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● Програма навчальної дисципліни 

1. Опис навчальної дисципліни, її мета, предмет вивчення та результати навчання 

 

Метою дисципліни є формування базових знань у галузі будови та функціонування клітинних мембран. 

Курс орієнтований на вивчення біохімії мембранних структур, оволодіння основними сучасними підходами 

до аналізу ліпідного та білкового компонентів біомембран, навичок роботи зі штучними мембранами як 

моделями біологічних мембран. Курс присвячений навчанню студентів принципам сучасних підходів до 

вивчення морфологічних особливостей і функцій компонентів біомембран, молекулярних основ активного 

та пасивного транспорту іонів через мембрану, біогенезу клітинних мембран та їх функціонування в нормі і 

патологічних станах.  

Враховуючи специфіку навчальної дисципліни, деякі поняття та навчальний матеріал вивчаються 

англійською мовою. У процесі викладання предмету використовуються слайди, відеоматеріали та наукова 

література англійською мовою. 
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The purpose of the discipline is the formation of basic knowledge in the field of the structure and functioning 

of cell membranes. The course is focused on studying the biochemistry of membrane structures, mastering the 

main modern approaches to the analysis of lipid and protein components of biomembranes, and the skills of 

working with artificial membranes as models of bio-biological membranes. The course is dedicated to teaching 

students the principles of modern approaches to the study of morphological features and functions of the 

components of biomembranes, the molecular basis of active and passive transport of ions through the membrane, 

the biogenesis of cell membranes and their  functioning in normal and pathological conditions.  

Given the specifics of the academic discipline, some concepts and educational material are studied in English. 

Slides, video materials and scientific literature in English are used in the process of teaching the subject. 

2. Необхідні попередні знання та навички, результати навчання 

Необхідні попередні знання та навички: 

Навчальна дисципліна «Біохімія мембранних структур» спирається на базові знання вступників з 

біології, фізики, хімії та навичках роботи с науковою літературою, що були отримані під час здобуття ступеня 

бакалавра.  Для навчання необхідна бакалаврська освіта, в якій один з цих предметів був головним. 

Мотивація і гарні навички самостійної роботи є необхідними. Бажано мати сертифікати зі знання англійської 

мови на рівні В2 або вище (або їх еквіваленти). 

 

Результати навчання: 

Навчальна дисципліна «Біохімія мембранних структур» пов’язана із усіма дисциплінами фахової 

підготовки зі спеціальності 091 Біологія, її викладання формує у студентів базові навички, які необхідні для 

проведення наукових досліджень, підготовки кваліфікаційних робіт, публікацій, презентацій та проектів, та є 

необхідною складовою їх подальшої науково-дослідної роботи.  

В результаті вивчення навчальної дисципліни «Біохімія мембранних структур» та згідно з вимогами 
освітньо-професійної програми студенти після засвоєння навчальної дисципліни мають 
продемонструвати такі результати навчання:  

 
Знання:   

● основні поняття складових біомембран  
● структура і функції білкових складових мембран 
● структура і функції ліпідних  складових мембран 
● сучасні  методологічні підходи до вивчення  структури та функції  біомембран 
● біогенез клітинних мембран 
● структура рідких кристалів 
● основи імуногістохімічних та імуноцитохімічних методів дослідження 
● особливості функціонування мембран в нормі та патології   
● транспортні системи біологічних мембран 
● молекулярні механізми синаптичної передачі. 

 

Вміння:   
● використовувати сучасні методи молекулярної фізіології і біофізики для дослідження  функції 

біологічних мембран 
● обробляти отримані дані за допомогою спеціалізованих програм 
● здійснювати пошук наукової інформації 
● описувати отримані дані і дискутувати про їх фізіологічний сенс 

3. Зміст навчальної дисципліни 

Tема 1. Введення в біохімію мембранних структур. 

Історія розвитку науки мембранології 

Історія розвитку  морфологічних методів досліджень структури мембран. 

 



Tема 2. Структура біологічних мембран 

Структурні компоненти клітини та їх основні функції. Асиметрія бішару. 

 Динамічний стан ліпідних і білкових компонентів у мембрані. 

 Ліпід-білкові взаємодії. Хімічний склад біомембран 

Класифікація і характеристика мембранних ліпідів. 

 Вуглеводні компоненти клітинної мембрани.  

Мембранні білки. Способи вбудовування та упаковки в ліпідному бішарі. Поверхневі і трансмембранні 

білки. 

 

Tема 3. Вивчення структури мембран за допомогою штучних мембран  . 

Методи вивчення топографії білків в мембрані.  

Штучні мембрани: принципи отримання, використання в якості модельних систем для вивчення 

функціональних властивостей іонних каналів, активних транспортних систем, рецепторів. 

 

Tема 4. Сучасні підходи до дослідження біомембран. 

Виділення і характеристика мембранних компонентів клітини 

Підходи до виділення та ідентифікації субклітинних мембранних компонентів.  

Аналіз структурних компонентів біологічних мембран.  

Використання детергентів в мембранології.  

Виділення та аналіз ліпідних компонентів клітинних мембран. 

Прийоми екстракції мембранних ліпідів.  

Виділення і аналіз та ідентифікація білкових компонентів мембран.  

Методи хімічного аналізу білків. 

 

Tема 5. Рідкі кристали 

Історія відкриття рідких кристалів та ії структура.  

Класифікація та властивості  рідких кристалів   

 

Tема 6. Транспортні системи мембран. 

Транспорт іонів через біологічні мембрани. 

 Іонний гомеостаз клітини. 

 Механізм підтримки іонних градієнтів.  

Мембранні транспортні білки. G-білки та їх функціонування. 

Молекулярні основи первинно-активного транспорту іонів. Класифікація транспортних АТФ-аз. 

Мембранний транспорт макромолекул: екзоцитоз і ендоцитоз. Злиття мембран, як найважливіший етап 

екзо- і ендоцитозу 

 

Tема 7. Молекулярні механізми синаптичної передачі. 

Синтез нейротрансмітера і його транспорт в синаптичні везикули.  

Мембранні білки везикул і пресинаптичної мембрани, що регулюють екзоцитоз. 

 Викид медіатора в синаптичну щілину. 

 

Tема 8. Методи імуногісто - цито хімічних досліджень. 

Принцип методу імуногістохімічного фарбування. 

 Антитіло-антиген взаємодія. 

 

Tема 9. Мембранні рецептори. 

 Основні експериментальні підходи, що використовуються для вивчення рецепторів.  

Рецептори-канали.  

Рецептори, які здійснюють свої функції через G- білки і фосфоінозитидний цикл. 



Рецептори, відповідальні за перенесення макромолекул через мембрану в клітину. 

  

Tема 10. Біогенез клітинних мембран. 

Компартменталізація в клітинах вищих організмів за допомогою внутрішніх мембран.  

Синтез білків на рибосомах в цитозолі, їх ковалентна модифікація. 

 Синтез білка на мембранозв'язаних рибосомах, транспорт через мембрану. 

 Синтез ліпідів у мембрані ендоплазматичного ретикулуму. Асиметрія біосинтезу ліпідів.  

Модифікація структурних компонентів мембран в апараті Гольджі. 

 Злиття та кругообіг мембранних компонентів у клітині.  

 

4. Компетентності, які набуває студент в результаті навчання 

Інтегральна компетентність (ІК) 

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми в галузі біології за напрямами  

молекулярна фізіологія, біофізика, біомедицина та нейронауки при здійсненні професійної діяльності або у 

процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується 

невизначеністю умов і вимог. 

Загальні компетентності (ЗК) 

ЗК01. Здатність працювати у міжнародному контексті. 

ЗК02. Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні технології. 

ЗК03. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 

ЗК04. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів). 

ЗК06. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні. 

Фахові компетентності (ФК) 

ФК01. Здатність користуватися новітніми досягненнями біомедицини, біофізики, молекулярної фізіології та 

нейронаук, необхідними для професійної, дослідницької та/або інноваційної діяльності. 

ФК03. Здатність користуватися сучасними інформаційними технологіями, працювати з джерелами 

навчальної та наукової інформації, самостійно опановувати нові знання з молекулярної фізіології, біофізики, 

біомедицини та нейронаук. 

ФК06. Здатність прогнозувати напрямки розвитку сучасної біології та біомедицини на основі загального 

аналізу розвитку науки і технологій. 

ФК09. Здатність адекватно застосовувати існуючі та розробляти нові методи розв’язання науково-

теоретичних та прикладних задач молекулярної фізіології, біофізики, біомедицини та нейронаук. 

ФК13. Поглиблене розуміння біохімічних принципів функціонування біологічних мембран. 

 

5. Навчальні матеріали та ресурси 

1. https://www.brainfacts.org/the-brain-facts-book 

2. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/ 

3. https://eduportal.kau.org.ua/course/view.php?id=44 

4. http://scitation.aip.org/ 

5. http://www.sciencemag.org/ 
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Програмою навчальної дисципліни передбачено проведення лекцій та семінарських/практичних занять. 
Методичною підтримкою вивчення курсу є використання інформаційного ресурсу, на якому представлено 
комплекс матеріалів курсу (https://eduportal.kau.org.ua/course/view.php?id=44): лекції, література, домашні 
роботи студентів тощо. Всі матеріали надаються у вільний доступ студентів після відповідної 
лекції/семінара/лабораторної работи і адаптовані для використання при організації навчання у 
дистанційному режимі. 
 

6. Види контролю та рейтингова система оцінювання результатів навчання (РСО) 

Відвідування занять  

Відвідування лекцій не є обов’язковим. Однак, студентам рекомендується відвідувати заняття, оскільки на 

них викладається теоретичний матеріал та розвиваються навички, необхідні для виконання домашніх 

завдань, модульних контрольних робіт, здачі іспитів і, що найбільш важливо, проведення досліджень у 

лабораторіях. Відвідування лекції і виконання відповідного домашнього завдання оцінюється в 2-5 балів в 

залежності від складності. Пропущену лекцію рекомендується прослухати в записі і зробити домашнє 

завдання; в іншому випадку бали за неї не нараховуються. Додаткові бали (1-5 на кожній лекції) можна 

отримати за активність студента на заняттях, а також за доповіді власної презентації (за темою питання, яке 

виникло під час попередніх лекцій і не отримало чіткої відповіді).  

Рейтинг студента розраховується за 100 бальною шкалою. 

1. Рейтинг студента з кредитного модуля складається з балів, що він отримує за: 

– участь у лекціях і виконання домашньої роботи за темою лекцій; активність та мотивацію, творчий 
підхід, використання самостійно здобутих знань; додаткові індивідуальні завдання (60-70 балів) та 
виконання модульної контрольної роботи (30-40 балів); загалом не більше 100 балів за модуль (два модулі 
на семестр). 
 

2. Критерії нарахування балів за модуль: 

2.1. Виконання домашніх робіт оцінюється за такими критеріями: 



– бездоганно виконана робота, вчасно здана робота  –  максимальна оцінка; 

– є незначні недоліки у виконанні –  максимальна оцінка мінус 1 бал; 

– порушення графіку здачі  –  максимальна оцінка мінус 1 бал; 

2.2. Модульна контрольна робота складається з декількох завдань, які оцінюються окремо в залежності 
від складності. Загальна максимальна оцінка складає 30-40 балів, в залежності від складності даного 
модулю. 

 
3. Проведення екзамену. Іспит проходить в усній формі (за матеріалами лекцій, семінарських/практичних 
занять). Метою контролю є перевірка рівня засвоєння матеріалу, здобутих навичок та компетентностей, 
здатності використання студентом отриманих знань для подальшого навчання.  
 
 Календарний контроль: проводиться двічі на семестр за кожним модулем як моніторинг поточного 
стану виконання вимог силабусу . Умовою успішного закриття модулю є отримання не менше 60 балів. 
Умовою допуску до екзамену є отримання не менше 120 балів за два модулі.  
 
 Підсумкова оцінка: O=M1*0,2+M2*0,2+Е*0,6, де М1 – оцінка за перший модуль, М2 – оцінка за другий 
модуль, Е – оцінка за екзамен/залік. 

 
Таблиця відповідності рейтингових балів оцінкам за університетською шкалою: 
 

Кількість балів Шкала ЄКТС Оцінка 

90-100 A Відмінно 

85-89 B 
Добре 

75-84 C 

65-74 D 
Задовільно 

60-64 E 

Менше 60 FX Незадовільно 

Не виконані умови допуску  Не допущено 

 
 

Силабус навчальної дисципліни: Біохімія мембранних структур 
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