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1. Мета дисципліни – ознайомити студентів із загальними принципами і 

можливостями методів дослідження індивідуальних біологічних макромолекул.  

 

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: 

 

1. Знання теоретичних основ математики, фізики, хімії, біохімії, біофізики і 

молекулярної біології на рівні випускника магістратури за спеціальністю 

"Біологія". 

2. Вміння використовувати методи хімічної кінетики, термодинаміки, аналізу 

структури біомакромолекул, математичної статистики на рівні випускника 

магістратури за спеціальністю "Біологія". 

 

3. Анотація навчальної дисципліни: 
 

В даному курсі докладно розглянуто основи сучасних методів дослідження 

індивідуальних молекул ДНК, білків і макромолекулярних комплексів; принципи 

аналізу даних, що можуть бути отримані за допомогою таких методів; приклади 

досліджень індивідуальних макромолекул. Велика увага приділяється перевагам і 

обмеженням методів дослідження індивідуальних молекул, а також перспективам 

їхнього використання для вивчення молекулярних механізмів біологічних процесів. 

 

4. Завдання (навчальні цілі): 

  

– сформувати уявлення про базові принципи методів дослідження індивідуальних 

макромолекул; 

– ознайомити з можливостями і обмеженнями основних сучасних методів 

дослідження індивідуальних макромолекул; 

– дати уявлення про сучасні тенденції та напрямки використання методів 

дослідження індивідуальних макромолекул. 

 
Згідно з вимогами Національної рамки кваліфікацій дев’ятого рівня освіти дисципліна 

забезпечує набуття аспірантами таких компетентностей: 

інтегральної:  
- Здатність розв’язувати комплексні проблеми в галузі професійної та/або дослідницько-

інноваційної діяльності, що передбачає глибоке переосмислення наявних та створення 

нових цілісних знань та/або професійної практики. 

загальних: 
- Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу  

- Навички використання новітніх інформаційних і комунікаційних технологій  

- Здатність до проведення самостійних досліджень на сучасному рівні  

- Здатність до пошуку, оброблення на аналізу інформації з різних джерел  

-  Здатність генерувати нові ідеї (креативність) 

- Здатність працювати в міжнародному науковому просторі  

- Вміння виявляти, ставити та вирішувати на сучасному рівні наукові проблеми  

спеціальних (фахових, предметних): 
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- Здатність застосовувати отримані знання та розуміння для вирішення проблем 

сучасної біології  

- Здатність формулювати наукову проблему, робочі гіпотези досліджуваної проблеми, 

що передбачає глибоке переосмислення наявних та створення нових цілісних знань 

та/або професійної практики  

- Здатність інтерпретувати дані, отримані в результаті наукового дослідження і 

зіставляти виявлені факти з сучасними концепціями, гіпотезами та теоріями  

- Поглиблене знання за широким колом питань сучасної біології  

- Здатність ефективно спілкуватися з широкою науковою спільнотою  

- Розуміння етичних аспектів наукової діяльності в галузі біології  

5. Результати навчання за дисципліною: 

Результат навчання 
(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація; 4. 

автономність та відповідальність) 

Форми (та/або 

методи і 

технології) 

викладання і 

навчання 

Методи оцінювання 

та пороговий 

критерій 

оцінювання (за 

необхідності) 

Відсоток у 

підсумковій 

оцінці з 

дисципліни Код Результат навчання 

Знати 

1.1 Принципи методів дослідження 

індивідуальних макромолекул 

Лекції, практичні 

заняття, самостійна 

робота 

Модульні контрольні  

роботи 1, 2; оцінювання 

виконання практичних 

занять, доповідей/усних 

відповідей/доповнень 

10 

1.2 Напрямки використання методів дослідження 

індивідуальних макромолекул та характер 

інформації, що може бути отримана за їхньою 

допомогою 

Лекції, практичні 

заняття, самостійна 

робота 

Модульні контрольні  

роботи 1, 2; оцінювання 

виконання практичних 

занять, доповідей/усних 

відповідей/доповнень 

15 

1.3 Принципи аналізу даних, отриманих за 

допомогою методів дослідження 

індивідуальних макромолекул 

Лекції, практичні 

заняття, самостійна 

робота 

Модульні контрольні  

роботи 1, 2; оцінювання 

виконання практичних 

занять, доповідей/усних 

відповідей/доповнень 

10 

Вміти 

2.1 На основі поглиблених знань принципів 

методів дослідження індивідуальних 

макромолекул проводити аналіз структурно-

функціональної організації біологічних 

макромолекул 

Лекції, практичні 

заняття, самостійна 

робота 

Модульні контрольні  

роботи 1, 2; оцінювання 

виконання практичних 

занять, доповідей/усних 

відповідей/доповнень 

10 

2.2 У лабораторних умовах, з метою проведення 

досліджень, обирати адекватні методи для 

вирішення певної дослідницької задачі 

Лекції, практичні 

заняття, самостійна 

робота 

Модульні контрольні  

роботи 1, 2; оцінювання 

виконання практичних 

занять, доповідей/усних 

відповідей/доповнень 

5 

2.3 Використовуючи наукову літературу, 

отримувати необхідну інформацію щодо 

структури і структурної динаміки біополімерів 

та їх комплексів 

Лекції, практичні 

заняття, самостійна 

робота 

Модульні контрольні  

роботи 1, 2; оцінювання 

виконання практичних 

занять, доповідей/усних 

відповідей/доповнень 

5 

Комунікація 

3.1 Представляти результати наукового пошуку у 

формі доповідей з використанням сучасних 

технологій, коректно вести дискусію 

Лекції, практичні 

заняття, самостійна 

робота 

Оцінювання виконання 

практичних занять, 

доповідей/усних 

відповідей/доповнень 

5 

Автономність та відповідальність 

4.1 Самостійно вивчати наукову літературу та 

обирати молекулярні методи вирішення певної 

дослідницької задачі 

Самостійна робота 
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6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 

навчання  

Результати навчання дисципліни  

Програмні результати навчання 
1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 4.1 

ПР.01.Демонструвати глибоке знання передових 

сучасних концептуальних та методологічних знань в 

галузі науково-дослідницької та/або професійної 

діяльності й на межі предметних галузей знань 

+ + + + + + 

 

 

ПР.04.Планувати та реалізувати на практиці 

методологічні принципи  та методи  біологічних 

досліджень; 

 

+ + + + + + 

 

+ 

ПР.08. Формулювати самостійно з нових дослідницьких 

позицій загальну методологічну базу, наукову проблему  

власного дослідження, усвідомлювати його актуальність, 

мету і значення для розвитку інших галузей науки;  

 

+ + + + + + 

 

 

 ПР.11.Формулювати робочі гіпотези досліджуваної 

проблеми, які мають розширювати і поглиблювати стан 

наукових досліджень в обраній сфері; 

 

+ +  + + +  + 

ПР.12. Застосовувати міждисциплінарні підходи для 

вирішення сучасних теоретичних і прикладних задач 

біології. 
   + + + +  

ПР.14. Відображати кваліфіковано результати наукових 

досліджень у наукових статтях, опублікованих як у 

фахових вітчизняних виданнях, так і у виданнях, які 

входять до міжнародних наукометричних баз;  

 

+ + + + + + +  

ПР.16.Використовувати сучасні інформаційні та 

комунікативні технології при спілкуванні, обміні 

інформацією, зборі, аналізі, обробці та інтерпретації 

джерел. 

+ + + + + + 
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7. Схема формування оцінки 

7.1 Форми оцінювання студентів:  

- семестрове оцінювання:  

1. Модульна контрольна робота1: РН 1.1, 1.2, 2.1–2.3 – 20 балів/10 балів 

2. Модульна контрольна робота 2: РН 1.2, 1.3, 2.1–2.3 – 20 балів/10 балів 

3. Оцінювання виконання практичних робіт: РН 2.1–2.3, 3.1, 4.1 – 20 балів/10балів 

       

- підсумкове оцінювання: у формі іспиту 

 Формою проведення іспиту є тестова контрольна робота, перевіряються усі РН (1.1-

4.1), максимальна кількість балів – 40.  
 

- умови допуску до підсумкового екзамену: 

Студент допускається до іспиту лише за умови виконання усіх практичних робіт. Студент не 

допускається до іспиту, якщо під час семестру набрав менше ніж 20 балів. 

 

7.2 Організація оцінювання:  

Оцінювання практичних робіт і проміжне тестування здійснюється протягом семестру. 

Модульні контрольні роботи 1 і 2 проводяться після завершення лекцій з розділів 1 і 2 

відповідно.    

 

7.3 Шкала відповідності оцінок 

Відмінно / Excellent 90-100 

Добре / Good 75-89 

Задовільно / Satisfactory 60-74 

Незадовільно / Fail 0-59 
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8. Структура  навчальної  дисципліни  

 

                                    Тематичний  план лекцій і лабораторних  занять 

 

№ 

п/п 
Номер і назва  теми 

Кількість годин 

Лекції Практичні 
Самостійна 

робота 

Розділ 1: Принципи методів дослідження індивідуальних макромолекул  

Лекції: 

1 

Підготовка макромолекул перед застосуванням 

методів дослідження індивідуальних молекул. 

Апаратне забезпечення. 

2   

2 Принципи оптичної пастки 2   

3 Принципи магнітного пінцету 2   

4 
Принципи флуоресцентної спектроскопії 

індивідуальних макромолекул  
2   

Практичні заняття: 

5 

Побудова і аналіз залежності розтягувальної 

сили від подовження молекули ДНК за 

результатами її розтягування оптичною 

пасткою 

 2  

Самостійна робота: 

6 
Дослідження руху броунівської частинки на 

поводку 
  10 

7 
Механічне руйнування подвійної спіралі ДНК 

за допомогою оптичної пастки 
  10 

8 
Принципи конфокальної і атомно-силової 

мікроскопії 
  10 

9 Фьорстеровське перенесення енергії   10 

Розділ 2: Основні напрямки застосування методів дослідження індивідуальних 

макромолекул 

Лекції: 

10 

Механічне розтягування і закручування молекул 

ДНК в експериментах з оптичною пасткою і 

магнітним пінцетом 

2   

11 
Дослідження процесів денатурації/рефолдінгу 

білків в експериментах з оптичною пасткою 
2   

12 
Структурна динаміка білково-нуклеїнових 
комплексів в експериментах з оптичною пасткою 
і магнітним пінцетом 

2   

13 
Дослідження механізмів транскрипції в 
експериментах з оптичною пасткою і магнітним 
пінцетом 

2   

14 
Напрямки застосування флуоресцентної 
спектроскопії індивідуальних молекул 

2   

Практичні заняття: 

15 
Кінетичний аналіз формування петлі між двома 
ділянками ДНК, зв'язаними з транскрипційними 
факторами, в експериментах з магнітним пінцетом 

 2  

Самостійна робота: 
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16 
Кінетика зв'язування білків з ДНК за даними 
методів дослідження індивідуальних молекул 

  14 

17 Дослідження роботи ферментів у реальному часі    14 

18 Дослідження процесів трансляції у реальному часі   14 

19 
Дослідження механізмів м'язового скорочення за 
допомогою оптичної пастки 

  14 

ВСЬОГО: 18 4 96 

 

Загальний обсяг  120 год., в тому числі: 

Лекцій – 18 год. 

Практичних – 4 год. 

Самостійна робота –  96 год. 

Консультацій – 2 год. 

 

 

 

9. Рекомендовані джерела: 

Основні: (Базові) 

 

1. Сиволоб А.В. Молекулярна біологія. – К.: Видавничо-поліграфічний центр 

“Київський університет“, 2008. 

2. Сиволоб А.В. Фізика ДНК. – К. : Видавничо-поліграфічний центр “Київський 

університет“, 2011. 

3. Knight A., Single molecule biology. – Academic Press, 2009. 

4. Single molecule analysis. Methods and protocols (Peterman E.J.G., Wuite G.J.L, Eds.). – 

Springer, 2011. 
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