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1. Мета дисципліни – сформувати у студентів чітке уявлення про сучасні методи 

молекулярно-біологічних досліджень, а також навички володіння сучасними 

методами та методичними прийомами планування, проведення та аналітичної 

оцінки результатів молекулярно-біологічних досліджень. 

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: 

 

1. Успішне опанування курсів “Молекулярна біологія”, “Біохімія”, “Хімія 

біоорганічна”, “Загальна цитологія”, “Гістологія”, та “ Мікробіологія”. 

2. Знання теоретичних основ хімії, фізики, та математики. 

3. Вміння самостійно використовувати теоретичні знання з наведених вище 

дисциплін для розв’язку практичних задач, працювати із науковими 

електронними базами даних, науковою літературою, здатність до системного 

аналізу. 

 

3. Анотація навчальної дисципліни: 

 

Навчальна дисципліна «Лабораторний практикум з молекулярної біології» є 

складовою освітньої програми професійної підготовки фахівців освітнього рівня 

«Бакалавр», що покликана сформувати у студентів загальні навички планування та 

постановки молекулярно-біологічних досліджень, опанування основних методів 

молекулярної біології, аналізу та інтерпретації отриманих результатів 

експериментів. Під час лабораторного практикуму студенти отримують базові 

навички проведення лабораторних досліджень, знайомляться з основними 

методами, які використовуються для роботи з нуклеїновими кислотами і білками 

людини та інших організімів, а також сфери їх застосування, принципами 

біоінформатичного аналізу та роботою з електронними базами даних. 

  

4. Завдання (навчальні цілі):  

 

1) сформувати у студента уявлення про основні методи молекулярно-

біологічних досліджень, які застосовуються для вирішення конкретної науково-

практичної задачі; 

2) засвоїти практичні навички роботи в молекулярно-біологічній лабораторії; 

3) навчити студентів чітко дотримуватися протоколів молекулярно-біологічних 

методик, основних принципів роботи з нуклеїновими кислотами та білками, 

особливостей роботи з різними типами ферментів; 

4) сформувати у студента вміння планувати експериментальні дослідження, 

підбирати найбільш оптимальні методи та прийоми, аналізувати та інтерпретувати 

отримані результати; 
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5) сформувати у студента вміння використовувати теоретичні знання з 

молекулярної біології та інших дисциплін для коректного вибору протоколу та 

методики дослідження, здатність представляти результати своїх досліджень. 

 

 

 Згідно вимог проекту Стандарту вищої освіти України (перший (бакалаврський) 

рівень вищої освіти (сьомий рівень НРК України), галузь знань 09 “Біологія”, 

спеціальність 091 “Біологія”) дисципліна забезпечує набуття студентами 

наступних компетентностей:  

 інтегральна:  

 Здатність вирішувати завдання в галузі біологічних наук за відповідною 

спеціалізацією і на межі предметних галузей, що передбачає застосування теорій 

та методів природничих наук і характеризується комплексністю та 

невизначеністю умов. 

 загальні: 

 ЗК01. Знання та розуміння предметної області (біології) та області професійної 

діяльності. 

 ЗК02. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

 ЗК03. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. 

 ЗК06. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

 ЗК07. Здатність до абстрактного мислення, аналізу і синтезу. 

 ЗК08 Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконаних робіт. 

 спеціальні (фахові, предметні): 

 ФК01. Базові теоретичні та методологічні знання в галузі біологічних наук та на 

межі предметних галузей. 

 ФК02. Здатність застосовувати знання та вміння з математики, фізики, хімії та 

інших суміжних наук для вирішення завдань сучасної біології. 

 ФК03. Уміння використовувати знання й практичні навички в галузі біологічних 

наук та на межі предметних галузей для дослідження різних рівнів організації 

живого, біологічних явищ і процесів. 

 ФК04. Здатність здійснювати збір і реєстрацію даних біологічного аналізу за 

допомогою відповідних методів, прийомів і засобів у польових і лабораторних 

умовах і звітувати про результати. 

 ФК05. Уміння застосовувати знання і розуміння основних біологічних законів, 

теорій та концепцій для розв’язання конкретних біологічних завдань. 

 ФК07. Демонстрування знання будови, функцій та процесів життєдіяльності, 

систематики, методів виявлення та ідентифікації неклітинних форм життя, 

прокаріот і еукаріот упродовж онто- та філогенезу. 

 ФК08. Розуміння молекулярних механізмів збереження та реалізації генетичної 

інформації у організмів. 

 ФК12.9. Уявлення про молекулярні механізми відтворення, репарації, 

модифікації та експресії генетичного апарату різних організмів. 



5 

 

 ФК13.9. Уявлення про генетичну інженерію, технології клонування та одержання 

рекомбінантних молекул. 

 ФК14.9. Розуміння особливостей оцінки функції рекомбінантних молекул в 

умовах in vitro та in vivo. 

 ФК15.9. Володіння базовими методами молекулярної 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 проведення різноманітних 

методів молекулярно-біологічних 

досліджень та основні сфери їхнього 

використання 

Лабораторні роботи, 
самостійна робота 

звіт по лабораторній 
роботі, контрольна 

робота 

40 

1.2 Теоретичні основи планування та 

проведення різних типів експериментів, 

методи статистичного аналізу отриманих 

результатів та форми їх інтерпретації, 

закономірності формулювання висновків 

Лабораторні роботи, 

самостійна робота 
звіт по лабораторній 

роботі, контрольна 

робота 

10 

1.3 Принципи та особливості роботи з 

білками та нуклеїновими кислотами, 

ферментами 

Лабораторні роботи, 

самостійна робота 
звіт по лабораторній 

роботі, контрольна 

робота 

10 

 Вміти    

2.1 Працювати з лабораторним обладнанням 

та реактивами 
Лабораторні роботи, 

самостійна робота 
звіт по лабораторній 

роботі, контрольна 

робота 

10 

2.2 Використовувати на практиці методичні 

підходи для проведення досліджень в 
галузі молекулярної біології  

Лабораторні роботи, 

самостійна робота 
звіт по лабораторній 

роботі, контрольна 
робота 

15 

2.3 Модифікувати та адаптувати вихідні 
протоколи методів для вирішення 

конкретної дослідницької задачі 

Лабораторні роботи, 
самостійна робота 

звіт по лабораторній 
роботі, контрольна 

робота 

10 

 Комунікація    

3.1 Вміти працювати у групі, організовувати 

роботу для проведення експерименту 
 Лабораторні роботи, 

самостійна робота 
звіт по лабораторній 

роботі, контрольна 

робота 
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6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 

навчання  

 

Результати навчання дисципліни  (код) 
Програмні результати навчання (назва) 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 

ПР01. Демонструвати спілкування в діалоговому 

режимі з колегами та цільовою аудиторією, ведення 

професійної наукової дискусії, письмово 

відображувати та презентувати результати своїх 

      + 
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досліджень українською мовою. 

ПР03. Використовувати теорії і закони математики, 

фізики, хімії та інших наук для вирішення завдань 

сучасної біології. 
+ +   + +  

ПР04. Розуміти основні терміни, концепції, 

принципи, теорії і закони в галузі біологічних наук і 

на межі предметних галузей. 
+ + +  + +  

ПР05. Використовувати знання і демонструвати 

дотримання положень біологічної етики, біологічної 

безпеки і біологічного захисту. 
+  + + + + + 

ПР15. Застосовувати у професійній діяльності 

методи визначення структурних та функціональних 

характеристик біологічних систем на різних рівнях 

організації. 

+  + +  +  

ПР16. Обирати методи, алгоритми планування та 

проведення польових, лабораторних, клініко- 

лабораторних досліджень, у т.ч. математичні методи 

та програмного забезпечення для проведення 

досліджень, обробки та представлення результатів. 

+ + +  + + + 

ПР17. Шляхом самостійного навчання освоїти нові 

знання та сучасні методи експериментальних 

досліджень для вирішення проблемних завдань 

біології. 

 + +   +  

ПР21. Вирішувати прикладні задачі біології 

відповідні методи. + + + + + +  

ПР23.9. Володіти базовими методами сучасної 

молекулярної біології. +   + +   

ПР25.9. Застосовувати отримані теоретичні знання та 

практичні навички для планування та проведення 

наукового експерименту в галузі молекулярної 

біології. 

+ + + + + +  
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7. Схема формування оцінки 

7.1 Форми оцінювання студентів:  

- семестрове оцінювання:  

1. Контрольна робота з 1-ої частини: РН 1.1-3.1 – 40 балів/20 балів 

2. Контрольна робота з 2-ої частини: РН 1.1-3.1  – 40 балів/20 балів  

3. Лабораторні роботи: РН 1.1-3.1 – 20 балів/10 балів 

 

- підсумкове оцінювання: у формі заліку 

Підсумкова оцінка за залік виставляється як сума балів за всіма успішно 

оціненими результатами навчання під час проведення аудиторних занять; оцінки 

нижче мінімального порогового рівня до підсумкової оцінки не додаються. 

Позитивну оцінку за залік (зараховано) студент отримує лише за умови виконання 

всіх лабораторних робіт (по кожній не менше ніж 50% від максимально отриманої 

кількості балів) та написання всіх модульних контрольних робіт (по кожній не 

менше 50% правильних відповідей). 

 

7.2 Організація оцінювання:  

Оцінювання результатів лабораторних та контрольних робіт проводиться 

протягом семестру після завершення лабораторних занять у межах відповідних 

розділів . 

 

7.3 Шкала відповідності оцінок 

Зараховано / Passed 60-100 

Не зараховано / Fail 0-59 
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8. Структура  навчальної  дисципліни. 
Тематичний  план лабораторних занять та самостійної роботи 

 

 

№ 

п/п 
Номер і назва  теми 

Кількість годин 
Лабораторні 

заняття 
Самостійна 

робота 
Частина 1: Принципи планування та проведення молекулярно-біологічного 

дослідження з метою виділення, очистки та аналізу білків 

1 

Вибір білка для аналізу, пошук 

необхідної інформації про нього з 

використанням електронних баз даних та 

біоінформатичних інструментів; підбір 

необхідних умов для експерименту  

6  

2 Виділення обраного білка 6  

3 

Аналіз електрофоретиччної активності 

різних білків за допомогою 

електрофорезу в поліакриламідному гелі 

6  

4 
Ідентифікація білка інтересу за 

допомогою вестрен-блот аналізу 
10  

5 

Використання біоінформатичних 

інструментів для моделювання структури 

білка; змін у структурі після внесення 

певних мутацій у ген; підбір лігандів для 

dpf'vjls] p ybv 

10  

Самостійна робота: 

6 Pull-down метод дослідження  16 

7 
Методи імунопраципітації хроматину 

 16 

8 
Методи секвенування білкових 

послідовностей  
 20 

Частина 2: Використання опанованих методів для виконання 

індивідуального завдання 

 
Підбір оптимального методу виділення 

білків з різних типів клітин (організмів) 
6  

 

Виділення білків з різних типів клітин 

(біологічних об’єктів) (людини, тварин, 

рослин, мікроорганізмів) 

6  

 

Аналіз інформації, доступної у 

різноманітних електронних базах даних, 

стосовно виділеного білка 

6  

 

Аналіз концентрації виділеного білка за 

допомогою спектрофотометричних 

методів 

4  

 Дослідження білка інтересу за 10  
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допомогою вестерн-блот аналізу  

 Біоінформатичний аналіз обраного білка 8  

Самостійна робота: 

 Мас-спектрометрія  18 

 Рентгеноструктурний аналіз  16 

 Метод ядерного магнітного резонансу  15 

ВСЬОГО: 78 101 

 

Загальний обсяг 180 год., в тому числі: 

Лабораторні заняття – 78 год. 

Консультації – 1 год. 

Самостійна робота – 101 год. 

 



 

9. Рекомендовані джерела: 

Основна: (Базова) 

1. Сиволоб А.В. Молекулярна біологія. – К.: Київський університет. – 2008. 

2. Sambrook, J., Fritsch, E.F., Maniatis, T. Molecular cloning: a laboratory manual. . 

Cold Spring Harbor, New York : CSHL Press, 2001. 

3. Weaver R.F. Molecular biology. 2nd ed. – New York: McGraw-Hill Companies. – 

2002. 

4. Глик, Б., Пастернак, Дж. Молекулярная биотехнология. Принципы и 

применение. . М. : Мир, 2002. 

5. Остерман, Л.А. Методы исследования белков и нуклеиновых кислот. . М. : 

МЦНМО, 2002. 

6. PCR technology: principle and applications for DNA amplification ; ed H.Erlich. . 

New York : W.H.Freeman and Company,1992. 

7. Glick, B.R., Pasternak J.J., Patten C. Molecular biotechnology : principles and 

applications of recombinant DNA, 4th ed. - Washington: DC by ASM Press, 2010.  

8. Buckingham L. Molecular diagnostics: fundamentals, methods and clinical 

applications. / L. Buckingham, M. Flaws. – F.A. Davis Company, Philadelphia, 2007 – 

479 p.  

9. Walker J.M., Rapley R. Molecular Biomethods Handbook. Second Edition / Humana 

Press, 2008. – 1124 p.  
 

 

Додаткова: 

1. Branden, C.-I., Tooze, J. Introduction to protein structure. –  New York :Garland 

Science,1999. 

2. Cheung, V.G., Morley, M., Aguilar, F. et al. Making and reading microarrays // Nature 

Genetics Supplement. –  1999. –  Vol. 21. –  P. 15– 19. 

3. Chiu, W. Electron microscopy of frozen, hydrated biological specimens // Annu. Rev. 

Biophys. Biophys. Chem. –  1986. � Vol. 15.� Р. 237�257. 

4. Cooke, R.M., Cambell, I.D. Protein structure determination by nuclear magnetic 

resonance // Bioessays. � 1988. � Vol. 8. � Р. 52�56. 

5. Gerstein, M., Lan, N., Jansen, R. Proteomics: integrating interactomes // Science. –  

2002. � Vol. 295. � Р. 284�287. 

6. International Human Genome Sequencing Consortium. Initial sequencing and analysis 

of the human genome // Nature. –  2001.  Vol. 409. � Р. 860�921. 

7. Leibowitz, M. J., Barone, F. P., Georgopoulos, D. E. In vitro protein synthesis // Meth. 

Enzymol. –  1991. � Vol. 194. � Р. 536�545. 
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Інтернет-ресурси: 

1. NCBI databases HTTP://WWW.NCBI.NLM.NIH.GOV 

2. Uniprot  https://www.uniprot.org/ 

3. Encyclopedia of DNA elements http://genome.ucsc.edu/ENCODE/ 

4. OMIM database  http://omim.org/ 

5. Pharmacogenomics Knowledge Base  http://www.pharmgkb.org/index.jsp 

6. BLAST  http://web.expasy.org/blast/ 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
https://www.uniprot.org/
http://genome.ucsc.edu/ENCODE/
http://omim.org/
http://www.pharmgkb.org/index.jsp
http://web.expasy.org/blast/

