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ВСТУП
Програма навчальної дисципліни .
«Актуальні аспекти біохімії »
відповідно до освітньо-професійної програми підготовки

складена

другого (магістерського) рівня вищої освіти
спеціальності 091 – Біологія
спеціалізації

Біохімія

1. Опис навчальної дисципліни
1.1. Мета викладання навчальної дисципліни: формування у майбутніх магістрів
вміння орієнтуватися у сучасних напрямах досліджень в галузі біохімії і суміжних наук та
визначати перспективну тематику дослідницької роботи у галузі
1.2. Основні завдання вивчення дисципліни: (1) здобуття знань про сучасні напрями
досліджень у галузі біохімії та суміжних наук, (2) формування вміння шукати, аналізувати
та узагальнювати науково-технічну інформацію в галузі, (3) формування навичок визначати
перспективні напрями фундаментальних та прикладних досліджень, вести наукову дискусію.
1.3. Кількість кредитів - 5
1.4. Загальна кількість годин - 150
1.5. Характеристика навчальної дисципліни
Нормативна
Денна форма навчання
Заочна (дистанційна) форма навчання
Рік підготовки
1-й
1-й
Семестр
1-й
1-й
Лекції
8 год.
4 год.
Практичні, семінарські заняття
40 год.
12 год.
Лабораторні заняття
год.
год.
Самостійна робота
102 год.
134 год.
Індивідуальні завдання
год.
1.6.

Заплановані результати навчання: (1) Знання про сучасні напрями досліджень у галузі
біохімії та суміжних наук, методології інформаційного пошуку в галузі;
(2) Вміння проаналізувати
сучасні напрями досліджень у галузі та обрати
перспективну тематику фундаментальних або прикладних досліджень, вміння вести
наукову дискусію за тематикою сучасних досліджень у біохімії.
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2. Тематичний план навчальної дисципліни
Розділ 1: Найзначніші досягнення у галузі біохімії, фізіології та медицини, відзначені
нобелівськими преміями у 21 сторіччі (8 годин лекції, 10 годин семінарів)
Тема 1. Нобелевські премії 21 сторіччя: досягнення у дослідженнях клітинних процесів та
біомолекул.
Нобелівські премії з хімії. 2001 рік. Вільям Нойлес, Рьойі Нойорі - "За роботу по хіральність
каталізу реакцій гідрування" і Баррі Шарплесс "За роботу з хіральністі каталізу реакцій
окислення". Роль хіральности в біохімічних процесах. 2003 рік. Пітер Агр «За відкриття
водного каналу» і Родерік Маккіннон «За вивчення структури і механізму іонних каналів».
2004 рік. Аарон Ціхановер, Авраам Хершко і Ірвін Роуз «за відкриття механізму убіквітинопосередкованої деградації білків».
2008 рік. Осаму Симомура, Мартін Чалфі і Роджер Тсьен «За відкриття і розвиток зеленого
флуоресцентного білка»
Нобелівські премії з фізіології або медицини. 2001 рік. Леланд (Лі) Хартвелл, Річард Тімоті
Хант (Великобританія), і Пол Нерс «за відкриття і вивчення ключових регуляторів
клітинного циклу».
2013 рік. Джеймс Ротман, Ренді Шекман і Томас Зюдхоф «За відкриття механізмів регуляції
везикулярного транспорту - основний транспортної системи наших клітин».
Тема 2. Нобелевські премії 21 сторіччя: досягнення у дослідженнях функцій геному.
Нобелівські премії з хімії. 2006 рік. Роджер Корнберг «За роботи про молекулярні основи
транскрипції еукаріот». 2009 рік. Ада Йонат, Венкатраман (Вінки) Рамакришнан і Томас
Стайц «за дослідження будови і роботи рибосом». 2015 рік. Томас Ліндаль, Пол Модріч і
Азіз Санджар «За механістичні дослідження репарації ДНК»
Нобелівські премії з фізіології або медицини. 2006 рік. Ендрю Фаєр і Крейг Мелло «за
відкриття РНК-інтерференції - ефекту гасіння активності певних генів».
2007 рік. Маріо Капеччи, Мартін Еванс, Олівер Смітіс «за відкриття принципів введення
специфічних генних модифікацій у мишей з використанням ембріональних стовбурових
клітин». 2009 рік. Елізабет Блекберн, Керол Грейдер і Джек Шостак «За відкриття механізмів
захисту хромосом теломерами і ферменту теломерази».
Тема 3. Нобелевські премії 21 сторіччя: досягнення у дослідженнях механізмів захворювань.
Нобелівські премії з фізіології або медицини. 2000 рік. Арвід Карлссон «За відкриття того
факту, що дофамін грає роль нейромедіатора і необхідний для контролю рухових функцій у
людини». Пол Грінгард - «За відкриття механізму дії дофаміну та інших нейромедіаторів» і
Ерік Кандел - «За відкриття молекулярних механізмів роботи синапсів».
2002 рік. Сідней Бреннер, Роберт Хорвіц і Джон Салстон «за відкриття, присвячені
генетичної регуляції розвитку органів і програмованої клітинної смерті».
2005 рік. Баррі Маршалл і Робін Уоррен «за відкриття бактеріальної природи гастриту, а
також виразки шлунка і дванадцятипалої кишки». Грамнегативна бактерія Helicobacter pylori.
2008 рік. Харальд цур Хаузен «За відкриття вірусу папіломи людини, що викликає рак
шийки матки» і Франсуаза Барре-Сінуссі і Люк Монтаньє «За відкриття ВІЛ».
2011 рік. Жюль Офман і Брюс Бетлер «За роботи по вивченню активації вродженого
імунітету» і Ральф Стайнман «За відкриття дендритних клітин і вивчення їх значення для
придбаного імунітету».
2015 рік. Вільям Кемпбелл і Сатоши Омура «за створення нових методів лікування інфекцій,
що переносяться паразитичними черв'яками» і Юю Ту «за створення нових методів
лікування малярії».
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Розділ 2. Аналіз напрямів розвитку сучасної біохімії та перспектив навчання у галузі
біохімії і споріднених галузях біології. (15 годин семінарів)
Тема 4. Актуальні напрями досліджень у галузі біохімії як тематика сучасних конференцій і
наукових публікацій.
Різноманітність міжнародних наукових організацій у галузі біохімії. Конгреси та конференції
у галузі біохімії. Тематика конференцій на прикладі конгресів FEBS (за 3 роки). Теми, які
набули актуальності протягом 3-5 років (редокс регулювання біологічної активності,
синтетична біологія, системна біологія).
Організація пошуку за темою дослідження у галузі біохімії, пошук ключових слів. Google
Scholar. Всесвітні бази даних літератури у галузі біології та медицини. PubMed. Medline.
Побудова пошуку у PubMed. Аналіз публікацій за тематикою та методологією дослідження.
Відбір посилань для статей і дипломної роботи.
Тема 5. Залучення біоінформаційних ресурсів до планування та проведення біохімічних
досліджень.
Тематика досліджень у галузі біоінформатики та обчислювальної біології. Різновиди баз
даних біологічної інформації.
Приклади досліджень у галузі біохімії з використанням баз знань та програм
біоінформатики. Приклади біоінформаційних ресурсів як джерел анотацій протеїнів, генів,
механізмів регуляції. Теоретичний аналіз структури біополімерів, гомології, функціональних
сайтів як основа планування досліджень біополімерів у галузі біохімії.
Тема 6. Нові підходи до аналізу біологічних систем на рівні молекул: молекулярна системна
біологія.
Взаємодія протеїнів як основа функціонування клітини. Мережі протеїнів, які мають спільні
паттерни генної експресії та регуляції активності.
Генна онтологія. Гени, що забезпечують виконання певних молекулярних функцій та
біологічних процесів.
Аналіз динаміки клітинних процесів (метаболічні шляхи, клітинний цикл).
Теоретичний аналіз молекулярних систем як основа планування та проведення досліджень
механізмів біологічних процесів та їх порушень у клітині та організмі у цілому.
Тема 7. Розвиток навчальних ресурсів у галузі біохімії та споріднених наук.
Концепція постійного навчання протягом життя. Підвищення наукової кваліфікації при
роботі у галузі біохімії та споріднених наук. Он-лайн курси та інші дистанційні програми у
галузі біохімії, біоінформатики, системної біології. Он-лайн тематичні тренінги, навчальні
програми конференцій, вебінари.
Перспективи навчання з отриманням ступеню PhD у галузі біохімії, молекулярної біології,
біоінформатики. Програми postdoc. Різноманітність навчальних програм університетів у
галузі біохімії та споріднених наук.
Розділ 3: Сучасні лабораторні дослідження в галузі біохімії та споріднених наук (15 годин
семінарів).
Тема 8. Застосування флуоресценції у сучасних біохімічних дослідженнях.
Аутофлуоресценція клітини як показник її структурно-функційного стану. Метаболіти
клітин ссавців з аутофлуоресцентними властивостями. Неорганічні та органічні сполукифлуорофори у якості міток і зондів in vitro та in vivo. Флуоресцентні репортери на основі
антитіл. Флуоресцентні білки. Флуоресцентні наночастинки та нанокластери. Методи,
прилади та алгоритми для детекції флуоресценції, її якісного та кількісного аналізу.
Тема 9. Дослідження регуляції клітинних функцій та генної експресії.
Методи дослідження рівня експресії генів. Методи дослідження структури та різноманіття
мікроРНК, аналізу даних при дослідженні експресії мікроРНК. Методи штучної експресії
5

генів і нокаут генів на моделі клітин in vitro. Методи комп’ютерного моделювання для
дослідження просторової структури біомолекул та їх взаємодії.
Тема 10. Клітинні технології у біохімічних дослідженнях.
Засади створення двовимірних та тривимірних моделей клітин ссавців для біохімічних
досліджень. Підходи та методи дослідження метаболізму клітин ссавців in vitro. Методи
дослідження на культурах клітин цитопротекторної та антимікробної дії препаратів,
цитопатогенного впливу хімічних агентів і вірусів, Оцінка in vitro токсичності біологічних
рідин при різних формах клінічної та експериментальної патології. Застосування
тривимірних моделей пухлин для дослідження їх відповіді на дію ліків.
Тема 11. Нанотехнології як новий напрям розвитку біології та медицини.
Різноманіття
наноматеріалів біомедичного призначення – нанотрубки, фуллерени,
дендримери, ліпосоми, полімерні міцели, наночастинки металів, біодеградуючі
наночастинки, квантові точки, перфторвуглецеві наночастинки, суперпарамагнитні
наночастинки. Специфіка застосування цих матеріалів у дослідженнях та медицині.
Нанотехнології у лабораторній діагностиці – нанобіочіпи, нанобіодатчики, нанобіозонди.
Наноматеріали у оптичній візуалізації in vivo та in vitro. Питання біологічної безпеки при
роботі з наноматеріалами.
Тема 12. Нові підходи до організації лабораторій у галузі біохімії та клітинної біології
Вітчизняні та європейські нормативно-правові засади організації та існування біохімічних
дослідницьких і діагностичних лабораторій державної та приватної форми власності.
Загальні правила планування та зонування приміщень біохімічної лабораторії та лабораторії
з культивування клітин. Локальні робочі зони – ламінарні бокси, бокси біологічної та
радіаційної безпеки, ПЛР-бокси, мобільні «чисті кімнати». Класифікація, особливості
призначення та розміщення лабораторного устаткування, що використається у освітніх,
наукових та діагностичних цілях. Правила обліку реагентів та документообігу у лабораторії.
3. Структура навчальної дисципліни
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Розділ 1: Найзначніші досягнення у галузі біохімії, фізіології та медицини, відзначені
нобелівськими преміями у 21 сторіччі.
Тема 1. Нобелевські
16
премії 21 ст.: досягнення у
дослідженнях клітинних
процесів та біомолекул

3

3

10

16

1

15

Тема 2. Нобелевські
премії 21 ст: досягнення у
дослідженні функцій
геному

16

2

3

11

16

1

15

Тема 3. Нобелевські
премії 21 сторіччя: досягнення у дослідженнях
механізмів захворювань

18

3

4

11

18

2

16

Всього за розділом 1

50

8

10

32

50

4

46
6

Кількість годин
Назви змістових модулів
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Розділ 2. Напрями розвитку біохімії та споріднених галузей біології. Перспективи навчання у
галузі біохімії
Тема 4. Актуальні
напрями досліджень у
галузі біохімії як тематика
сучасних конференцій та
наукових публікацій.

18

6

12

18

2

16

Тема 5. Залучення
біоінформаційних
ресурсів до планування та
проведення біохімічних
досліджень

12

3

9

12

1

11

Тема 6. Нові підходи до
аналізу біологічних
систем на рівні молекул

10

4

6

10

2

8

Тема 7. Розвиток
навчальних ресурсів у
галузі біохімії та
споріднених наук.

10

2

8

10

1

9

Всього за розділом 2

50

15

35

50

6

44

-

Розділ 3: Сучасні дослідження клітинних функцій та їх регуляції
Тема 8. Застосування
флуоресценції у сучасних
біохімічних дослідженнях

10

3

7

10

1

9

Тема 9. Дослідження
регуляції клітинних
функцій та генної
експресії

10

3

7

10

1

9

Тема 10. Клітинні
технології у біохімічних
дослідженнях

10

3

7

10

2

8

Тема 11. Нанотехнології
як новий напрям розвитку
біології та медицини

10

3

7

10

1

9

Тема 12. Нові підходи до
10
організації лабораторій у
галузі біохімії та клітинної
біології

3

7

10

1

9

Всього за розділом 3

50

15

35

50

6

44

Усього годин

150

40

102

150

12

134

8

4

7

4. Теми семінарських (практичних, лабораторних) занять
Семінарські заняття
№
з/п

Назва теми

Кількість годин
Денне
Заочне

1.

Нобелевські премії 21 ст.: досягнення у дослідженнях клітинних
процесів та біомолекул

3

2.

Нобелевські премії 21 ст: досягнення у дослідженні функцій
геному

3

3.

Нобелевські премії 21 ст.: досягнення у дослідженнях механізмів
захворювань

4

Разом за розділом 1

10

4.

Тематика сучасних конференцій. Міжнародні наукові організації.

3

1

5.

Основні шляхи пошуку наукових публікацій.

3

1

6.

Біоінформатика у біохімічних та біомедичних дослідженнях.

3

1

7.

Молекулярна системна біологія.

4

2

8.

Навчальні ресурси у галузі біохімії.

2

1

15

6

Разом за розділом 2
9.

Флуоресценція у методах сучасних біохімічних досліджень.

3

1

10.

Дослідження генної експресії. Мікрочипи.

3

1

11.

Клітинні технології. Конструювання тканин.

3

2

12.

Нанотехнології у біології та медицині.

3

1

13.

Організація лабораторій у галузі біохімії.

3

1

15

6

40

12

Разом за розділом 3
Разом
5. Завдання для самостійної роботи
№
з/п

Назва теми

Кількість годин
Денне Заочне
15
10

1.

Нобелевські премії 21 ст.: досягнення у дослідженнях клітинних
процесів та біомолекул

2.

Нобелевські премії 21 ст: досягнення у дослідженні функцій геному

11

15

3.

Нобелевські премії 21 сторіччя: досягнення у дослідженнях
механізмів захворювань

11

16

4.

Актуальні напрями досліджень у галузі біохімії як тематика
сучасних конференцій та наукових публікацій.

12

16

5.

Залучення біоінформаційних ресурсів до планування та проведення
біохімічних досліджень

9

11

6.

Нові підходи до аналізу біологічних систем на рівні молекул

6

8
8

№
з/п

Назва теми

Кількість годин
Денне Заочне
8
9

7.

Розвиток навчальних ресурсів у галузі біохімії та споріднених наук.

8.

Застосування флуоресценції у сучасних біохімічних дослідженнях

7

9

9.

Дослідження регуляції клітинних функцій та генної експресії

7

9

10.

Клітинні технології у біохімічних дослідженнях

7

8

11.

Нанотехнології як новий напрям розвитку біології та медицини

7

9

12.

Нові підходи до організації лабораторій у галузі біохімії та
клітинної біології

7

9

102

134

Разом
6. Індивідуальні завдання
Не передбачене навчальним планом

7. Методи контролю
Семінарські заняття передбачають усні виступи за темою, написання контрольної
роботи, поточне тестування. Підсумковий контроль – екзамен.
8. Схема нарахування балів
Поточний контроль, самостійна робота
Семінарські заняття
Р1
10

Р2
10

Р3
20

Контрольна робота,
передбачена
навчальним планом

Разом

Екзамен

Сума

20

60

40

100

Шкала оцінювання
Сума балів за всі види
навчальної діяльності
протягом семестру

Оцінка за національною шкалою

90 – 100
70-89

для чотирирівневої шкали
оцінювання
відмінно
добре

50-69
1-49

задовільно
незадовільно

для дворівневої
шкали оцінювання
зараховано
не зараховано

9. Рекомендована література
Основна література
1. Крушельницька О.В. Методологія та організація наукових досліджень: Навчальний
посібник. – К.: Кондор, 2009. – 206 с.
2. Нельсон Д., Кокс М. Основы биохимии Ленинджера. Том 1-3. // М.: Бином. 2013-14.
3. Шейко В.М., Кушнаренко Н.М. Організація та методика науково-дослідницької
діяльності: Підручник. – 5-те вид., стер. – К.: Знання, 2006. – 307 с.
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4.

Стеченко Д.М., Чмир О.С. Методологія наукових досліджень: Підручник. – К.:
Знання, 2005. – 309 с.

Допоміжна література
1. Потапов В. В., Потапова У. В., Феранчук С. И., Приставка А. А., Беликов С. И. Решение
задач биоинформатики при помощи веб- и интернет-сервисов: учебно-методическое
пособие. - Иркутск, гос. ун-т, 2011. - 50 с.
2. Игнасимуту С. Основы биоинформатики.- М.- Ижевск: НИЦ "Регулярная и хаотическая
динамика", Институт компьютерных исследований.– 2007.– 320 с.
3. Журнали серії Annual Reviews (http://www.annualreviews.org/); Physiological Reveiws
(http://physrev.physiology.org/); Frontiers (http://www.frontiersin.org/)

10. Посиланная на інформаційні ресурси в Інтернеті, відео-лекції, інше методичне
забезпечення
https://www.nobelprize.org/nobel_prizes/medicine/laureates/
https://www.nobelprize.org/nobel_prizes/chemistry/
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Nobel_laureates_in_Physiology_or_Medicine
http://www.sciencebuddies.org/science-fair-projects/project_scientific_method.shtml
http://bioinformatics.ca/links_directory/
http://golgi.harvard.edu/BioLinks.html
http://www.cambridge-online-learning.co.uk/index.asp
http://www.febs.org/Activities/Fellowships/Fellowship_INFO.HTM
http://www.bioinfo.org.cn/book/biochemistry/

10

