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ВСТУП 

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни  “Молекулярна біофізика” складена  відповідно 

до освітньо-професійної програми підготовки магістрів cпеціальності            8.04020302     фізика 

конденсованого стану. 

Предметом вивчення  навчальної дисципліни є фізичні основи будови та функціонування 

біомолекул, механізмів міграції енергії у біоструктурах, фізичних методів дослідження біосистем. 

Міждисциплінарні зв’язки: спеціальна навчальна дисципліна «Молекулярна біофізика» є складовою 

циклу професійно-орієнтованих дисциплін професійної підготовки  фахівців за освітньо-

кваліфікаційним рівнем “магістр” (спеціалізація “ медична радіаційна фізика”).  

Програма навчальної дисципліни складається з наступного змістового модуля: 

1. Сучасні фізичні підходи до вивчення та пояснення поведінки біологічних систем 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Молекулярна біофізика» є отримання знань з 

механізмів молекулярних взаємодій у біоструктурах, методів їх експериментальних досліджень. 

1.2.Основними завданнями вивчення дисципліни “Молекулярна біофізика” є формування 

фізичного мислення у студентів в межах матеріалу, що вивчається. Дисципліна готує студентів до 

сприймання матеріалу спецкурсів,  передбачених програмою спеціалізації. 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

знати : 

фізичні основи будови та функціонування біомолекул, механізми міграції енергії у 

біоструктурах, методи спектроскопії біомолекул. 

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. 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 3   кредити ECTS. Зокрема: лекції –  

16  год., лабораторні роботи – 14 год.,  самостійна робота – 78 год. 

2. Форма підсумкового контролю успішності навчання   -   залік 
3. Засоби діагностики успішності навчання   -  модульні контрольні роботи. 

  



  

ППРРООГГРРААММАА    ННААВВЧЧААЛЛЬЬННООЇЇ    ДДИИССЦЦИИППЛЛІІННИИ  

 

ТЕМА № 1 Сучасні фізичні підходи до вивчення та пояснення поведінки 

біологічних систем 

 

Лекція 1. Рівні організації живої матерії. Елементарний склад живих 

організмів. Органічні сполуки.. Особливості будови нуклеїнових кислот та 

білків, що визначають їх властивості. Фізико-хімічні властивості пуринів, 

піримідинів, азотистих основ, нуклеотидів та нуклеїнових кислот (2 год).  

 

Лекція 2. Рентгеноструктурний аналіз білків. Метод мічених атомів (2 

год). 

Лекція 3. Моделювання енегретичних властивостей біомолекул. Роль 

квантової хімії та молекулярної динаміки. (2 год). 

Лекція 4.Спектральні властивості та енергетична структура органічних 

макромолекул. Діаграма енергетичних станів органічної молекули (діаграма 

Яблонського). Механізми одноступінчатої передачі елементарних електронних 

збуджень. (3 год). 

Лекція 5. Люмінесцентні дослідження біомолекул. Характерні риси 

люмінесценції білків та їх складових (2 год). Спектральні властивості 

ароматичних амінокислот. Поляризаційні спектри збудження тирозину та 

триптофану (2 год). 

Лекція 6. Особливості процесів передачі електронного збудження в 

білкових макромолекулах Спектральні прояви взаємодії нуклеїнових кислот з 

білками. Механізми взаємодії нуклеїнових кислот з барвниками (2 год). 

Лекція 7. Комбінаційне розсіяння світла біомолекул (2 год). 

Лекція 8. Дослідження біоструктур за допомогою скануючої зондової, 

тунельної, електронної та атомно-силової мікроскопії. (2 год). 

Лабораторна робота 

1. Оптичне поглинання амінокислот (4 години). 

2. Оптичне поглинання та люмінесценція органічних макромолекул. 

Тирозин. (2 години). 

3. Оптичне поглинання та люмінесценція органічних макромолекул. 

Триптофан. Фенілаланін. (4 години). 

4. Квантово-хімічні розрахунки електронної будови тирозину, триптофану. 

Фенілаланіну (4 години). 

 

Контрольні запитання  

 

5. Рівні організації живої матерії. Елементарний склад живих організмів. 

Органічні сполуки.  

6. Спектральні властивості та енергетична структура органічних 

макромолекул. 



7. Особливості будови нуклеїнових кислот та білків, що визначають їх 

спектральні властивості 

8. Фізико-хімічні властивості пуринів, піримідинів, азотистих основ, 

нуклеотидів та нуклеїнових кислот 

9. Характерні риси люмінесценції білків та їх складових 

10. Особливості процесів передачі електронного збудження в білкових 

макромолекулах 

11. Спектральні прояви взаємодії нуклеїнових кислот  з білками 

12. Дослідження біоструктур за допомогою скануючої зондової мікроскопії. 

Атомно-силовий мікроскоп. 

13. Дослідження біоструктур за допомогою скануючої зондової мікроскопії. 

Скануючий тунельний  мікроскоп. 

14. Дослідження біоструктур за допомогою сканівної електронної 

мікроскопії. 

15. Рентгеноструктурний аналіз білків. Метод мічених атомів. 

16.  Моделювання та квантово-хімічні розрахунки біомолекул. 

17. Комбінаційне розсіяння світла біомолекул. 

18. Люмінесцентні дослідження біомолекул. 

 

Самостійна робота. Вивчення матеріалів лекцій – 58 год. 

Самостійна робота, що виноситься на опрацювання у січні – лютому 2018 року: 

20 годин 

Вивчення графіків Рамачандрана для  біоструктур. Переклад статей. Ознайомлення з 

базою даних про білки Protein Data Bank. https://www.rcsb.org/ 

1.  Ramachandran, G.N.; Ramakrishnan, C.; Sasisekharan, V. (1963). "Stereochemistry of polypeptide chain 
configurations". Journal of Molecular Biology. 7: 95–9. doi:10.1016/S0022-2836(63)80023-6.  

2.  Richardson, J.S. (1981). "Anatomy and Taxonomy of Protein Structures". Advances in Protein Chemistry. 
Advances in Protein Chemistry. 34: 167–339. doi:10.1016/S0065-3233(08)60520-
3. ISBN 9780120342341.  

3. Lovell, S.C.; Davis, I.W.; Arendall, W.B.; De Bakker, P.I.W.; Word, J.M.; Prisant, M.G.; Richardson, J.S.; 
Richardson, D.C. (2003). "Structure validation by Cα geometry: ϕ,ψ and Cβ deviation". Proteins: Structure, 
Function, and Genetics. 50 (3): 437–50. doi:10.1002/prot.10286.  

4. Anderson RJ, Weng Z, Campbell RK, Jiang X (2005). "Main-chain conformational tendencies of amino 
acids". Proteins. 60 (4): 679–89. doi:10.1002/prot.20530.  

5. Ting, D.; Wang, G.; Mitra, R.; Jordan, M.I.; Dunbrack, R.L. (2010). "Neighbor-dependent Ramachandran 
probability distributions of amino acids developed from a hierarchical Dirichlet process model". PLOS 
Computational Biology. 6 (4): 
e1000763. Bibcode:2010PLSCB...6E0763T. doi:10.1371/journal.pcbi.1000763.  

6.  Mannige, Ranjan (16 May 2017). "An exhaustive survey of regular peptide conformations using a new 
metric for backbone handedness (h)". PeerJ. 5: e3327. doi:10.7717/peerj.3327. Retrieved 18 May 2017. 

7.  "50th Anniversary of Ramachandran Plots". Professor Laurence A. Moran. Retrieved 17 January 2013. 

8.  "ICBFF-2013". MBU, IISc, Bangalore. Retrieved 28 January2013. 

9.  Lütteke, T.; Frank, M.; von der Lieth, C.W. (2005). "Carbohydrate Structure Suite (CSS): analysis of 
carbohydrate 3D structures derived from the PDB". Nucleic Acids Res. 33(Database issue): D242–
246. doi:10.1093/nar/gki013.  

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Digital_object_identifier
https://doi.org/10.1016%2FS0022-2836%2863%2980023-6
https://en.wikipedia.org/wiki/Digital_object_identifier
https://doi.org/10.1016%2FS0065-3233%2808%2960520-3
https://doi.org/10.1016%2FS0065-3233%2808%2960520-3
https://en.wikipedia.org/wiki/International_Standard_Book_Number
https://en.wikipedia.org/wiki/Special:BookSources/9780120342341
https://en.wikipedia.org/wiki/Digital_object_identifier
https://doi.org/10.1002%2Fprot.10286
https://en.wikipedia.org/wiki/Digital_object_identifier
https://doi.org/10.1002%2Fprot.20530
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2861699
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2861699
https://en.wikipedia.org/wiki/Bibcode
http://adsabs.harvard.edu/abs/2010PLSCB...6E0763T
https://en.wikipedia.org/wiki/Digital_object_identifier
https://doi.org/10.1371%2Fjournal.pcbi.1000763
https://peerj.com/articles/3327/?td=wk
https://peerj.com/articles/3327/?td=wk
https://en.wikipedia.org/wiki/Digital_object_identifier
https://doi.org/10.7717%2Fpeerj.3327
http://sandwalk.blogspot.in/2013/01/50th-anniversary-of-ramachandran-plots.html
http://icbff2013.com/
https://en.wikipedia.org/wiki/Ramachandran_plot#cite_ref-16
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC539967
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC539967
https://en.wikipedia.org/wiki/Digital_object_identifier
https://doi.org/10.1093%2Fnar%2Fgki013


Рекомендована література
1
: 

 

Основні джерела 

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. Лакович. Основы флуорисцентной спектроскопии. М. Мир. 1986. 488 с.  

 

Додаткова література 

1. Самойлов В.О. Медицинская биофизика  

 

                                           
1
 Зазначається до десяти джерел, які є найбільш важливими для/при опануванні даної теми. 


