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ВСТУП 

Програму обов’язкової навчальної дисципліни «Сигнальні системи 

клітин різного рівня організації» складено відповідно до освітньо-

професійної програми підготовки «доктор філософії» в галузі природничих 

наук спеціальності 091 – «Біологія».
  

Предметом вивчення навчальної дисципліни є організація та 

функціонування сигнальних систем, що слугують першою ланкою при 

передачі сигналів з навколишнього середовища до клітини. У дисципліні 

розглядаються різні типи стимулів, специфічні ліганди (напр. гормони), що 

розпізнаються  специфічними рецепторами та запускають процеси 

формування вторинних посередників та сигнальних каскадів з їх участю, що 

направлені на регуляцію метаболізму. У курсі також розглядаються 

біотехнологічні основи для регуляції сигнальних систем, що є одним із 

ключових підходів у підвищенні стійкості і врожайності культур 

агропромислового комплексу при вирощуванні у зонах ризикованого 

землеробства. 

Міждисциплінарні зв’язки: Навчальна дисципліна «Сигнальні 

системи клітин різного рівня організації» згідно з навчальним планом до 

вибіркових курсів спеціалізації "Біоорганічна хімія", яка викладається на 2 

курсі аспірантури.  

Базою для вивчення дисципліни «Сигнальні системи клітин різного рівня 

організації» є курси «Біохімія», «Загальна біологія», «Будова речовини», які 

вивчаються при підготовці більшості напрямів підготовки бакалавра, 

спеціаліста та магістра спеціальності «Біологія».  

Матеріал курсу слугує теоретичною основою для формування умінь та 

навичок, необхідних для ефективної дослідницької роботи, аналізу і 

моделювання впливу біорегуляторів та чинників зовнішнього середовища на 

процеси регуляції метаболізму клітин; прикладних аспектів в галузі 
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біоорганічної хімії з застосуванням теоретичних основ для розв’язання 

практичних задач. 
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1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

2.  

1.1. Мета навчальної дисципліни: 

 

1. поглиблення рівня знань про організацію та функціонування 

сигнальних систем, шляхи трансдукції сигналів у відповідь на дію гормонів, 

абіотичних чи біотичних стресових факторів середовища у клітинах 

організмів різного рівня організації;  

2. формування навичок постановки експериментів  у живих 

організмів in vivo з урахування реакції сигнальних систем клітин у відповідь 

на змодельовану дію досліджуваного фактору на об’єкт доcлідження;   

3. ознайомлення з сучасними методами досліджень молекулярних 

механізмів трансдукції сигналів з використання флуоресцентних зондів, 

мутантних ліній та специфічних інгібіторів. 

1.2. Основні завдання навчальної дисципліни: 

Формування уявлень про типи, побудову та роль сигнальних систем у 

регуляції процесів життєдіяльності та розвитку адаптивних реакції у 

організмів різної форми організації. Розвиток уявлень про взаємодію і крос-

сигналізацію між різними ланками систем сигнальної трансдукції для 

забезпечення процесів регуляції метаболізму організмів. Засвоєння знань про 

основні механізми трансдукції сигналів у стрес та гормональній сигналізації 

рослин та інших організмів. Визначення основних підходів у 

біотехнологічній регуляції сигнальних систем для модифікації 

продуктивності і стійкості організмів, зокрема рослин, з метою практичного 

використання людиною. Засвоєння принципів організації експериментальних 

досліджень при вивченні ролі сигнальних систем in vivo у рослин та інших 

організмів на прикладі рослинної модельної системи із розшифрованим 



4 
 

геномом A.thaliana. Аспірант з даної дисципліни повинен мати 

фундаментальні уявлення з із загальної біології та біохімії.  

 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти після засвоєння 

навчальної дисципліни мають продемонструвати такі результати навчання: 

 

знання: організації, ролі та значення у метаболізмі клітини основних 

сигнальних систем організмів різного рівня організації, зокрема  рослин і 

тварин; основних стратегії адаптивної реакції клітин у відповідь на дію 

абіотичних стресів та біотичних стресів та роль у цих процесах сигнальних 

систем; функцій ліпідної сигналізації у опосередкування сигналів гормонів та 

стресових чинників як сигнальної системи першої ланки відповіді. 

уміння: використання набутих знання при плануванні 

експериментальних досліджень in vivo 

В рамках даної дисципліни поглиблюються і розвиваються такі 

компетенції: 

 Універсальні компетенції: 

здатність проектувати і здійснювати комплексні дослідження, в тому 

числі міждисциплінарні, на основі цілісного системного наукового 

світогляду з використанням знань в області історії і філософії науки; 

 Загальнопрофесійні компетенції:  

здатність самостійно здійснювати науково-дослідницьку діяльність в 

біоорганічній хімії з використанням сучасних методів дослідження та 

інформаційно-комунікаційних технологій. 

 Професійні компетенції:  

здатність організовувати проведення експериментів і випробувань, 

проводити їх обробку, аналізувати їх результати та узагальнювати у вигляді 

наукових статей для провідних профільних журналів; здатність проектувати і 

здійснювати комплексні дослідження сигнальних систем клітини и процесів, 
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які залучають функціонування таких систем; здатність враховувати додаткові 

фактори впливу на чистоту досліджень in vivo; готовність до розробки 

навчально-методичної документації для проведення навчального процесу 
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2. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 120 годин/ 4кредити 

ECTS. 

Модулі дисципліни і види занять. 

№ Модулі дисципліни 
Кількість 

кредитів 

ЄКТС 

Обсяг навчальної роботи  

(в годинах) 

 
Вид  
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1. 

Характеристика і типи 

сигнальних систем, 

сигнальні системи відповіді 

до різних стимулів 

2 60 10 6 - 4 40  

2. 

Типи вторинних 

посередників та 

найголовніші сигнальні 

каскади клітин, шляхи 

сигнальної трансдукції 

сигналів різних гормонів, 

абіотичних і біотичних 

стресів 

2 60 30 16 - 14 40  

 Разом 4 120 40 22 - 18 80 Екзамен 

 

Навчальна дисципліна містить два кредитні модулі: 

МОДУЛЬ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА І ТИПИ СИГНАЛЬНИХ СИСТЕМ, 

СИГНАЛЬНІ СИСТЕМИ ВІДПОВІДІ ДО РІЗНИХ СТИМУЛІВ. 

Тема 1. ВСТУП. ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА І ТИПИ СИГНАЛЬНИХ 

СИСТЕМ ПРОКАРІОТ І ЕУКАРІОТ. Організація сигнальних систем у 

прокаріотів та еукаріотів із різним рівнем клітинної організації – 

одноклітинні, багатоклітинні організми. Спільні та відмінні риси сигнальних 

систем тварин та вищих рослин. 

Тема 2. СИГНАЛЬНІ СИСТЕМИ ТВАРИН І РОСЛИН ТА ЇХ РОЛЬ У 

РЕГУЛЯЦІЇ МЕТАБОЛІЗМУ. Загальна структура, функції та особливості 

організації сигнальних систем тварин і рослин. Роль сигнальних систем у 

реакції на вплив зовнішнього середовища та регуляції метаболізму клітин. 

Тема 3. СИГНАЛЬНІ СИСТЕМИ ВІДПОВІДІ ДО РІЗНИХ СТИМУЛІВ. 
Характеристика різних стимулів – ліганди, механічний вплив, осмолярність, 
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температура, світло. Шляхи рецепції стимулів і передачі сигналів. 

Зовнішньоклітинні та внутрішньоклітинні рецептори: G-білки, тирозинові, 

гістидинові та серинові/треонінові кінази, інтегрини, Tol-like рецептори, 

кальцієві канали. Стероїдні рецептори, LRR рецептори, рецептори ретинової 

кислоти та ГАМК. 

 

МОДУЛЬ 2. ТИПИ ВТОРИННИХ ПОСЕРЕДНИКІВ ТА 

НАЙГОЛОВНІШІ СИГНАЛЬНІ КАСКАДИ КЛІТИН, ШЛЯХИ 

СИГНАЛЬНОЇ ТРАНСДУКЦІЇ СИГНАЛІВ РІЗНИХ ГОРМОНІВ, 

АБІОТИЧНИХ І БІОТИЧНИХ СТРЕСІВ. 

 

Тема 4. ТИПИ ВТОРИННИХ ПОСЕРЕДНИКІВ ТА НАЙГОЛОВНІШІ 

СИГНАЛЬНІ КАСКАДИ КЛІТИН З ЇХ ЗАЛУЧЕННЯМ. Кальцій та кальцій 

залежні каскади, рецептори іонних каналів кальцію, та кальцій залежні 

ензими. Депо кальцію та шляхи його формування для потреб сигнальної 

трансдукції у рослинних і тваринних клітинах. Ліпідні сигнальні 

посередники. NO та редокс сигналізація, МАПК каскади. 

Тема 5. ФОСФОЛІПІДНА СИГНАЛІЗАЦІЯ ТА ЛІПІДНІ ВТОРИННІ 

ПОСЕРЕДНИКИ. Мінорні і мажорні фосфоліпіди клітинної мембрани і 

внутрішньоклітинних органел. Ліпідні вторинні посередники – фосфатидна 

кислота, діацилгліцерол - роль та шляхи їх утворення. Основні ензими 

фосфоліпідної сигналізації, які беруть участь у метаболізмі фосфоліпідів і 

ліпідних вторинних посередників – фосфоліпази (С, Д, А), фосфатази 

фосфатидної кислоти, диацилгліцеролкінази, фосфатидилінозитол-кінази, 

лізофосфатидіат ацилтрансферази. Ліпоксигенази. 

Мішені для зв’язування фосфатидної кислоти та 

фосфатидилінозитолфосфатів. Роль фосфатидної кислоти у забезпеченні 

механічних властивостей мембран та регуляції мембран-асоційованих білків. 

Роль насичених та ненасичених жирних кислот у структурі фосфатидної 

кислоти та інших фосфоліпідів. Компартменталізація процесів утворення 

фосфатидної кислоти та діацилгліцеролу. Зв'язок фосфоліпідної сигналізації 

із G-білками. Фосфорилювання да дефосфорилювання фосфатидної кислоти 

та значення цих процесів для сигнальної трансдукції. 

Тема 6. ТРАНСДУКЦІЯ СИГНАЛІВ ЗА УЧАСТІ АКТИВНИХ ФОРМ 

КИСНЮ І МАПК. АДЕНІЛАТ-ЦИКЛАЗНИЙ ШЛЯХ ТРАНСДУКЦІЇ 

СИГНАЛІВ. Екзогенні та ендогенні активні форми кисню (АФК), 

синглетний кисень. Основні шляхи утворення АФК у клітині та підтримання 
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гомеостазу АФК у цитозолі та органелах.  Системи метаболізму активних 

форм кисню – супероксиддисмутази, каталази, пероксидази, ін. МАП кінази, 

транскрипційні фактори, які регулюються АФК. Типи та класи аденілат-

циклаз та їх роль у регуляції сигнальних каскадів. 

Роль сигнальних систем у підтриманні енергетичного гомеостазу клітини. 

Електронтранспортні ланцюги хлоропластів та мітохондрій – від сигналізації 

до стресу. НАДФН оксидази та пероксидази. Гіперчутливість клітин. 

Апоптоз та некроз. Роль АФК та фосфоліпідної сигналізації у регуляції 

процесів старіння і смерті клітини. 

Тема 7. РЕТРОГРАДНА СИГНАЛІЗАЦІЯ ОРГАНЕЛ. 

КРОССИГНАЛІЗАЦІЯ. Поняття ретроградної сигналізації та 

кроссигналізації. Роль і механізм мітохондрій та хлоропластів у ретроградній 

сигналізації. Кроссигналізація гормонів, стресових факторів. Синергізм та 

антагонізм різних сигнальних каскадів при кроссигналізації. 

Тема 8. ШЛЯХИ СИГНАЛЬНОЇ ТРАНСДУКЦІІ СИГНАЛІВ РІЗНИХ 

ГОРМОНІВ, АБІОТИЧНИХ І БІОТИЧНИХ СТРЕСІВ. Сигнальні 

каскади різних гормонів – стероїдів, абсцизової кислоти, ауксинів, 

саліцилової та жасмонової кислот. Сигнальні каскади факторів абіотичної і 

біотичної природи – сольовий стрес, холодовий стрес, важкі метали, 

осмотичний стрес, високотемпературний стрес, бактеріальні та грибкові 

атаки. Розпізнавання та рецепція гормональних та стресових чинників 

(специфічні рецептори). 

Синергізм та антагонізм сигнальних каскадів гормонів та зовнішніх 

стресових факторів. Атака патогенів та індукція процесів сигнальної 

трансдукції з залучення АФК та фосфоліпідної сигналізації. Кон’югати та 

транспорт гормонів. Внутрішньоклітинна локалізація сигнальних систем як 

головний чинник направленої  реакції клітини. Шаперони у стресах у ролі 

месенджерів. 
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4.ФОРМА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ УСПІШНОСТІ 

НАВЧАННЯ: Екзамен. 

 

5.ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ УСПІШНОСТІ НАВЧАННЯ: 

Діагностика успішності навчання аспірантів під час проведення 

лекційних занять: 

 виконання письмових контрольних робіт по питаннях лекційного 

курсу; 

 усні екзаменаційні завдання. 

Діагностика успішності навчання аспірантів під час проведення 

семінарських занять: 

 усне опитування; 

 участь в обговоренні дискусійних питань. 

Діагностика успішності навчання аспірантів під час виконання 

індивідуальних завдань: 

 підготовка реферату. 


