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1. Мета дисципліни – сформувати чітке уявлення про сучасні методи лабораторного та 

комп'ютерного аналізу окремих білків та цілих протеомів у нормі та за умов патології.  

 

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: 

 

1. Знання теоретичних основ математики, фізики, хімії, біофізики на рівні випускника 

магістратури за спеціальністю "Біологія". 

2. Прослуховування курсу «Протеомний аналіз» вимагає від аудиторії базових знань з 

таких дисциплін як «Хімія біоорганічна», «Біохімія» та «Молекулярна біологія». 

3. Анотація навчальної дисципліни: 
 

Дисципліна «Протеомний аналіз» належить до переліку дисциплін вільного вибору аспіранта 

і вивчається на ІІ році навчання аспірантів. Курс присвячений класичним та новітнім методам 

аналізу окремих білків та цілих протеомів біологічних систем на різному рівні організації - 

клітин, тканин, органів, організмів, популяцій та видів. В ході курсу будуть розглянуті 

методи підготовки та очистки зразків, підходи до ідентифікації макромолекулярних 

комплексів та посттрансляційних модифікацій, принципи мас-спектрометрії, основи 

кількісної, функціональної та таргетної протеоміки, застосування методів лінійної та 

структурної біоінформатики в протеомно-метаболомному аналізі, сучасні тенденції розвитку 

протеоміки у світі тощо. Курс включає як лекційний матеріал, так і ряд практичних завдань з 

аналізу даних протеомних експериментів, виконуючи які аспіранти зможуть консолідувати та 

застосувати на практиці отримані раніше теоретичні знання. 

 

4. Завдання (навчальні цілі): 

– сформувати уявлення про підготовку та очистку білкових препаратів для протеомного 

аналізу; 

– ознайомити з сучасними лабораторними («wet lab») методами протеомного аналізу; 

– дати уявлення про сучасні тенденції та напрямки використання методів лінійної та 

структурної біоінформатики в протеомно-метаболомному аналізі. 

 
 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  
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спеціальних (фахових, предметних): 

- 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 Знати фізичні, хімічні, фізико-хімічні 

основи отримання білків. 

Лекції, практичні 

заняття, 

самостійна робота 

Модульні контрольні  

роботи 1, 2; 

оцінювання 

виконання 

практичних занять, 

доповідей/усних 

відповідей/доповнень 

10 

1.2 Знати основні теоретичні концепції та 

принципи хімії білків, білкової інженерії, 

структурної та лінійної біоінформатики.   

Лекції, практичні 

заняття, 

самостійна робота 

Модульні контрольні  

роботи 1, 2; 

оцінювання 

виконання 

практичних занять, 

доповідей/усних 

відповідей/доповнень 

15 

1.3 Знати методологію аналізу окремих білків 

та цілих протеомів. 

Лекції, практичні 

заняття, 

самостійна робота 

Модульні контрольні  

роботи 1, 2; 

оцінювання 

виконання 

практичних занять, 

доповідей/усних 

відповідей/доповнень 

10 

Вміти 

2.1 Вміти самостійно аналізувати інформацію 

про класичні та новітні методи 

протеомного аналізу, самостійно 

здобувати нові знання з даної дисципліни 

та застосовувати їх на практиці,  

аналізувати дані кількісних протеомних 

експериментів за допомогою комп'ютера, 

оцінювати переваги та недоліки існуючих 

лабораторних та комп'ютерних підходів у 

протеомному аналізі, самостійно 

знаходити та завантажувати протеомні 

дані з онлайн-репозиторіїв тощо. 

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 

Лекції, практичні 

заняття, 

Модульні контрольні  

роботи 1, 2; 

5 
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методи для вирішення певної 

дослідницької задачі 

самостійна робота оцінювання 

виконання 

практичних занять, 

доповідей/усних 

відповідей/доповнень 

2.3 Використовуючи наукову літературу, 

отримувати необхідну інформацію щодо 

протеомного аналізу. 

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 

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.02.Демонструвати знання в предметній 

області та науково-практичних потребах 

професії  
+ + + + + + 

 

+ 

ПР.03. Аналізувати самостійно наукові роботи 

провідних вчених, наукових шкіл та 

фундаментальних праць у галузі дослідження 

+ + + + + + 

 

 

ПР.04.Планувати та реалізувати на практиці 

методологічні принципи  та методи  

біологічних досліджень 
+ + + + + + +  

ПР.05. Формулювати та формувати принципи 

наукової комунікації та обміну інформацією 
+ + + + + + 

 
 

ПР.17.Виявляти лідерські якості, 

саморозвиватися і самовдосконалюватися, 

нести відповідальність за визначення новизни 

наукових досліджень та прийняття експертних 

рішень 

   + + + +  

 

 
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 
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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: Фізико – хімічні властивості білків 

Лекції: 

1 
Будова білків. Отримання білків.       Класифікація, 

методи дослідження 
2   

2 
Амінокислоти. Оптична ізомерія. 

Пептидний зв'язок, властивості. 
2   

3 Термодинамічні властивості білків 2   

4 
Домени. Третинна структура білків. Методи 

визначення доменів у білках. 
2   

Практичні заняття: 

5 

Ознайомлення з фізико – хімічними методами, які 

використовуються в протеоміці.  

Розділення поліпептидів і білків.  

 2  

Самостійна робота: 

6 

Використання спектрополяриметрії для визначення 

вторинної структури білків та конформаційних 

переходів у водних розчинах 

  20 

7 

Використання методів обмеженого протеолізу та 

мікрокалориметрії для визначення доменної будови 

білків. 

  20 

Розділ 2: Просторова організація білків 

Лекції: 

8 Мембранні білки. Особливості будови. Функції. 2   

9 Шаперони. Механізм згортання білків. Пріони. 2   

10 
Кооперативні переходи в білкових молекулах. 
Діаграма фазових станів білкової молекули. 

2   

11 Внутрішньо невпорядковані білки. 2   

12 
Потреба у передбаченні структур білків. Ключові 
райони і функціональні сайти білкових структур.  

2   

Практичні заняття: 

13 Мас – спектроскопія білків. Значення для протеоміки.  2  

Самостійна робота: 

14 
Використання методів обмеженого протеолізу та 
мікрокалориметрії для визначення доменної будови 
білків. 

  14 

17 
Переходи альфа спіралей в бета структури. Утворення 
амілоїдних структур, наслідки. 

  14 

18 
Використання баз даних (PDB) для дослідження 
динаміки конформаційних рухів у білках. 

  14 

19 Бази даних по структурам білків.   14 

ВСЬОГО: 18 4 96 
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Загальний обсяг  120 год., в тому числі: 

Лекцій – 18 год. 

Практичних – 4 год. 

Самостійна робота –  96 год. 

Консультацій – 2 год. 
 

 

 

9. Рекомендовані джерела: 

Основна: (Базова) 

1. Костюк П.Г., Зима В.Л., Магура Ш.С., Мірошниченко М.С., Шуба М.Ф. Біофізика. – Київ: 

Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”, 2008. – 567 с. 

2. Филькенштейн А.В., Птицын О.Б. Физика белка. М.: КДУ, 2012, 456 с. 

3. Овчинников Ю. А. Биоорганическая химия – М.:Мир, 1980. – 358 с. 

4. Шульц Г.Е., Ширмер Р.Х. Принципы структурной организации белков.  —  М: Мир, 1982. 

. – 483 с. 

5. Nelson D.L., Cox M.M. (2008). Lehninger Principles of Biochemistry (вид. 5th). W. H. 

Freeman. ISBN 978-0-7167-7108-1. 

6. Twyman RM (2004). Principles Of Proteomics (Advanced Text Series). Oxford, UK: BIOS 

Scientific Publishers. ISBN 1-85996-273-4. 

7. Naven T, Westermeier R (2002). Proteomics in Practice: A Laboratory Manual of Proteome 

Analysis. Weinheim: Wiley-VCH. ISBN 3-527-30354-5. 

8. Wilkins MR, Williams KL, Appel RD, Hochstrasser DF (1997). Proteome Research: New 

Frontiers in Functional Genomics (Principles and Practice). Berlin: Springer. ISBN 3-540-62753-7. 

 

Додаткова: 

9. Чернавский Д.С., Чернавская Н.М. Белок—машина. Биологические макромолекулярные 

конструкции.  —  М, Изд-во МГУ, 1999. – 256 с. 

10. Рубин А.Б. Биофизика. Т.1.  —  М., Книжный дом "Университет", 1999. – 448 с. 

11. Alberts B., Johnson A., Lewis J., Raff M., Roberts K., Walter P. Molecular Biology of the Cell, 

4
th

 ed. New York, 2000. – 262 р. 

12. Lodish H., Berk A., Zipursky S.L., Matsudaira P., Baltimore D., Darnell J.E. Molecular Cell 

Biology, 4
th

 ed, New York, 2000.  

13.     Computer modeling in molecular biology. Ed. J. M. Goodfellow. VCH.  1995.  243 c. 

14.     Concepts in Protein Engineering and Design. Eds. P. Wrede, G. Schneider.  1994. 

15.  Protein Engineering: Principles and Practice, J. L. Cleland and C. S. Craik (Wiley-Liss).  1996. 

16.   Protein Engineering and Design. Ed. P. R. Carey.  Acad. Press.  1996. 

17. Protein Folding. The Royal Society. Ed. by C. M. Dobson and A.R.Fersht, Cambridge.  1995. 

18.  Сиволоб А.В. Молекулярна біологія. — К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський 

університет», 2008, 384 с.  

19. Vikas Dhingraa, Mukta Gupta, Tracy Andacht and Zhen F. Fu (2005). "New frontiers in 

proteomics research: A perspective". International Journal of Pharmaceutics 299 (1–2): 1–18. 

doi:10.1016/j.ijpharm.2005.04.010 

20. www.ncbi.nlm.nih.gov/PubMed - Свободный доступ в крупнейшую базу научных данных в 

области биомедицинских наук MedLine, включая биохимию  

21. http://www.viniti.msk.su/ - Всероссийский Институт Научной и Технической Информации 

(ВИНИТИ РАН). 

22. www.swissprot.com – свободный доступ к международной базе данных по первичным и 

3D структурам ферментов. 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/ISBN
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0:%D0%94%D0%B6%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B0_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3/978-0-7167-7108-1
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/PubMed
http://www.viniti.msk.su/
http://www.swissprot.com/

