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ВСТУП 

Навчальна дисципліна «Фізика біомолекул та біоструктур» є складовою 

освітньо-професійної програми підготовки фахівців за освітньо-

кваліфікаційним рівнем «бакалавр» галузі знань природничі науки напряму 

підготовки 6.040203 – фізика. 

 Дана дисципліна нормативна за напрямом 6.040203 - фізика (блоку 

дисциплін фізика функціональних матеріалів). 

Викладається у І семестрі  3 курсу в обсязі – 90 год. 
 
(2 кредита ECTS) 

зокрема: лекції – 16  год., лабораторні –14год. У курсі передбачено 2 змістових 

модулі та 2 модульні контрольні роботи. Завершується дисципліна – заліком. 

Мета дисципліни – отримання знань з основ фізики біологічних 

макромолекул, фізики білків і нуклеїнових кислот та фізики ферментів для 

сприяння розвитку логічного і аналітичного мислення студентів 

Завдання – формування фізичного мислення у студентів в межах матеріалу, що 

вивчається. Дисципліна готує студентів до сприймання матеріалу спецкурсів,  

передбачених програмою спеціалізації. 

Структура курсу 

В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 

знати: фізичні властивості біологічних макромолекул, фізику білків  і 

нуклеїнових кислот та фізику ферментів, конфірмаційні властивості 

макромолекул, ДНК, ферментів; взаємодію між макромолекулами у розчині, 

взаємодію ДНК, ферментів; кінетику ферментативних реакції, дію ферментів; 

властивості ферментів. 

вміти: використовувати отримані знання на практиці при розв'язанні 

завдань теоретичного та прикладного характеру. Уміти розв’язувати стандартні 

задачі, набути навичок самостійного використання і вивчення літератури. 

Місце дисципліни (в структурно-логічній схемі підготовки фахівців 

відповідного напряму). Спеціальна навчальна дисципліна «Фізика біомолекул» є 

складовою частиною циклу професійної підготовки фахівців освітньо-

кваліфікаційного рівня «бакалавр». Вона є спеціальною дисципліною для 

вивчення фізико-математичних дисциплін. 

Зв’язок з іншими дисциплінами. Спеціальна навчальна дисципліна є 

базовою для вивчення спеціалістами та магістрами таких спеціальних 

дисциплін: «Фізика біосенсорів», «Радіаційна біологія», «Теорія 

біомолекулярних матеріалів» та інші. 



Контроль знань і розподіл балів, які отримують студенти. 

Контроль здійснюється за модульно-рейтинговою системою. 

У змістовий модуль 1 (ЗМ1) входять теми 1 - 2, а у змістовий модуль 2 (ЗМ2) – 

тема 3. Обов’язковим для заліку є отримання мінімальної кількості балів на кожній 

модульній контрольній. 

Оцінювання за формами контролю:   
 ЗМ1 ЗМ  2 

Min. – 12 балів Max– 20 балів Min.  – 12 балів Max. – 20 балів 
Усна відповідь     
Доповнення     

…     
Модульна контрольна 
робота 1 

       12     20   

Модульна 
контрольна робота 2 

      12        20 

„3” – мінімальна/максимальна оцінку, яку може отримати студент. 
1 
– мінімальна/максимальна залікова кількість робіт чи завдань. 

Для студентів, які набрали сумарно меншу кількість балів ніж критично-

розрахунковий мінімум – 12 балів за кожну модульну контрольну для одержання іспиту 

обов’язково необхідно перескласти відповідну модульну контрольну з відповідним рівнем 

знань..  

У випадку відсутності студента з поважних причин відпрацювання та перездачі МКР 

здійснюються у відповідності до „Положення про порядок оцінювання знань студентів при 

кредитно-модульній системі організації навчального процесу” від 1 жовтня 2010 року. 

При простому розрахунку отримаємо: 

 Змістовий модуль1 Змістовий модуль2 іспит/залік Підсумкова оцінка 

Мінімум    12 12 22 /36 60 

Максимум                 20                       20 40/60 100 

При цьому, кількість балів: 

 1-34 відповідає оцінці «незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням дисципліни; 

 35-59 відповідає оцінці «незадовільно» з можливістю повторного складання; 

 60-64 відповідає оцінці «задовільно» («достатньо»); 

 65-74  відповідає оцінці «задовільно»; 

 75 - 84 відповідає оцінці «добре»; 

 85 - 89 відповідає оцінці «добре» («дуже добре»);   

 90 - 100 відповідає оцінці «відмінно». 

 

Шкала відповідності (за умови заліку) 
            

За 100 – бальною шкалою За національною 
шкалою 

90 – 100 

Зараховано 

85 – 89 

75 – 84  

65 – 74  

60 – 64  

1 – 59 не зараховано 



ППРРООГГРРААММАА    ННААВВЧЧААЛЛЬЬННООЇЇ    ДДИИССЦЦИИППЛЛІІННИИ  

 

Змістовий модуль 1   Фізика макромолекул, білків та нуклеїнових кислот 
 

 

ТЕМА 1.  Фізика біологічних макромолекул.        (31год.) 

Вступ. Макромолекули і високоеластичність. Конформація макромолекул. 

Просторова структура макромолекул. Гідрофобна взаємодія. В’язкість розчинів 

та дифузія.  

 

ТЕМА 2. Фізика білків та нуклеїнових кислот.       (30 год.) 

 Первинна і вторинна структура білків. Домени і третинна структура 

білків. Первинна структура нуклеїнових кислот. Подвійна спіраль ДНК і 

внутрішньомолекулярна взаємодія.  Конформація ДНК. Взаємодія подвійної 

спіралі з малими молекулами та іонами. Третинна структура нуклеїнових 

кислот.  

 

 

Змістовий модуль 2  Фізика ферментів 

ТЕМА 3. Фізика ферментів           (29 год.) 

Ферментний каталіз.  Дія ферментів. Конформаційні властивості 

ферментів. Взаємодія ферментів. Міоглобін і гемоглобін.    

 

 



ССТТРРУУККТТУУРРАА    ННААВВЧЧААЛЛЬЬННООЇЇ    ДДИИССЦЦИИППЛЛІІННИИ  
ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ЛЕКЦІЙ  І  СЕМІНАРСЬКИХ  ЗАНЯТЬ 

№ 

п/п 
Назва  лекції 

Кількість годин 

лекції 
семінари/ 

лаборат., 

практичні 
С/Р 

Інші 
форм

и 
контр 

Змістовий модуль 1    

Фізика макромолекул, білків та нуклеїнових кислот 

 

1 Тема 1  Фізика біологічних макромолекул. 6 5 20  

2 Тема 2.  Фізика білків та нуклеїнових кислот.  5 5 20  

 Модульна контрольна робота 1    1 

Змістовий модуль 2 

 Фізика ферментів  

 

3 Тема 3.  Фізика ферментів 5 4 20  

 Підсумкова  модульна  контрольна  робота    1 

 ВСЬОГО 16 14 60 2 

 

Загальний обсяг 90 год., в тому числі: 

Лекцій – 16 год  

Лабораторні  –14год. 
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Фізика макромолекул, білків та нуклеїнових кислот 

 

ТЕМА 1.  ФІЗИКА БІОЛОГІЧНИХ МАКРОМОЛЕКУЛ (31 год.) 

 

Лекція 1. Вступ. Макромолекули і високоеластичність. Конформація 

макромолекул. Просторова структура макромолекул. Гідрофобна взаємодія. 

Лабораторна робота №1        (6 год.) 

Сенсибілізація біологічної активності молекул реакційних центрів з 

фулеренами С60  

Завдання для самостійної роботи      (12 год.) 
1. Вивчення матеріалу лекції. 

2. Опрацювання матеріалу, що винесений на самостійне вивчення:  

 внутрішня обертова і поворотна ізомерія; 

 седиментація та електрофорез макромолекул;  

 взаємодія між макромолекулами у розчині. 

Література [1-3].  

 

Тема 2. ФІЗИКА БІЛКІВ ТА НУКЛЕЇНОВИХ КИСЛОТ (30год.) 

 

Лекція 2. Первинна і вторинна структура білків. Домени і третинна структура 

білків. 

 

Лекція 3. Первинна структура нуклеїнових кислот. Подвійна спіраль ДНК і 

внутрішньомолекулярна взаємодія. 

 

Лекція 4. Конформація ДНК. Взаємодія подвійної спіралі з малими молекулами 

та іонами. Третинна структура нуклеїнових кислот. 

Лабораторна робота №2          (6 год.) 

Оптичне поглинання у розчинах молекул коніуму з фулеренами С60. 

 

Завдання для самостійної роботи      (14 год.) 

1. Вивчення матеріалу лекції. 

2. Опрацювання матеріалу, що винесений на самостійне вивчення:  

 динаміка структури білків;  

 термодинаміка плавлення і кінетика розплітання подвійної спіралі; 

 топологія і редуплікація ДНК. 

Література [1-3]. 

 

Контрольні запитання до модулю 1. 
1. Макромолекули і високоеластичність.  

2. Конформація макромолекул.   

3. Просторова структура макромолекул.  



4. Гідрофобна взаємодія. 

5. Внутрішня обертова і поворотна ізомерія. 

6. В’язкість розчинів та дифузія. 

7. Седиментація та електрофорез макромолекул. 

8. Взаємодія між макромолекулами у розчині. 

9. Первинна і вторинна структура білків.  

10. Домени і третинна структура білків. 

11. Первинна структура нуклеїнових кислот.  

12. Подвійна спіраль ДНК і внутрішньомолекулярна взаємодія 

13. Динаміка структури білків. 

14. Термодинаміка плавлення і кінетика розплітання подвійної спіралі. 

15. Конформація ДНК. 

16.  Взаємодія подвійної спіралі з малими молекулами та іонами.  

17. Третинна структура нуклеїнових кислот. 

18. Топологія і редуплікація ДНК. 
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Фізика процесів у клітинах та електричне збудження клітин 

 

ТЕМА 1. ФІЗИКА ПРОЦЕСІВ У КЛІТИНАХ (29 год.) 
 

Лекція 1. Біосинтез білка. Транскрипція і трансляція у клітині. Транспортні 

РНК. Розшифровка генетичного коду. Мутації і регуляції генів.  

 

Лекція 2. Молекулярна організація клітинних мембран. Динаміка ліпідів у 

мембранах. Мембранні білки. Рідинно-мозаїчна структура мембран. 

 

Лекція 3. Фізичні властивості і функції мембран. Моделі мембран. Механізми 

мембранного транспорту. 

 

Лекція 4. Дифузія речовини через мембрану. Іонна проникливість клітинних 

мембран. 

Завдання для самостійної роботи       (4 год.) 
1. Вивчення матеріалу лекції. 

2. Опрацювання матеріалу, що винесений на самостійне вивчення: 

мембранний потенціал.  Література [1,2].  

 

Контрольні запитання до модулю 1. 
1. Біосинтез білка. Транскрипція і трансляція у білках. Транспортні РНК. 

4. Молекулярна організація клітинних мембран. 

5. Динаміка ліпідів у мембранах. Мембранні білки. 

6. Рідинно-мозаїчна структура мембран. Фізичні властивості і функції мембран. 

7. Механізми мембранного транспорту. Дифузія речовини через мембрану. 

8. Іонна проникливість клітинних мембран. Мембранний потенціал. 



9. Транспорт ліпо- і гідрофільних речовин через мембрани. Активний транспорт 

через мембрани.  

 

РЕКОМЕНДОВАНА  ЛІТЕРАТУРА: 

Основна: 

1. Волькенштейн М.В. Биофизика. – М.: Наука, 1988.-592с. 

2. Костюк П.Г., Гродзинський Д.М., Зима В.Л., Магура И.С., Сидорик Е.П., 

Шуба М.Ф. Биофизика. – Киев, Высшая школа, 1988.-503с. 

3. Самойлов В.О. Медицинская биофизика. -  Санкт-П: спецлит, 2004.-624с. 

Додаткова: 

1. Физиология человека. Под ред. Р.Шмидта и Г. Тевса, в 3-х томах. – М.: 

Мир, 1996.-850с. 

2. Физиология человека. Под ред. В.М.Покровского, Г.Ф. Коротько, в 2-х 

томах. – М.: Медицина, 1997.- 650с. 

ПИТАННЯ НА ЗАЛІК 

1. Макромолекули і високоеластичність.  

2. Конформація макромолекул.   

3. Просторова структура макромолекул.  

4. Гідрофобна взаємодія. 

5. Внутрішня обертова і поворотна ізомерія. 

6. Взаємодія між макромолекулами у розчині. 

7. Первинна і вторинна структура білків.  

8. Домени і третинна структура білків 

9. Первинна структура нуклеїнових кислот.  

10. Подвійна спіраль ДНК і внутрішньомолекулярна взаємодія. 

11. Динаміка структури білків. 

12. Термодинаміка плавлення і кінетика розплітання подвійної спіралі. 

13. Конформація ДНК. 

14.  Взаємодія подвійної спіралі з малими молекулами та іонами.  

15. Третинна структура нуклеїнових кислот. 

3. Біосинтез білка. Транскрипція і трансляція у білках. Транспортні РНК. 

4. Молекулярна організація клітинних мембран. 

5. Динаміка ліпідів у мембранах. Мембранні білки. 

6. Рідинно-мозаїчна структура мембран. Фізичні властивості і функції мембран. 

7. Механізми мембранного транспорту. Дифузія речовини через мембрану. 

8. Іонна проникливість клітинних мембран. Мембранний потенціал. 

9. Транспорт ліпо- і гідрофільних речовин через мембрани. Активний транспорт 

через мембрани.  
 


