
СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ МОЛЕКУЛЯРНОЇ БІОЛОГІЇ 
          Мета курсу — навчити студентів орієнтуватися в сучасних концепціях 
молекулярної біології, дати цілісне уявлення про молекулярні механізми 
збереження і реалізації генетичної інформації, структуру і функції нуклеїнових 
кислот і білків. методи аналізу біологічних послідовностей та просторових 
структур біологічних макромолекул.  

Навчальна дисципліна базовою для вивчення більшості курсів з циклів 
фундаментальної природничо-наукової підготовки та професійної підготовки. 
         Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей:  сформувати у студентів цілісний і системний погляд на 
організацію біологічних структур на молекулярному рівні та механізми 
реалізації генетичної інформації. 
         Програмні результати навчання: 
знати: основні концепції структурної організації білків і нуклеїнових кислот, 
механізми відтворення і реалізації генетичної інформації, теоретичні основи 
експериментальних методів дослідження просторової структури біологічних 
макромолекул, основи інформатики і комп’ютерного моделювання.  
уміти: проводити аналіз білків і нуклеїнових кислот, працювати з банками 
даних біологічних послідовностей в мережі Інтернет. 
володіти: комп’ютерними програмами роботи з біологічними послідовностями, 
вміти цілісно і системно мислити.  
          Зміст навчальної дисципліни: 
I модуль (1 кредит) включає в себе інформацію про основні поняття і концепції 
молекулярної біології, основи структурно-функціональної організації 
біологічних макромолекул, експериментальні методи вивчення структури 
нуклеїнових кислот і білків, динаміку білків та механізм дії ферментів, фолдинг 
білків та природу конформаційних хвороб, протеоміку як нову галузь 
молекулярної біології. II модуль (1 кредит) – включає інформацію про 
структурно-функціональну організацію і генетичну функцію хромосом, будову 
геномів, редуплікацію ДНК та її молекулярні механізми, зворотну 
транскрипцію, генетичний код, модифікацію і рестрикцію ДНК, репарацію 
пошкоджень ДНК, генетичну рекомбінацію. ензимологію генетичних процесів. 
IІІ модуль (1 кредит) – включає інформацію про експресію генів і механізми 
матричного синтезу РНК, регуляцію транскрипції, процесинг і сплайсинг РНК, 
експресію геномів, новітні технології транскриптоміки і протеоміки, 
молекулярні механізми біосинтезу білків, процесинг білків, генну та білкову 
інженерію, біонанотехнології та перспективи їх практичного застосування .  
Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 3 кредити ЄКТС, загальний обсяг 90 
годин, у тому числі 36 годин аудиторних навчальних занять і 54 години 
самостійної та індивідуальної роботи. 
Форма семестрового контролю: залік. 


