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ВСТУП
Програма навчальної дисципліни .
« Основи біохімічних досліджень »
відповідно до освітньо-професійної програми підготовки

складена

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
спеціальності 6.040102 Біологія
спеціалізації

Біохімія

1. Опис навчальної дисципліни
1.1. Мета викладання навчальної дисципліни: є формування у студентів уявлень про
сучасні напрями та основи методології досліджень в галузі біохімії та суміжних наук
1.2. Основні завдання вивчення дисципліни: (1) формування уявлень про загальні
методологічні підходи у наукових дослідженнях; (2) формування уявлень про шляхи пошуку
науково-технічної інформації та організацію досліджень в галузі, (3) здобуття знань про
основні підходи до досліджень у галузі біохімії та суміжних галузях
1.3. Кількість кредитів - 3
1.4. Загальна кількість годин - 90
1.5. Характеристика навчальної дисципліни
Нормативна / за вибором
Денна форма навчання
3-й
6-й
32 год.
год.
год.
32 год.

Заочна (дистанційна) форма навчання
Рік підготовки
3-й
Семестр
6-й
Лекції
8 год.
Практичні, семінарські заняття
год.
Лабораторні заняття
год.
Самостійна робота
56 год.
Індивідуальні завдання
26 год.
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1.6. Заплановані результати навчання: (1) Знання основних підходів до планування і
проведення фундаментальних та прикладних досліджень в галузі сучасної біохімії і
суміжних наук; (2) Вміння аналізувати напрямки і методологічні підходи наукових
досліджень в галузі біохімії та суміжних наук, вести літературний пошук з використанням
наукової термінології, обирати підходи до обробки та подання результатів досліджень в
галузі.
2. Тематичний план навчальної дисципліни
Розділ 1. Підходи до планування досліджень в галузі біохімії.
Тема 1. Наукознавство: основні поняття. Методологія.
Предмет і задачі методології. Цілі, функції та етапи розвитку науки. Етапи наукового
пізнання та функції наукових теорій.
Тема 2. Логіка та етапи наукового дослідження.
Вибір об’єкта, формулювання цілей у біохімічних дослідженнях. Формулювання теми,
вибір методології та планування дослідження.
Тема 3. Пошук інформації. Наукова термінологія у біохімії.
Роль інформаційного пошуку на етапі планування та організації наукового дослідження.
Використання
біоінформаційних ресурсів в галузі біохімії та суміжних наук.
Актуальність наукового дослідження. Приклади сучасних джерел наукової інформації.
Використання біоінформаційних ресурсів на підготовчих етапах дослідження.
Розділ 2. Отримання, обробка та подання результатів дослідження в галузі біохімії.
Тема 4. Метрологічна служба. Протокол дослідження.
Предмет і задачі метрології. Класифікація вимірювань та їх загальна характеристика.
Різноманітність засобів вимірювань та їх характеристики. Характеристика
систематичних та випадкових погрішностей. Заходи щодо зменшення погрішностей
вимірювань.
Основні види нормативних документів в метрології. Метрологічні стандарти.
Міжнародна система одиниць. Метрологічна служба. Повірка обладнання. Державні
стандарти.
Опис матеріалів та методів дослідження. Лабораторний журнал.
Протокол дослідження. Бази даних результатів досліджень.
Тема 5. Підходи до статистичної обробки результатів дослідження.
Основні етапи статистичної обробки даних. Оцінка розподілення. Параметричні та
непараметричні критерії.
Параметри та ознаки вибірки з нормальним розподіленням.
Основні підходи до аналізу статистичних відмінностей між вибірками (кількісні дані) у
залежності від типу розподілення. Основні підходи до аналізу залежності (кореляції) між
двома вибірками (кількісні дані) у залежності від типу розподілення. Основні підходи до
статистичного аналізу повторних вимірювань у залежності від типу розподілення.
Тема 6. Форми подання результатів досліджень в галузі біохімії.
Форми подання результатів у дослідженнях в галузі біохімії: таблиці, блок-схеми,
гістограми, рисунки (гелі, спектри, ін.), фото. Вибір форми подання результатів. Особливості
подання результатів дослідження у текстовій, табличній або графічній формах.
Правила оформлення наукових робіт. Приклади нормативних документів. Правила
оформлення наукових праць. Основні види наукових статей та їх особливості.
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Порівняльна характеристика статті та доповіді на конференції як різних форм апробації
результатів дослідження. Обсяг та зміст розділів наукової праці на прикладі дипломної
роботи. Особливості написання тез доповіді та наукової статті.
Презентація усної та стендової доповіді на наукових форумах. Порівняльна
характеристика наукової статті та тез доповіді за обсягом, змістом та формами подання
результатів. Порівняльна характеристика стендової (постер) та усної доповіді за обсягом,
змістом та формами подання результатів.
Індекс цитування та його значення у науковій роботі. Основні літературні бази даних в
галузі біології та біомедицини.
Розділ 3. Основні методичні підходи до вирішення дослідницьких задач в галузі
біохімії та суміжних наук
Тема 7. Напрями та об’єкти досліджень в галузі сучасної біохімії та суміжних наук.
Актуальні напрями досліджень у галузі біохімії як тематика сучасних конференцій.
Напрями діяльності міжнародних наукових організацій у галузі біохімії.
Підходи до вибору об’єкту дослідження в галузі сучасної біохімії: молекулярний,
клітинний, тканинний та організмовий рівні.
Виділення, очистка та ідентифікація біомолекул: основні підходи.
Тема 8. Підходи до дослідження структури та взаємодій біополімерів.
Підходи до секвенування білків і нуклеїнових кислот.
Підходи до дослідження просторової структури білків. Підходи до дослідження змін
конформації білків при їх функціонуванні.
Дослідження взаємодії білків: фаговий дисплей, рибосомний дисплей, пептидні
аптамери. Підходи до пошуку сайтів взаємодії білків з нуклеїновими кислотами. Підходи до
дослідження сігналінгу.
Тема 9. Підходи до «омік»-досліджень.
Молекулярна системна біологія. Генні мережі. Генна онтологія та її аналіз у списку
генів. 2D-PAGE і мас-спектрометрія як методи протеоміки. Застосування флуоресцентних
білків у біохімічних дослідженнях.
Застосування імунологічних методів для ідентифікації білків. ELISA. Застосування
гібрідізації для ідентифікації нуклеїнових кислот. Підходи до дослідження генної експресії.
Тема 10. Генно-інженерні методи у біохімічних дослідженнях.
Полімеразна ланцюгова реакція. Вектори, нокаут і нокдаун генів, мутагенез.
Тема 11. Дослідження клітин. Практичні аспекти біохімії
Модельні об’єкти у біохімічних дослідженнях. Зв'язок біохімії з медициною та
фармакологією. Біохімія у лабораторній діагностиці.
Розділ 4. Особливості організації досліджень у біохімічних лабораторіях.
Тема 12. Практичні аспекти досліджень генної експресії.
Мікрочипи. Підготовка проб. Застосування флуоресцентних міток.
Тема 13. Робота з культурами клітин тварин.
Умови культивування. Первинні культури. Трансформовані клітини. Адгезія клітин при
культивуванні. Диференціювання у культурі.
Тема 14. Організація роботи біохімічних лабораторій.
Планування роботи лабораторії. Основні типи обладнання. Правила безпеки. Необхідні
умови для культивування клітин.
Тема 15. Біохімія стресу як напрям досліджень
Приклади досліджень впливу стресорних чинників на біохімічні показники і клітинні
характеристики: хімічні та фізичні стресорні чинники. Наукові напрями роботи кафедри.
Приклади маркерних показників оксидативного стресу.
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3. Структура навчальної дисципліни
Кількість годин
Назви змістових модулів

Денна форма
Заочна форма
Усього
у тому числі
Усього
у тому числі
л п лб інд ср
л п лб ін ср
Розділ 1. Підходи до планування досліджень в галузі біохімії.
Тема 1. Наукознавство.
3
1
2
3
3
Тема 2. Логіка та етапи
3
1
2
3
1
2
наукового дослідження.
Тема 3. Пошук інформації
10
2
6
2
10
1
6 3
Всього за розділом 1
16
4
6
6
16
2
6 8
Розділ 2. Отримання, обробка та подання результатів дослідження.
Тема
4.
Метрологія.
4
2
2
4
4
Лабораторний
журнал.
Протокол дослідження
Тема
5.
Підходи
до
4
2
2
4
1
3
статистичної обробки
Тема 6. Форми подання
8
4
4
8
1
7
результатів досліджень
16
8
10
16
2
14
Розділ 3. Основні методичні підходи до вирішення дослідницьких задач в галузі біохімії
Тема 7. Напрями та об’єкти
8
2
4
2
8
4 4
досліджень.
Тема
8.
Дослідження
8
2
4
2
8
1
4 3
структури
та
взаємодії
біополімерів
Тема 9. Мультіоміки.
8
2
4
2
8
1
4 3
Тема 10. Генно-інженерні
6
2
4
6
6
методи
Тема 11. Практичні аспекти
6
2
2
2
6
2 4
Всього за розділом 3
36
10
14 12
36
2
14 20
Розділ 4. Особливості організації досліджень у біохімічних лабораторіях
Тема 12. Практ. аспекти
4
2
2
4
4
дослідж. генної експресії.
Тема 13. Робота з культурами
4
2
2
4
1
3
клітин тварин.
Тема 14. Організація роботи
4
2
2
4
4
біохімічних лабораторій
Тема 15. Біохімія стресу
10
2
6
2
10
1
6 3
Всього за розділом 4
22
10
10
22
2
6 14
Усього годин
90
32
26 32
90
8
26 56
4. Теми семінарських (практичних, лабораторних) занять
Не передбачені навчальним планом
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5. Завдання для самостійної роботи
Назва теми

№
з/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Кількість годин
Денне
Заочне
2
3
2
2
8
9
2
4
2
3
4
7
6
8
6
7
6
7
4
6
4
6
2
4
2
3
2
4
8
9
58
82

Наукознавство: основні поняття. Методологія.
Логіка та етапи наукового дослідження.
Пошук інформації. Наукова термінологія у біохімії.
Метрологічна служба. Протокол дослідження.
Підходи до статистичної обробки результатів дослідження
Форми подання результатів досліджень
Напрями та об’єкти досліджень у біохімії
Дослідження структури та взаємодії біополімерів
Мультіоміки.
Генно-інженерні методи у біохімії
. Зв'язок біохімії з медициною та фармакологією
Практичні аспекти дослідж. генної експресії.
Робота з культурами клітин тварин.
Організація роботи біохімічних лабораторій
Біохімія стресу: приклади досліджень
Усього годин

6. Індивідуальні завдання
Курсова робота за тематикою сучасних біохімічних досліджень. Виконується
протягом семестру, оформлюється як письмова робота обсягом близько 15 сторінок, є
аналітичним оглядом з аналізом сучасної наукової літератури за обраною темою. Правила
оформлення загальні для курсових робіт. Передбачено подання курсової роботи у вигляді
презентації (5-6 хвилин, не більше 10 слайдів).
7. Методи контролю
Поточний контроль: тестування. Захист курсової роботи. Підсумковий контроль: екзамен.
8. Схема нарахування балів
Поточний контроль, самостійна робота та індивідуальне
завдання
Курсова робота, передбачена
Р1
Р2
Р3
Р4
навчальним планом
5
5
5
5
40

Разом Екзамен
60

40

Сума
100

Вид роботи

Параметр оцінювання

макс

мін

Курсова робота

Текст роботи – 20 балів: оцінюється зміст, відповідність
темі роботи, розкриття теми, використання сучасної
наукової літератури і термінології, ілюстрації, захист у
вигляді презентації – 10 балів.

40

Тестування

Короткі відповіді на тестові питання

20

Екзамен

Розгорнуті відповіді на 4 питання (4*10 балів)

40

20

всього

100

50

30
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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. Стеченко Д.М., Чмир О.С. Методологія наукових досліджень: Підручник. – К.: Знання,
2005. – 309 с.
Допоміжна література
3. Атраментова Л.О., Утевська О.М. Статистичнi методи в бiологii: пiдручник. – Х:
ХНУ, 2007.- 288с.
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