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1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

Курс «Молекулярні механізми регуляції біологічних систем» 

забезпечує професійний розвиток аспіранта та спрямована на формування у 

нього компетенцій у сфері розуміння сучасного стану, тенденції та перспектив 

розвитку досліджень у біоорганічній хімії ролі ліпідів у регуляції біохімічних 

процесів клітин різного рівня організації. Значна увага зосереджується на 

пізнанні ролі ліпідної сигналізації в гормональні регуляції метаболізму клітин. 

Формує глибокі уявлення щодо мембрани, як ключового компонента клітин в 

регуляції метаболізму живих систем, ролі фосфоліпаз у формуванні вторинних 

посередників ліпідної природи. Систематизує знання щодо ролі пластичності 

мембран в регуляції активності біохімічних процесів живих систем на дію 

факторів ендогенного та екзогенного походження. Розвиває уявлення щодо 

теоретичних і практичних аспектів ідентифікації та дослідження широкого 

спектру  фосфоліпаз клітин тваринного та рослинного походження, їх 

молекулярної будови та кінетики протікання метаболічних перетворювань за 

їх участю. 

Основні завдання навчальної дисципліни: Знання основ класифікації 

ліпідів, освоєння теоретичних принципів та практичних навичок використання 

фізико-хімічних методів дослідження біологічних процесів. Теоретичних та 

практичних аспекти ідентифікації та характеристики біохімічних механізмів 

ензиматичних  процесів, кінетики протікання метаболічних процесів, вміння 

самостійно аналізувати з використанням сучасних програм наукову літературу, 

обробляти, систематизувати та узагальнювати відому та отриману самостійно 

експериментальну інформацію, опанування способів раціонального 

комбінування сучасних методів досліджень для виконання практичних завдань 

та планування впроваджень прикладних аспектів результатів 

експериментальних досліджень. 

Аспірант з даної дисципліни повинен мати фундаментальні уявлення з 

біоорганічної хімії та практичні навички роботи з біологічно активними 

сполуками. Для вивчення даної дисципліни необхідно мати вищу освіту з 

вивченням нормативного курсу біохімії.  



2.МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ПО ВИВЧЕННЮ ДИСЦИПЛІНИ 

Курс «Молекулярні механізми регуляції біологічних систем» є однією з 

профілюючих для спеціалізації “біоорганічна хімія”, яка викладається на  2 

курсі аспірантури в обсязі 4 кредити (за Європейською Кредитно-Трансферною 

Системою ECTS), в тому числі 54 години аудиторних занять, з них 36 годин 

лекцій та 18 годин семінарських занять. 

Передбачається, що аспіранти матимуть 66 годин самостійної роботи. 

Підсумковий контроль на другому курсі – екзамен. 

Мета навчальної дисципліни «Молекулярні механізми регуляції 

біологічних систем»: формування системних знань про кількісний опис та 

модельну інтерпретацію шляхів та механізмів найважливіших процесів 

метаболізму білків та ліпідів, освоїти сучасні теоретичні принципи та практичні 

методології дослідження біологічно активних сполук. 

У результаті вивчення даного курсу аспірант повинен:  

знати: теоретичні та практичних аспекти ідентифікації та характеристики 

біохімічних механізмів ензиматичних та транспортних процесів, кінетики 

протікання метаболічних перетворювань; необхідний спектр методологій щодо 

коректної кількісної оцінки та об’єктивної характеристики біохімічних процесів 

клітини, обробляти, інтерпретувати та узагальнювати отримані результати. 

вміти: використовувати набуті теоретичні та практичні знання при 

вирішенні практичних задач біоорганічної хімії. 

3.ВИМОГИ ДО РЕЗУЛЬТАТІВ ОСВОЄННЯ ДИСЦИПЛІНИ 

В рамках даної дисципліни поглиблюються та розвиваються такі 

компетенції: 

 Загальні (універсальні) компетенції:  

ЗК1. Здатність до науково-професійного іншомовного мовлення. Здатність 

використовувати іноземну мову для представлення наукових результатів в 

усній та письмовій формах, для розуміння іншомовних наукових, професійних 

текстів для спілкування в іншомовному науковому та професійному 

середовищах. 



ЗК3. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та встановлення 

властивостей. Здатність до критичного аналізу, оцінки наявних знань, синтезу 

нових, складних ідей на основі логічних аргументів та перевірених фактів. 

ЗК5. Здатність до проведення самостійних наукових досліджень. Набуття 

компетентностей  ініціювання та виконання наукових досліджень, які дають 

можливість переосмислити наявні та отримати нові знання. 

ЗК6. Творчість. Здатність до генерування нових ідей, абстрактне мислення, 

досягнення наукових цілей, знаходити найкращі рішення в нових умовах та 

ситуаціях. 

ЗК10. Здатність до пошуку, оброблення на аналізу інформації з різних джерел. 

 Спеціальні (фахові) компетенції:  

СК1. Глибинні знання зі спеціальності. Знання і розуміння поглибленого рівня 

в галузі біології і споріднених областях, включаючи методи проведення 

експериментів, рівень цих знань повинен бути достатнім для проведення 

наукових досліджень на рівні останніх світових досягнень і направленим на їх 

розширення і поглиблення. 

СК2. Дослідницькі здатності. Здатність формулювати на сучасному рівні 

наукову проблему, робочі гіпотези досліджуваної проблеми, виконувати 

оригінальні дослідження в галузі біоорганіної хімії, досягати наукових 

результатів, які створюють нові цілісні знання, розв’язувати проблеми та задачі 

шляхом розуміння їх фундаментальних основ та використання як теоретичних, 

так і експериментальних методів, засвоєних з освітньо-наукової програми. 

СК3. Технологічні здатності. Вміння вибирати та використовувати наукове 

обладнання, новітні інформаційні і комунікаційні технології та процедури, які 

відносяться до біологічних та фізико-хімічних методів досліджень. 

СК4. Здатність до критичного аналізу та оцінювання даних. Вміння аналізувати 

дані проведених експериментів, в тому числі із застосуванням сучасних 

комп’ютерних програм, інтерпретувати результати експериментів та брати 

участь у дискусіях стосовно наукового та практичного значення отриманих 

результатів. 



СК5. Навички презентації результатів власного наукового дослідження та 

проведення дискусії в усній  та письмовій формі. 

СК7. Здатність до саморозвитку та самовдосконалення. Здатність шляхом 

самостійного навчання освоїти нові галузі науки, використовуючи здобуті 

фахові знання, уміння та навички. 

4.СТРУКТУРА ТА ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ 

Навчальна дисципліна містить один кредитний модуль 

Модуль дисципліни та види занять 

№ 
Розділи 

дисципліни 

Кількість 

кредитів 
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3. Фосфоліпіди. 

 

 

6 

 

4 - 2 8 

4. 
Ліпід кінази. 

 
4 2 - 2 8 

5 Фосфоліпази 18 12 - 6 16 

6. Ліпоксигенази 

4 
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7. Білки. 

 

10 

 

8 - 2 12 

8 Органели. 4 2 - 2 10 

 Разом 4 120 54 36 - 18 66 Екзамен 

 

 

 



4.1. Зміст дисципліни 

№ 
Розділи  

дисципліни 

Зміст розділу  

(теми) 

Форма 

 проведення  

занять 

1. Вступ 

Лекція 1. (2 год.). Сучасні уявлення щодо 

структури  мембран та їх властивостей. 

Мембрани, як ключовий компонент клітин 

в регуляції метаболізму клітин еукаріот. 

Роль ліпідів у формуванні структури 

мембран клітин. Пластичність мембран в 

регуляції активності процесів живих систем 

на дію факторів ендогенного та екзогенного 

походження.  

Лекції, 

самостійна 

робота 

2. Ліпіди. 

Лекція 2. (2 год.) Фізико-хімічні методи 

дослідження біологічних процесів. Будова 

та класифікація ліпідів. Фізико-хімічні 

властивості, роль в живому організмі. 

Нейтральні ліпіди. Вуглеводи, віск, 

тригліцериди. Біологічні функції ліпідів. 

Визначення та класифікація ліпідів. Прості 

ліпіди. Триацилгліцероли (тригліцериди, 

нейтральні жири): будова, хімічні 

властивості, фізіологічне значення. Жирні 

кислоти. Вільні жирні кислоти. Біологічна 

активність вільних жирних кислот. Вищі 

жирні кислоти: пальмітинова, стеаринова, 

олеїнова, лінолева, ліноленова, арахідонова. 

Лекція 3. (2 год.) Структура та властивості 

мінорних ліпідів – N-ацилетаноламінів, 

адаптогенна дія представників N-

ацилетаноламінів з насиченим ацильним 

залишком за різних порушеннях 

метаболізму клітин.  Ліпопротеїди 

біологічних мембран та їх функції в 

організмі. 

Лекції, 

самостійна 

робота 

3. 
Фосфоліпіди. 

   

Лекція 4. (2 год.) Фосфоліпіди: 

фосфатидилхолін, фосфатидилетаноламін, 

фосфатидилсерин, фосфатидна кислота, 

кардіоліпін. Синтез попередників 

фосфоліпідів. 

 

Лекція 5. (2 год.) Функції 

фосфатидилхоліну в мембранах клітин.  

Синтез фосфатидилхоліну. Фосфохолін 

цитиділ трансфераза. 1,2-діацілгліцеріновая 

холінофосфотрансфераза. Шлях 

фосфатидилетаноламін метилування. 

Синтез фосфатидилетаноламіну. CDP-

етаноламін. Фосфоетаноламін-

цитіділтрансфераза. CDP-етаноламін: 1,2-

діацилгліцерін 

етаноламінфосфотрансфераза. Шлях 

декарбоксилирования фосфатидилсерину. 

Лекції, 

семінари, 

самостійна 

робота 



Синтез фосфатидилсерину. 

 

4. 
Ліпід кінази 

 

Лекція 6. (2 год.) Фосфатидилінозитоли 

фосфорилювання фосфатидилінозитолів. 

Властивості фосфатидилінозитол-кіназ. 

 Фосфатидилінозитол -4-фосфат (ФІ4Ф) та 

фосфатидил-інозитолбісфосфат 

(ФІ(4,5)Ф2), їх функції в метаболізмі 

клітин. 

Лекції, 

семінари, 

самостійна 

робота 

5. 
Фосфоліпази. 

 

Лекція 7. (4 год.) Фосфатидилінозитол- 

специфічні фосфоліпази С (ФІ-ФЛС). 

Регуляція активності фосфатидилінозитол- 

специфічних фосфоліпаз С. 

Фосфатидилінозитол- специфічні 

фосфоліпази С клітин тваринного та 

рослинного походження, Молекулярна 

будова. Кінетичні властивості.  Роль іонів 

кальцію в регуляції активності вказаних 

фосфоліпаз, посттрансляційні модифікації. 

Експресія і еволюція генів. 

Внутрішньоклітинна локалізація. 

Філогененетичний аналіз фосфатидил 

інозитол специфічної фосфоліпази С. 

Фосфатидилінозитол-залежні фосфоліпази 

С за дії абіотичних стресів: осмотичний 

стрес рослин; тепловий та холодний стрес; 

дія важких металів. Діацилгліцерол, 

диацилгліцерол-пірофосфат.  

Лекція 8. (2 год.) Фосфатидилхолін -

гідролізуючі фосфоліпази С. Біохімічні 

властивості фосфатидилхолін-

гідролізуючої фосфоліпази С . Роль 

фосфатидилхолін-гідролізуючої 

фосфоліпази С у продукції вторинних 

посередників ліпідної природи. Тривимірна 

модель білку фосфатидилхолін-

гідролізуючі фосфоліпази 

С.Фосфатидилхолін-гідролізуючої 

фосфоліпази С бактерій. Фосфатидилхолін-

гідролізуючі фосфоліпази С у якості нового 

класу фосфоліпаз клітин рослин. 

Фосфатидилхолін-гідролізуючі 

фосфоліпази С клітин тваринного 

походження. Аналіз первинної структури та 

філогенетична характеристика 

ізоферментного складу фосфатидилхолін- 

гідролізуючої фосфоліпази С рослин.  

Внутрішньоклітинна локалізація та 

тканинна локалізація фосфатидилхолін-

гідролізуючої фосфоліпази С рослин. 

Лекції, 

семінари, 

самостійна 

робота 



Функціональна роль фосфатидилхолін-

гідролізуючої фосфоліпази С рослин: 

участь у процесах адаптації метаболізму 

клітин за умов дефіциту фосфору, роль у 

реакціях метаболізму рослин на дію 

гормонів. Визначення активності 

фосфатидилхолін-гідролізуючої 

фосфоліпази С рослин in situ, аналіз 

активності ферменту рослин за допомогою 

ліпідних зондів.  

Лекція 9. (2 год.). Фосфоліпаза D як 

фермент. Особливості будови фосфоліпази 

D клітин тваринного та рослинного 

плходження. Класифікації фосфоліпази D 

клітин різного рівня організації. Методи 

дослідження активності фосфоліпази D. 

Активний сайт фосфоліпази D.  

Модифікація активності фосфоліпази D 

ліпідами, послідовності ферменту, що 

звязують ліпіди; роль поменів PX та PH в 

регуляції активності фосфоліпази D. 

Сайти зв'язування іонів 

кальцію.Фосфоліпаза D клітин тваринного 

походження,  Механізми регуляції її 

акивності. регуляція  активності 

ферменту за допомогою G-білків. 

фосфорилування як механізм регуляції 

фосфоліпази D. Вплив цитоскелету на її 

активність. залучення фосфоліпази D в 

гормональну сигналізацію. Використання 

методів генетичної інженерії у вивченні 

ролі фосфоліпази D в реалізації дії 

гормонів. Роль фосфоліпази D в реакції 

рослин на дію чинників стресової природи.  

Лекція 10. (4 год.) Ізоферменти, що 

виробляють фосфатидну кислоту, та 

розподіл сигналізації за участю 

фосфатидної кислоти. Роль 

діацилгліцеролкіназ у формуванні 

фосфатидної кислоти. Фосфатидна кислота 

та її функції в клітинах різного рівня 

організації. Характеристика білків, здатних 

зв'язувати фосфатидну кислоту. Участь 

фосфатидної кислоти у реакціях на дію 

гормонів та  стресів. Шляхи формування 

та функції в клітинах різного рівня 

організації. Роль напруження кривизни 

мембран клітин у зв'язуванні фосфатидної 

кислоти з білками.  

6. Ліпоксигенази 

Лекція 11. (2 год.). Роль ліпоксигеназ у 

регуляції метаболізму та сигнальних 

процесів у клітинах різного рівня 

організації. Класифікація та номенклатура 

ліпоксигеназ. Особливості структурної 

Лекції, 

семінари, 

самостійна 

робота 



організації ліпоксигеназ. Механізм дії 

ліпоксигеназ. Регуляція активності 

ліпоксигеназ рослин. Роль ліпоксигеназ у 

процесах регуляції метаболізму клітин 

рослин. Роль ліпоксигеназ в сигнальних 

каскадах клітин різного рівня організації.  

7. Білки. 

Лекція 12. (2 год.). Теоретичні та 

практичні аспекти ідентифікації та 

характеристики біохімічних механізмів 

ліпідного метаболізму, кінетики протікання 

метаболічних процесів. 

Лекція 13. (2 год.) Білки  мембран клітин. 

Рецептори мембран як мішень дії гормонів. 

Протеїнкінази та фосфатази, їх роль в  

реалізації біологічної дії гормонів та 

інших фізіологічно активних 

сполук.Стресові білки із родини 

молекулярних шаперонів. Молекулярні 

шаперони та їх функції в клітинах різного 

рівня організації. Роль шаперонів у 

фолдингу білків. Типи шаперонів та їх 

властивості. 

Лекція 14. (2 год.) Роль ліпідів мембран в 

регуляції транспорту  іонів металів в 

компартментах клітин різного рівня 

організації.  Особливості організації 

транспортних систем іонів натрію та калію 

в клітинах тваринного та рослинного 

походження. Молекулярні основи 

активного транспорту іонів: Na/К-АТФази, 

Н+-АТФаза, Са
2+

-АТФ-ази. 

Лекція 15. (2 год.) Молекулярні 

компоненти кальцієвих каналів, 

дослідження стехіометрії іонів за 

допомогою електрофізіології, мутагенезу та 

інших методів.  

Лекції, 

семінари, 

самостійна 

робота 

8. Органели. Лекція 16. (2 год.) Роль ліпідів в регуляції 

енергообміну клітин різного рівня 

організації. Ліпіди мітоходрій та 

хлоропластів. Структура електрон-

транспортного ланцюга мітохондрій та 

хлоропласків. Особливості організації 

електронтранспортного ланцюга 

мітохондрій. Активність дихання рослин 

трансгенних ліній за генами альтернативної 

оксидази AOX1a (AOX1a-OE і AOX1a-AS).  

Аналіз експресії генів альтернативної 

оксидази у відповідь на дію гормонів та 

стресів.  

Лекції, 

семінари, 

самостійна 

робота 

4.2 Зміст семінарських занять та теми для самостійної роботи 

№ Тема курсу Тема заняття 

1. Вступ 
Сучасні уявлення щодо структури  мембран та їх 

властивостей. Мембрани, як ключовий компонент клітин в 



регуляції метаболізму клітин еукаріот. Роль ліпідів у 

формуванні структури мембран клітин. Пластичність 

мембран в регуляції активності процесів живих систем на 

дію факторів ендогенного та екзогенного походження. 

Ліпопротеїди біологічних мембран та їх функції в організмі. 

2. Ліпіди. 

Фізико-хімічні методи дослідження біологічних процесів. 

Будова та класифікація ліпідів. Фізико-хімічні властивості, 

роль в живому організмі. Нейтральні ліпіди. Вуглеводи, віск, 

тригліцериди. Біологічні функції ліпідів.. Визначення та 

класифікація ліпідів. Прості ліпіди. Триацилгліцероли 

(тригліцериди, нейтральні жири): будова, хімічні 

властивості, фізіологічне значення. Жирні кислоти. Вільні 

жирні кислоти. Біологічна активність вільних жирних 

кислот. Вищі жирні кислоти: пальмітинова, стеаринова, 

олеїнова, лінолева, ліноленова, арахідонова. Структура та 

властивості мінорних ліпідів – N-ацилетаноламінів, 

адаптогенна дія представників N-ацилетаноламінів з 

насиченим ацильним залишком за різних порушеннях 

метаболізму клітин.   

3. 
Фосфоліпіди. 

 

 Фосфоліпіди: фосфатидилхолін, фосфатидилетаноламін, 

фосфатидилсерин, фосфатидна кислота, кардіоліпін. Синтез 

попередників фосфоліпідів. Функції фосфатидилхоліну в 

мембранах клітин.  Синтез фосфатидилхоліну. Фосфохолін 

цитиділ трансфераза. 1,2-діацілгліцеріновая 

холінофосфотрансфераза. Шлях фосфатидилетаноламін 

метилування. Синтез фосфатидилетаноламіну. CDP-

етаноламін. Фосфоетаноламін-цитіділтрансфераза. CDP-

етаноламін: 1,2-діацилгліцерін етаноламінфосфо-

трансфераза. Шлях декарбоксилирования 

фосфатидилсерину. Синтез фосфатидилсерину.  

4. 
Ліпід кінази. 

 

Фосфатидилінозитоли фосфорилювання 

фосфатидилінозитолів. Властивості фосфатидилінозитол-

кіназ.  Фосфатидилінозитол -4-фосфат (ФІ4Ф) та 

фосфатидил-інозитолбісфосфат (ФІ(4,5)Ф2), їх функції в 

метаболізмі клітин. 

5. Фосфоліпази 

 Фосфатидилінозитол- специфічні фосфоліпази С (ФІ-ФЛС). 

Регуляція активності фосфатидилінозитол- специфічних 

фосфоліпаз С. Фосфатидилінозитол- специфічні 

фосфоліпази С клітин тваринного та рослинного 

походження, Молекулярна будова. Кінетичні властивості.  

Роль іонів кальцію в регуляції активності вказаних 

фосфоліпаз, Посттрансляційні модифікації. Експресія і 

еволюція генів. Внутрішньоклітинна локалізація. 

Філогененетичний аналіз фосфатидил інозитол специфічної 

фосфоліпази С. Фосфатидилінозитол-залежні фосфоліпази С 

за дії абіотичних стресів: осмотичний стрес рослин; 

тепловий та холодний стрес; дія важких металів. 

Діацилгліцерол, диацилгліцерол-пірофосфат.  

 Фосфатидилхолін -гідролізуючі фосфоліпази С. Біохімічні 

властивості фосфатидилхолін-гідролізуючої фосфоліпази С . 

Роль фосфатидилхолін-гідролізуючої фосфоліпази С у 

продукції вторинних посередників ліпідної природи. 

Тривимірна модель білку фосфатидилхолін-гідролізуючі 

фосфоліпази С.Фосфатидилхолін-гідролізуючої фосфоліпази 



С бактерій. Фосфатидилхолін-гідролізуючі фосфоліпази С у 

якості нового класу фосфоліпаз клітин рослин. 

Фосфатидилхолін-гідролізуючі фосфоліпази С клітин 

тваринного походження. Аналіз первинної структури та 

філогенетична характеристика ізоферментного складу 

фосфатидилхолін- гідролізуючої фосфоліпази С рослин.  

Внутрішньоклітинна локалізація та тканинна локалізація 

фосфатидилхолін-гідролізуючої фосфоліпази С рослин. 

Функціональна роль фосфатидилхолін-гідролізуючої 

фосфоліпази С рослин: участь у процесах адаптації 

метаболізму клітин за умов дефіциту фосфору, роль у 

реакціях метаболізму рослин на дію гормонів. Визначення 

активності фосфатидилхолін-гідролізуючої фосфоліпази С 

рослин in situ, аналіз активності ферменту рослин за 

допомогою ліпідних зондів.  

Фосфоліпаза D як фермент. Особливості будови 

фосфоліпази D клітин тваринного та рослинного 

плходження. Класифікації фосфоліпази D клітин різного 

рівня організації. Методи дослідження активності 

фосфоліпази D. Активний сайт фосфоліпази D.  

Модифікація активності фосфоліпази D ліпідами, 

послідовності ферменту, що звязують ліпіди; роль 

поменів PX та PH в регуляції активності фосфоліпази D. 

Сайти зв'язування іонів кальцію.Фосфоліпаза D клітин 

тваринного походження,  Механізми регуляції її 

акивності. регуляція  активності ферменту за допомогою 

G-білків. фосфорилування як механізм регуляції 

фосфоліпази D. Вплив цитоскелету на її активність. 

залучення фосфоліпази D в гормональну сигналізацію. 

Використання методів генетичної інженерії у вивченні 

ролі фосфоліпази D в реалізації дії гормонів. Роль 

фосфоліпази D в реакції рослин на дію чинників стресової 

природи.  

Ізоферменти, що виробляють фосфатидну кислоту, та 

розподіл сигналізації за участю фосфатидної кислоти. Роль 

діацилгліцеролкіназ у формуванні фосфатидної кислоти. 

Фосфатидна кислота та її функції в клітинах різного рівня 

організації. Характеристика білків, здатних зв'язувати 

фосфатидну кислоту. Участь фосфатидної кислоти у 

реакціях на дію гормонів та  стресів. Шляхи формування та 

функції в клітинах різного рівня організації. Роль 

напруження кривизни мембран клітин у зв'язуванні 

фосфатидної кислоти з білками. 

6. Ліпоксигенази 

Роль ліпоксигеназ у регуляції метаболізму та сигнальних 

процесів у клітинах різного рівня організації. Класифікація 

та номенклатура ліпоксигеназ. Особливості структурної 

організації ліпоксигеназ. Механізм дії ліпоксигеназ. 

Регуляція активності ліпоксигеназ рослин. Роль ліпоксигеназ 

у процесах регуляції метаболізму клітин рослин. Роль 

ліпоксигеназ в сигнальних каскадах клітин різного рівня 

організації.  

7. Білки. 

Теоретичні та практичні аспекти ідентифікації та 

характеристики біохімічних механізмів ліпідного 

метаболізму, кінетики протікання метаболічних 



процесів.Білки  мембран клітин. Рецептори мембран як 

мішень дії гормонів. Протеїнкінази та фосфатаз, їх роль в  

реалізації біологічної дії гормонів та інших фізіологічно 

активних сполук.Стресові білки із родини молекулярних 

шаперонів. Молекулярні шаперони та їх функції в клітинах 

різного рівня організації. Роль шаперонів у фолдингу білків. 

Типи шаперонів та їх властивості. 

Роль ліпідів мембран в регуляції транспорту  іонів металів в 

компартментах клітин різного рівня організації.  

Особливості організації транспортних систем іонів натрію та 

калію в клітинах тваринного та рослинного походження. 

Молекулярні основи активного транспорту іонів: Na/К-

АТФази, Н+-АТФаза, Са
2+

-АТФ-ази. 

Молекулярні компоненти кальцієвих каналів, дослідження 

стехіометрії іонів за допомогою електрофізіології, 

мутагенезу та інших методів.  

8 

Органели. Роль ліпідів в регуляції енергообміну клітин різного рівня 

організації. Ліпіди мітоходрій та хлоропластів. Структура 

електрон-транспортного ланцюга мітохондрій та 

хлоропласків. Особливості організації 

електронтранспортного ланцюга мітохондрій. Активність 

дихання рослин трансгенних ліній за генами альтернативної 

оксидази AOX1a (AOX1a-OE і AOX1a-AS).  

Аналіз експресії генів альтернативної оксидази у відповідь 

на дію гормонів та стресів.  

   

 

5. ОСВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ 

 Активні освітні технології: лекції, семінари.  

 Супровід лекцій візуальним матеріалом у вигляді слайдів, підготовлених 

з використанням сучасних комп'ютерних технологій (програмний пакет 

презентацій Microsoft Office Powerpoint), що проектуються на екран за 

допомогою відеопроектора, а також результатів комп'ютерного 

моделювання фізико-хімічних процесів.  

 Використання спеціального програмного забезпечення та інтернет-

ресурсів для навчання в ході самостійних робіт. 

 

6. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ САМОСТІЙНОЇ 

РОБОТИ АСПІРАНТІВ. ФОРМА КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ. 

Види самостійної роботи:  

 в домашніх умовах,  

 в читальному залі бібліотеки,  

 на комп'ютерах з доступом до баз даних та ресурсів Інтернет,  

 в лабораторіях з доступом до лабораторного обладнання та приладів. 

Самостійна робота підкріплюється навчально-методичним та 

інформаційним забезпеченням, що включає підручники, навчально-методичні 



посібники, конспекти лекцій, навчальне та наукове програмне забезпечення, 

ресурси Інтернет.  

Форма контролю знань - іспит у кінці курсу. 

 

 

1. ПИТАННЯ ЕКЗАМЕНАЦІЙНИХ БІЛЕТІВ. 

1. Мембрани, як ключовий компонент клітин в регуляції метаболізму клітин 

еукаріот. Роль ліпідів у формуванні структури мембран клітин.  

2. Пластичність мембран в регуляції активності процесів живих систем на 

дію факторів ендогенного та екзогенного походження.  

3. Будова та класифікація ліпідів, фізико-хімічні властивості, роль в живому 

організмі.  

4. Нейтральні ліпіди. Біологічні функції ліпідів. Визначення та класифікація 

ліпідів. Прості ліпіди. Триацилгліцероли (тригліцериди, нейтральні 

жири): будова, хімічні властивості, фізіологічне значення. 

5.  Жирні кислоти. Вільні жирні кислоти. Біологічна активність вільних 

жирних кислот. Вищі жирні кислоти: пальмітинова, стеаринова, олеїнова, 

лінолева, ліноленова, арахідонова.  

6. Структура та властивості мінорних ліпідів – N-ацилетаноламінів, 

адаптогенна дія представників N-ацилетаноламінів з насиченим ацильним 

залишком за різних порушеннях метаболізму клітин. 

7. Фосфоліпіди: фосфатидилхолін, фосфатидилетаноламін, 

фосфатидилсерин, фосфатидна кислота, кардіоліпін.  

8. Синтез попередників фосфоліпідів. Функції фосфатидилхоліну в 

мембранах клітин.  Синтез фосфатидилхоліну. Фосфохолін цитиділ 

трансфераза. 1,2-діацілгліцеріновая холінофосфотрансфераза. Шлях 

фосфатидилетаноламін метилування. Синтез фосфатидилетаноламіну. 

CDP-етаноламін. Фосфоетаноламін-цитіділтрансфераза. CDP-етаноламін: 

1,2-діацилгліцерін етаноламінфосфо-трансфераза. Шлях 

декарбоксилирования фосфатидилсерину. Синтез фосфатидилсерину. 

9. Фосфатидилінозитоли фосфорилювання фосфатидилінозитолів. 

Властивості фосфатидилінозитол-кіназ.   

10. Фосфатидилінозитол -4-фосфат (ФІ4Ф) та фосфатидил-

інозитолбісфосфат (ФІ(4,5)Ф2), їх функції в метаболізмі клітин. 

11. Фосфатидилінозитол- специфічні фосфоліпази С (ФІ-ФЛС). Регуляція 

активності фосфатидилінозитол- специфічних фосфоліпаз С.  

12. Фосфатидилінозитол- специфічні фосфоліпази С клітин тваринного та 

рослинного походження, Молекулярна будова. Кінетичні властивості.  

Роль іонів кальцію в регуляції активності вказаних фосфоліпаз, 

Посттрансляційні модифікації. Експресія і еволюція генів.  

13. Внутрішньоклітинна локалізація. Філогененетичний аналіз фосфатидил 

інозитол специфічної фосфоліпази С. Фосфатидилінозитол-залежні 

фосфоліпази С за дії абіотичних стресів: осмотичний стрес рослин; 

тепловий та холодний стрес; дія важких металів.  

14. Діацилгліцерол, диацилгліцерол-пірофосфат.  



15. Фосфатидилхолін -гідролізуючі фосфоліпази С. Біохімічні властивості 

фосфатидилхолін-гідролізуючої фосфоліпази С . Роль фосфатидилхолін-

гідролізуючої фосфоліпази С у продукції вторинних посередників 

ліпідної природи.  

16. Фосфатидилхолін-гідролізуючої фосфоліпази С бактерій. 

17.  Фосфатидилхолін-гідролізуючі фосфоліпази С у якості нового класу 

фосфоліпаз клітин рослин.  

18. Фосфатидилхолін-гідролізуючі фосфоліпази С клітин тваринного 

походження. Аналіз первинної структури та філогенетична 

характеристика ізоферментного складу фосфатидилхолін- гідролізуючої 

фосфоліпази С рослин.  

19. Внутрішньоклітинна локалізація та тканинна локалізація 

фосфатидилхолін-гідролізуючої фосфоліпази С рослин. Функціональна 

роль фосфатидилхолін-гідролізуючої фосфоліпази С рослин: участь у 

процесах адаптації метаболізму клітин за умов дефіциту фосфору, роль у 

реакціях метаболізму рослин на дію гормонів.  

20. Визначення активності фосфатидилхолін-гідролізуючої фосфоліпази С 

рослин in situ, аналіз активності ферменту рослин за допомогою ліпідних 

зондів.  

21. Фосфоліпаза D як фермент. Особливості будови фосфоліпази D 

клітин тваринного та рослинного пoходження. Класифікації фосфоліпази 

D клітин різного рівня організації.  

22. Методи дослідження активності фосфоліпази D. Активний сайт 

фосфоліпази D.  

23. Модифікація активності фосфоліпази D ліпідами, послідовності 

ферменту, що звязують ліпіди; роль поменів PX та PH в регуляції 

активності фосфоліпази D. Сайти зв'язування іонів кальцію. 

24. Фосфоліпаза D клітин тваринного походження,  Механізми регуляції її 

акивності. регуляція  активності ферменту за допомогою G-білків. 

фосфорилування як механізм регуляції фосфоліпази D. Вплив 

цитоскелету на її активність. Залучення фосфоліпази D в гормональну 

сигналізацію.  

25. Використання методів генетичної інженерії у вивченні ролі 

фосфоліпази D в реалізації дії гормонів. Роль фосфоліпази D в реакції 

рослин на дію чинників стресової природи.  

26. Ізоферменти, що виробляють фосфатидну кислоту, та розподіл 

сигналізації за участю фосфатидної кислоти. Роль діацилгліцеролкіназ у 

формуванні фосфатидної кислоти.  

27. Фосфатидна кислота та її функції в клітинах різного рівня 

організації. Характеристика білків, здатних зв'язувати фосфатидну 

кислоту. 

28.  Участь фосфатидної кислоти у реакціях на дію гормонів та  стресів. 

Шляхи формування та функції в клітинах різного рівня організації.   

29. Роль ліпоксигеназ у регуляції метаболізму та сигнальних процесів у 

клітинах різного рівня організації.  

30. Класифікація та номенклатура ліпоксигеназ. Особливості структурної 

організації ліпоксигеназ.  



31. Механізм дії ліпоксигеназ. Регуляція активності ліпоксигеназ рослин. 

Роль ліпоксигеназ у процесах регуляції метаболізму клітин рослин. Роль 

ліпоксигеназ в сигнальних каскадах клітин різного рівня організації. 

32. Теоретичні та практичні аспекти ідентифікації та характеристики 

біохімічних механізмів ліпідного метаболізму, кінетики протікання 

метаболічних процесів. 

33. Білки  мембран клітин. Рецептори мембран як мішень дії гормонів.  

34. Протеїнкінази та фосфатаз, їх роль в  реалізації біологічної дії 

гормонів та інших фізіологічно активних сполук. 

35. Молекулярні шаперони та їх функції в клітинах різного рівня організації. 

Роль шаперонів у фолдингу білків. Типи шаперонів та їх властивості. 

36. Роль ліпідів мембран в регуляції транспорту  іонів металів в 

компартментах клітин різного рівня організації.  Особливості організації 

транспортних систем іонів натрію та калію в клітинах тваринного та 

рослинного походження. Молекулярні основи активного транспорту 

іонів: Na/К-АТФази, Н+-АТФаза, Са
2+

-АТФ-ази. 

37. Молекулярні компоненти кальцієвих каналів, дослідження стехіометрії 

іонів за допомогою електрофізіології, мутагенезу та інших методів. 

38. Роль ліпідів в регуляції енергообміну клітин різного рівня організації. 

Ліпіди мітоходрій та хлоропластів.  

39. Структура електрон-транспортного ланцюга мітохондрій та хлоропласків.  

40. Особливості організації електронтранспортного ланцюга мітохондрій 

рослин.  
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