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Програма навчальної дисципліни «Молекулярна біологія» складена відповідно до
освітньо-професійної програми підготовки
перший (бакалаврський)

(назва рівня вищої освіти)

спеціальності

091 Біологія

спеціалізації _____________________________________________________________
1. Опис навчальної дисципліни
1.1. Мета викладання навчальної дисципліни - ознайомити студентів із принципами
структурної організації біологічних макромолекул та їх комплексів; молекулярними
механізмами загальних біологічних процесів –транскрипція, біосинтез білка, реплікація,
репарація, рекомбінація ДНК; основами молекулярно-біологічних методів дослідження.
1.2. Основні завданнявивчення дисципліни - отримання таких компетентностей:
ЗК02. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і
досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної
області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку
суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності
для активного відпочинку та ведення здорового способу життя.
ЗК04. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різнихджерел.
ЗК05. Здатність спілкуватися державною мовою як усно так і письмово.
ЗК07. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.
ЗК08. Здатність до абстрактного мислення, аналізу і синтезу.
СК02. Здатність демонструвати базові теоретичні знання в галузібіологічних наук та на
межі предметних галузей.
СК03. Здатність досліджувати різні рівні організації живого, біологічніявища і процеси.
СК04. Здатність здійснювати збір, реєстрацію і аналіз даних за допомогою відповідних
методів і технологічних засобів у польових і лабораторних умовах.
СК07. Здатність до аналізу будови, функцій, процесів життєдіяльності, онто- та
філогенезу живих організмів.
СК08. Здатність до аналізу механізмів збереження, реалізації та передачі генетичної
інформації в організмів.
СК09. Здатність аналізувати результати взаємодії біологічних систем різних рівнів
організації, їхньої ролі у біосфері та можливості використання у різних галузях господарства,
біотехнологіях, медицині та охороні навколишнього середовища
СК10. Здатність демонструвати знання механізмів підтримання гомеостазу біологічних
систем.
1.3. Кількість кредитів -3.
1.4. Загальна кількість годин -90.

1.5. Характеристика навчальної дисципліни
Обов’язкова
Заочна (дистанційна) форма навчання
Рік підготовки
3-й
Семестр
5-й
Лекції
6 год.
Практичні, семінарські заняття
2 год.
Лабораторні заняття
0 год.
Самостійна робота
82 год.
у тому числі індивідуальні завдання
0 год.
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1.6. Заплановані результати навчання.
Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні досягти таких
результатів навчання:
ПР01. Розуміти соціальні та економічні наслідки впровадженняновітніх розробок у
галузі біології у професійній діяльності.
ПР02. Застосовувати сучасні інформаційні технології, програмні засобита ресурси
Інтернету для інформаційного забезпечення професійноїдіяльності.
ПР03. Планувати, виконувати, аналізувати дані і презентуватирезультати
експериментальних досліджень в галузі біології.
ПР04. Спілкуватися усно і письмово з професійних питань звикористанням наукових
термінів, прийнятих у фаховому середовищі,державною та іноземною мовами.
ПР05. Демонструвати навички оцінювання непередбачуванихбіологічних проблем і
обдуманого вибору шляхів їх вирішення
ПР07. Володіти прийомами самоосвіти і самовдосконалення. Умітипроектувати
траєкторію професійного росту й особистого розвитку,застосовуючи набуті знання.
ПР08. Знати та розуміти основні терміни, концепції, теорії і закони вгалузі біологічних
наук і на межі предметних галузей.
ПР09. Дотримуватися положень біологічної етики, правил біологічноїбезпеки і
біологічного захисту у процесі навчання та професійнійдіяльності.
ПР11. Розуміти структурну організацію біологічних систем намолекулярному рівні.
ПР12. Демонструвати знання будови, процесів життєдіяльності тафункцій живих
організмів, розуміти механізми регуляції фізіологічнихфункцій для підтримання гомеостазу
біологічних систем.
ПР13. Знати механізми збереження, реалізації та передачі генетичної інформації та їхнє
значення в еволюційних процесах.
ПР14. Аналізувати взаємодії живих організмів різних рівнівфілогенетичної
спорідненості між собою, особливості впливу різнихчинників на живі організми та
оцінювати їхню роль у біосфернихпроцесах трансформації речовин і енергії.
ПР16. Знати будову та функції імунної системи, клітинні тамолекулярні механізми
імунних реакцій, їх регуляцію, генетичнийконтроль; види імунітету та методи оцінки
імунного статусу організму.
ПР19. Застосовувати у практичній діяльності методи визначення структурних та
функціональних характеристик біологічних систем на різних рівнях організації
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ПР20. Аргументувати вибір методів, алгоритмів планування тапроведення польових,
лабораторних, клініко-лабораторних досліджень,ут.ч. математичних методів та програмного
забезпечення дляпроведення досліджень, обробки та представлення результатів.
ПР22. Поєднувати навички самостійної та командної роботи задляотримання
результату з акцентом на доброчесність, професійнусумлінність та відповідальність за
прийняття рішень.
2. Тематичний план навчальної дисципліни
Розділ 1. Матеріальні носії інформації у живих системах.
Тема 1. Етапи становлення молекулярної біології як науки, основні напрями розвитку.
Молекулярна біологія – наука про процеси життєдіяльності організмів на молекулярному
рівні. Формування та розвиток молекулярної біології як самостійної біологічної дисципліни.
Молекулярна біологія у системі наукового пізнання. Молекулярно-біологічні методи
досліджень. Коротка характеристика різних підходів і методів у дослідженнях молекулярних
процесів : біохімічні, біофізичні, імунохімічні, цито- та гістохімічні, радіоавтографія,
спрямований мутагенез, мутаційний аналіз, генна та клітинна інженерія, технології
рекомбінантної ДНК, культура клітин та тканин invitro.
Тема 2. Біохімічна природа спадковості. Синтез молекул різного ступеню складності.
Специфічність ферментів. Концепція матричної поверхні. Властивості матриці. Центральна
біологічна догма. Потік інформації у біологічних системах. Конформаційна спадковість
білків. Відкриття пріонів. Молекулярна структура та властивості пріонних білків. Уявлення
про механізми пріонізації. Значення шаперонів у процесах пріонізації.
Тема 3.ДНК - ідеальна матриця. Структура та компактизація ДНК. Організація та
типи подвійних спіралей ДНК. Компактизація ДНК прокаріот. Структура хроматина
еукаріот. Нуклеосоми. Базові принципи організації та особливості геномів вірусів, прокаріот
та еукаріот. Реплікація ДНК бактерій. Реплікація ДНК еукаріот. Ініціація реплікації.
Полімеризація ланцюгів. ДНК-полімерази.Праймази. ДНК-лігаза. Проблема кінцевої
реплікації. Теломери та теломерази.
Типи генів. Поняття ген та генних конструкцій. Поняття оперон, цитрон, транскриптон
та ін. Ділянки впізнавання та зв’язування.
Тема 4. Синтез і процесінг РНК. Типи РНК. РНК-полімерази. Синтез РНК в E. сoli.
Ініціація транкрипції. Типи і структура термінаторів. Механізм термінації. РНК-полімераза
ІІ, транкрипційні фактори. Процесінг РНК. ПроцесінгмРНК еукаріот. Кепування. Сплайсінг.
Значення сплайсосоми у механізмі сплайсінгу. Альтернативний сплайсінг. Процесінг РНК.
ПроцесінгмРНК у прокаріот та еукаріот. Малі РНК: синтез, будова та функції. Малі ядерні,
ядерцеві та цитоплазматичні РНК. MiРНК та siРНК. Участь miРНК у пострансляційній
репресії генів. siРНКяк системний захисний сигнал та фактор ремоделювання хроматину.
Розділ 2. Регуляція експресії генів.
Тема 1. Регуляція експресії генів у прокаріот. Регуляція транскрипції оперонних
генів.Топологічна регуляція експресії бактеріальних генів. Індуцибельні та
репресибельніоперони. Низькомолекулярні регулятори (коіндуктори та корепресори),
добровільні індуктори. Аутогенний контроль експресії рібосомних білків.
Тема 2.Регуляціяекспресіїгенів у еукаріот.Структура та функціональний стан
хроматину.Гетерохроматин та еухроматин. Виникнення та роль гетерохроматину. Вибіркова
конденсація хроматину. Конститутивний та факультивнийгетерохроматин. Епігенетична
регуляція – регуляція шляхом стійкої репресії генів. Мозаїчний ефект положення генів.
Молекулярні ознаки стану хроматину. Маркери стану. Хроматинові білкі.
Тема 3. Механізми клітинної пам’яті. Гістоновий код. Епігенетичний код. Сайти
модифікації гістонів. Значення та взаємодію модифікацій гістонів. Ацетилування,
метилування, гістовіметидтрансферази. Хроматин-ремоделюючий та деацетилюючий
комплекс. Убіквітинування та форфорилювання. Комбінації модифікацій. Значення
негістових білків в успадкуванні структури хроматину. Ремоделювання хроматину.
Активація хроматину.
Метилювання ДНК. Значення та еволюція процесу
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метилюванняцитозину. Локалізація та рівень метилування. Механізми спадковості схеми
метилювання. Відсутність метилювання ДНК.
Клонування та дедиференціація. Теоретичні основи клонування. Клонування рослин та
тварин. Молекулярні основи дедиференціювання. Механізми клітинної пам’яті непов’язані з
перебудовою ДНК. Інверсія промотору. Касетний механізм. Незворотні перебудови ДНК.
Тема 4. Індукція транскрипції у еукаріот. Особливості будови транскрипційних
факторів. Гомеодомен, цинкові пальці, лейцин-зиппер домен та ін. Роль транкрипційних
факторів в регуляції процесу транкрипції. Роль модифікації гістонів у ініціації транскрипції.
3. Структура навчальної дисципліни

Назви розділів і тем

1

усього
2

Кількість годин
денна форма
заочна форма
у тому числі
у тому числі
л п лаб. інд. с. усього л
п лаб. інд.
р.

с.
р.

3

13

4

5

6

7

8

9

10

Розділ 1. Матеріальні носії інформації у живих системах
Тема 1. Етапи становлення
молекулярної біології як
7
1
науки
Тема 2. Біохімічна
15
1
природа спадковості
Тема 3. ДНК - ідеальна
16
2
матриця
Тема 4. Синтез і
16
процесінг РНК
Разом за розділом 1
54
4
0
Розділ 2. Регуляція експресії генів
Тема 1. Регуляція експресії
7
1
генів у прокаріот
Тема 2. Регуляція
15
1
експресії генів у еукаріот
Тема 3. Механізми
8
2
клітинної пам’яті
Тема 4. Індукція
6
транскрипції у еукаріот
Разом за розділом 2
36
2
2
Усього годин
90
6
2

11

12

6
14
14
16
50
6
14
6
6
32
82

4. Теми семінарських (практичних, лабораторних) занять
Теми практичних занять
№з/п
Назва теми
Кількістьгодин
1
Основні поняття молекулярної біології
2
Базові методи молекулярної біології
1
3
Макромолекулярна структура ДНК (модель Уотсона-Кріка).
Реплікація ДНК
4
Структура та функції РНК. Транскрипція
5
Основипротеоміки
6
Трансляція білка
7
Біорізноманіття генетичного матеріалу: віруси, прокаріоти, еукаріоти
8
Генетична інженерія
1
Разом
2
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5. Завдання для самостійної робота
№
з/п
1
2
3
5
6
7

Види, зміст самостійної роботи
Опрацювання навчального матеріалу
Складання опорного конспекту
Підготовка до практичних робіт
Опрацювання теоретичного матеріалу для самостійної роботи
Підготовка до контрольної роботи, передбаченою навчальним планом
Підготовка до підсумкової екзаменаційної роботи
Разом

Кількістьгодин
Денна Заочна
форма форма
15
12
5
15
15
20
82

6. Індивідуальні завдання
Індивідуальні завдання не передбаченні навчальним планом.
7. Методи навчання
Словеснi методи: лекцiя, бесiда, дискусiя, робота з навчальною i науковою
лiтературою, самостiйна робота.
Методи спостереження: методи iлюстрацiй, методи демонстрацiй.
Практичнi методи: вправи, лабораторнi роботи.
Методи проблемного навчання: викладання з елементами проблемностi.
8. Методи контролю
Самоконтроль. Посібники з відповідних розділів курсу містять завдання для
самопідготовки і самоконтролю.
Поточний контроль. Програма передбачає наступні форми поточного контролю:
1) усне опитування – здійснюється впродовж лабораторних занять з метою контролю
засвоєння теоретичних положень щодо теми, яка обговорюється
2) допуск та захист лабораторних робіт - призначені для контролю та формування
здатності студентів самостійно опрацьовувати протокол роботи та аналізувати та
узагальнювати набуті знання та вміння
3) тестова контрольна робота передбачає обрання правильної відповіді (правильних
відповідей) на завдання тестів.
Підсумковий контроль.Підсумкова екзаменаційна робота у письмовій формі.
9. Схема нарахування балів

Т1
5

Поточний контроль, самостійна робота, індивідуальні завдання
Контрольна робота,
Розділ 1
Розділ 2
передбачена
Разом
навчальним планом
Т2 Т3 Т4 Т1 Т2 Т3 Т4
20
60
5
5
5
5
5
5
5

Екзамен

Сума

40

100

Примітка: Т1, Т2 ... – теми розділів
Критерії оцінювання навчальних досягнень
Практичні роботи.
Максимальну кількість балів студент отримує за умови правильної відповіді на питання
під час проведення роботи, успішного виконання завдань, підготовки усних доповідей,
презентацій тощо. За невиконання однієї з вказаних умов, відбувається знижування кількості
балів на 0,15.
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Тестові роботи.
Максимальну кількість балів студент отримує за умов правильної відповіді на кожне з
питань тесту. У випадку, коли варіантів правильних відповідей декілька, знімається по 0,1
бали за кожну помилку у відповіді.
Виконання завдань для перевірки самостійного вивчення матеріалу.
Завдання для перевірки знань, отриманих під час самостійного вивчення теоретичного
матеріалу, наведені у методичних рекомендаціях до курсу. За неналежне виконання кожного
завдання знімається по 0,25 бали.
Підсумкова екзаменаційна робота.
Згідно з робочими програмами максимальна кількість балів, що може отримати студент
при складанні екзамену, складає 40 балів. У білетах наведено максимальну кількість балів,
яку може отримати студент за кожне з питань.
За умов незначних помилок у відповідях, на тлі повної відповіді в цілому, відбувається
зниження числа балів на 0,25 бали за кожну таку помилку.
Зниження числа балів на 25% відбувається якщо:
- студент аргументовано, правильно та послідовно розкриває основний зміст матеріалу;
- висловлює власні міркування з приводу тих чи інших проблем;
- точно використовує термінологію;
- має практичні навички з аналізу матеріалу.
При цьому допускається декілька неточностей у використанні спеціальної термінології,
похибок у логіці викладу теоретичного змісту або аналізу практичного матеріалу, несуттєвих та
негрубих помилок у висновках та узагальненнях, що не впливають на конкретний зміст відповіді.
Зниження числа балів на 50% відбувається якщо:
- у відповіді суть питання в цілому розкрита, але зміст питання викладено частково;
студент невпевнено орієнтується у змісті наукових першоджерел та рекомендованої літератури;
- матеріал викладений не завжди послідовно, висновки не ув’язані між собою;
- не вміє обґрунтовано оцінювати факти та явища, пов’язувати їх з майбутньою
професійною діяльністю;
- при викладенні матеріалу, поясненні термінології та вирішенні практичних питань
зроблені суттєві помилки.
Робота не зараховується та студенту пропонується, після додаткового часу на підготовку до
складання підсумкового контролю, перескладання екзамену, якщо:
- основний зміст завдання не розкрито; студент майже не орієнтується у наукових
першоджерелах та рекомендованій літературі; не знає наукових фактів та визначень;
- допущені суттєві помилки у висновках;
- студент слабо володіє спеціальною термінологією;
- наукове мислення та практичні навички майже не сформовані.
Шкала оцінювання
Сума балів за всі види навчальної діяльності
протягом семестру
90 – 100
70–89
50–69
1–49

Оцінка
для чотирирівневої шкали оцінювання
відмінно
добре
задовільно
незадовільно

10. Рекомендована література
Основна література:
1. Джамеев В.Ю., Жмурко В.В., Самойлов А.М. Молекулярные механизмы наследования.
Х.: ХНУ имени В.Н. Каразина, 2011. 228 с.
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2. Сиволоб А.В. Молекулярнабіологія: підручник. К.: Видавничо-поліграфічний центр
«Київськийуніверситет», 2008. 384 с.
3. Clark D.,Pazdernik N., McGeheeM.MolecularBiology.3rd Edition.AcademicCell,2018. 1006 р.
Додаткова література:
1. Lewin B. Genes VIII.- Upper Saddle River, New Jersey: Pearson Prentice Hall, 2004.
2. Lodish H., Berk A., Zipursky L.S., Matsudaira P., Baltimore D., Darnell J. Molecular cell
biology. 4th ed.- NewYork: W.H. FreemanandCompany, 2000.
3. Weaver R.F. Molecular biology. 2nd ed. New York: McGraw-Hill Companies. 2002.
11. Посилання на інформаційні ресурси в Інтернеті, відео-лекції,
інше методичне забезпечення
1.
2.
3.
4.
5.

Американськанаціональнамедичнабібліотека
(NCBI),
режим
www.ncbi.nlm.nih.gov, свободный.
Доступ
доелектронних
ресурсіввидавництвElsevier,
Springer,
www.sciencedirect.com, доступ вільний
Онлайн
послугиНаціональнабібліотекаУкраїниімені
Вернадськогоhttp://www.nbuv.gov.ua
https://www.youtube.com/watch?v=yYIZgS-L5Sc
https://www.youtube.com/watch?v=WWS3iGtHsxc

доступу:
Willey

–
В.І.

Додаток 1
Контрольні питання до курсу «Молекулярна біологія»

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
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Молекулярна біологія – наука про процеси життєдіяльності організмів на
молекулярному рівні.
Формування та розвиток молекулярної біології як самостійної біологічної дисципліни.
Молекулярно-біологічні методи досліджень.
Коротка характеристика різних підходів і методів у дослідженнях молекулярних
процесів : біохімічні, біофізичні, імунохімічні, цито- та гістохімічні, радіоавтографія,
спрямований мутагенез, мутаційний аналіз, генна та клітинна.
Синтез молекул різного ступеню складності.
Специфічність ферментів.
Концепція матричної поверхні. Властивості матриці.
Центральна біологічна догма.
Потік інформації у біологічних системах.
Конформаційна спадковість білків.
Відкриття пріонів. Молекулярна структура та властивості пріонних білків. Значення
шаперонів у процесах пріонізації.
Структура та компактизація ДНК. Організація та типи подвійних спіралей ДНК.
Компактизація ДНК прокаріот.
Структура хроматина еукаріот. Нуклеосоми.
Базові принципи організації та особливості геномів вірусів, прокаріот та еукаріот.
Реплікація ДНК бактерій.
Реплікація ДНК еукаріот. Ініціація реплікації.
Полімеризація ланцюгів. ДНК-полімерази.
Праймази. ДНК-лігаза.
Проблема кінцевої реплікації.
Теломери та теломерази.
Типи генів. Поняття ген та генних конструкцій.
Поняття оперон, цитрон, транскриптон та ін. Ділянки впізнавання та зв’язування.
Типи РНК. РНК-полімерази. Синтез РНК в E. сoli.
Ініціація транкрипції. Типи і структура термінаторів. Механізм термінації.
РНК-полімераза ІІ, транкрипційні фактори.
Процесінг РНК. ПроцесінгмРНК еукаріот. Кепування.
Сплайсінг. Значення сплайсосоми у механізмі сплайсінгу.
Альтернативний сплайсінг.
ПроцесінгмРНК у прокаріот та еукаріот.
Малі РНК: синтез, будова та функції.
Малі ядерні, ядерцеві та цитоплазматичні РНК.
Участь miРНК у пострансляційній репресії генів.
siРНКяк системний захисний сигнал та фактор ремоделювання хроматину.
Регуляція транкрипціїоперонних генів.
Топологічна регуляція експресії бактеріальних генів.
Індуцибельні та репресибельніоперони. Низькомолекулярні регулятори (коіндуктори та
корепресори), добровільні індуктори.
Аутогенний контроль експресії рібосомних білків.
Структура та функціональний стан хроматину.
Гетерохроматин та еухроматин.
Епігенетична регуляція – регуляція шляхом стійкої репресії генів.
Молекулярні ознаки стану хроматину. Маркери стану. Хроматинові білкі.
Гістоновий код. Епігенетичний код.
Сайти модифікації гістонів. Значення та взаємодія модифікацій гістонів.
Ацетилування, метилування, гістовіметидтрансферази.
Хроматин-ремоделюючий та деацетилюючий комплекс.
Убіквітинування та форфорилювання. Комбінації модифікацій.
Значення негістових білків в успадкуванні структури хроматину.
Ремоделювання хроматину. Активація хроматину.

50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.

Метилювання ДНК. Значення та еволюція процесу метилюванняцитозину.
Локалізація та рівень метилування. Механізми спадковості схеми метилювання.
Клонування та дедиференціація. Молекулярні основи дедиференціювання
Теоретичні основи клонування.
Клонування рослин та тварин.
Механізми клітинної пам’яті непов’язані з перебудовою ДНК.
Інверсія промотору. Касетний механізм. Незворотні перебудови ДНК.
Особливості будови транскрипційних факторів.
Гомеодомен, цинкові пальці, лейцин-зиппер домен та ін.
Роль транкрипційних факторів в регуляції процесу транкрипції.
Роль модифікації гістонів у ініціації транскрипції.
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