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1. Опис навчальної дисципліни 

Найменування 

показників  

Галузь знань, 

спеціальність/ 

напрям підготовки, 

ступінь вищої освіти 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів  – 

6 

Галузь знань 

0401Природничі науки 
(шифр і назва) 

Нормативна 

 

 
Напрям підготовки  

6.040102 Біологія 
(шифр і назва) 

Модулів – 1 

Спеціальність 

(професійне 

спрямування): 

 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 2 4-й -й 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання __ 
                                        ( назва) 

Семестр 

Загальна кількість 

годин - 216 

8-й -й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 36 

самостійної роботи 

студента – 18 

Бакалавр  

 год.  год. 

Практичні, семінарські 

144 год. . 

Лабораторні 

 год.  год. 

Самостійна робота 

72  год. . 

У тому числі 

індивідуальні завдання:   

 

Вид контролю: диф. 

залік 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботи становить: 

для денної форми навчання – 0,71 

для заочної форми навчання -  
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Метою навчальної дисципліни є надання студентам вмінь застосувати 

теоретичні знання з біохімії у практичних лабораторних дослідженнях, 

оволодіння навичками самостійної експериментальної роботи,  ознайомлення та 

засвоєння сучасних клініко-діагностичних методів, що застосовуються у 

лабораторній практиці та диагностиці. 

 В ході вивчення дисципліни демонструється значення та можливість 

практичного застосування окремих методичних прийомів, системних алгоритмів 

аналізу та понятійних елементів в галузі науки та інших сферах суспільної 

діяльності (медицині, молекулярної біології, кліниці тощо). Спецпрактикум 

базується на теоретичних знаннях з біохімії, біофізики, імунохімії, сучасних 

методів в біохімії, молекулярної біології. Вивчення цієї дисципліни потребують 

усі дисципліни навчального плану,  де передбачається практична робота та аналіз 

даних з науковою та діагностичною метою. 

 Завданням дисципліни є набуття практичних навичок роботи у галузі  

біохімії, застосування теоретичні основи найбільш поширених в біохімічних 

лабораторіях методів досліджень, вдосконалити навички роботи з лабораторним 

обладнанням та устаткуванням, використання нових  методів досліджень, 

отримання експериментальні результати та статистично опрацювання, описування 

і трактування їх. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

знати:  

- загальні принципи постановки біохімічного експерименту; 

- методи виділення клітинних компонентів та макромолекул; 

- характеристики методів дослідження макромолекул; 

- характеристики методів електрофорезу; 

- принципи хроматографії; 

- принципи імуноферментного аналізу; 

- принципи культивування та дослідження культури клітин; 

- методи практичної ензимології. 

  

вміти::  

- в умовах виробничої діяльності, використовуючи теоретичні й практичні 

основи біохімічних досліджень, створювати та досліджувати модельні 

експерименти in vitro та in vivo; 

- шляхом експериментальних досліджень визначати оптимальні умови 

виділення та дослідження макромолекул; 

-   виявляти порушення в технологічних процесах проведення клінінічних 

досліджень; 

- в умовах виробничої діяльності проводити біохімічні дослідження та 

інтерпретувати результати. 
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3. Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1. Сучасні методи дослідження макромолекул  

Тема 1. Гомогенізація та її види. Характеристика методів 

ультрацентрифугування. 

Тема 2. Методи виділення різних фракцій білків. Методи осадження білків 

Тема 3. Метод імуноблотингу та імуногістохімії. 

Тема 4. Методи імуноферментного аналізу. 

Тема 5.  Методи дослідження активності ферментів у різних біологічних 

рідинах, біоптатах.  

Тема 6.  Методи  дослідження мембранних і цитозольних фракцій ферментів. 

 Тема 7. Методи культивування клітин для дослідження ферментативної 

активності. 

Тема 8. Модифікації біохімічних методів для дослідження макромолекул 

4. Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових модулів і 

тем 

Кількість годин 

денна форма Заочна форма 

усього  у тому числі ус

ьо

го  

у тому числі 

л п лаб інд с.р. л п лаб інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1. Сучасні методи дослідження макромолекул» 

Тема 1. Гомогенізація. 

Методи 

ультрацентрифугування. 

27   18   9       

Тема 2. Методи виділення 

різних фракцій білків. 

Методи осадження білків 

27   18   9       

Тема 3.  Метод 

імуноблотингу та 

імуногістохімії. 

27   18   9       

Тема 4.  Методи 

імуноферментного аналізу. 

27   18   9       

Тема 5.   Методи 

дослідження активності 

ферментів у біологічних 

рідинах та біоптатах 

27   18   9       

Тема 6.   Методи  

дослідження мембранних і 

цитозольних фракцій 

ферментів. 

27   18   9       

Тема 7.  Методи   

культивування клітин для 

дослідження 

ферментативної активності. 

27   18   9       

Тема 8.  Модифікації 

біохімічних методів  

27   18   9       
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5. Теми семінарських занять 
№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Не передбачено  

                                                                                                              

6.Теми лабораторних завдань 

№ 

з/п 

Назва теми Вид роботи Кількість 

годин 

Змістовий модуль 1. Сучасні методи дослідження макромолекул  

1 Характеристика методів 

ультрацентрифугування. 

Практичне 

виконання 

методики 

18 

2 Методи виділення різних фракцій 

білків. Методи осадження білків 

Практичне 

виконання 

методики 

18 

3 Принципи ізоелектрофокусування. 

Методи  імуноелектрофорезу. 

Імуноблотинг. 

Практичне 

виконання 

методики 

18 

4  Методи імуноферментного аналізу. Практичне 

виконання 

методики 

18 

5 Методи дослідження структури 

ферментів і будови активного центру. 

Практичне 

виконання 

методики 

18 

6 Методи  дослідження мембранних і 

цитозольних фракцій ферментів 

Практичне 

виконання 

методики 

18 

7 Методи   культивування клітин для 

дослідження ферментативної 

активності. 

Практичне 

виконання 

методики 

18 

8 Модифікації біохімічних методів для 

дослідження макромолекул 

Практичне 

виконання 

методики 

18 

 Разом за змістовним модулем  1  144 

Всього  144 

 

                                                                                                              

 

 

 

 

Разом за змістовим модулем 

1 

216  144   72       

Усього годин  216  144   72       
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7. Теми лабораторних занять 
№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Не передбачено  

 

8. Самостійна робота 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

Змістовий модуль 1. Сучасні методи дослідження макромолекул 

1 Характеристика методів ультрацентрифугування. 7 

2 Методи виділення різних фракцій білків. Методи 

осадження білків 

7 

3 Метод муноблотингу та імуногістохімії. 7 

4  Методи ІФА (гомогенний та гетерогенний) 7 

5 Методи дослідження активності ферментів у 

біоматеріалі 

7 

6 Методи  дослідження мембранних і цитозольних 

фракцій ферментів 

7 

7 Методи   культивування клітин для дослідження 

ферментативної активності. 

7 

8 Модифікації біохімічних методів для дослідження 

макромолекул 

7 

9 Аналіз отриманих результатів 8 

10 Презентація  4 

11 Написання та оформлення публікації за результатами 4 

 Разом  72 

 

9. Індивідуальні завдання 

№ 

змістового 

модуля, 

теми 

Вид завдання, тема 
Кількість 

годин 

 Не передбачено  

  

10. Методи навчання. 

1. Словесні (бесіда, дискусія); 

2. Наочні (демонстрація, ілюстрація); 

3. Практичні (самостійна робота, індивідуальна робота); 

4. Інтерактивні (методи з використанням мультимедійних технологій) 

 

 

11. Методи контролю 

1. Тестовий метод; 

2. Підсумковий (бесіди, тестування); презентація, підготовлена публікація. 
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12. Перелік питань до презентації 

1. Які властивості молекул лежать в основі принципу метода? 

2. Чим відрізняють якісні реакції від кількісних?   

3. Які, з вивчених методик, є найбільш точними і інформативними? 

4. Назвіть основи статистичного аналізу? 

5. Які критерії статистичного аналізу використовують у біохімічних 

дослідженнях? 

 

Методичні рекомендації до роботи над презентацією з 

переддипломної практики 

 

Загальні положення 

Основним завданням презентації з практики є висвітлення отриманих 

результатів у ході застосування сучасних методик біохімічних досліджень, 

детального опису методик, які використовуються під час роботи, обсягів та 

результатів статистичної  обробки матеріалу з підтвердженням, або спростуванням 

робочих гіпотез на основі літератури, опрацьованої в процесі самостійної роботи. 

Окрім того, робота над презентацією з практики має допомогти студенту у 

написанні дипломної роботи, підготувати публікацію. 

Презентація з практики представляє роботу виконану у програмі Power Point, 

виконавець якої повинен виявити творчий підхід.  

Для роботи над презентацією з практики студент повинен самостійно: 1) 

зібрати інформацію по усіх запропонованих практичних завданнях, 2) здійснити 

пошук необхідних джерел та літератури (довідниково-бібліографічний відділ 

Наукової бібліотеки ДНУ, Інтернет та ін.), 3) провести статистичний аналіз 

отриманих, протягом практики, результатів, 4) побудувати графіки та рисунки, 5) 

зробити наукові висновки. Усю необхідну методичну допомогу у ході роботи над 

презентацією з практики студент отримує на консультації від керівника практики 

(щодо пошуку літератури,  мети й завдань, визначення її структури та ін.). 

Презентація з практики повинна бути підготовлена студентом і представлена 

керівнику практики у встановленний термін. Презентація з практики, 

представлена у закінченому вигляді, на переробку, з метою підвищення оцінки 

(окрім 2), не повертається. Після закінчення терміну подання презентації з 

практики на перевірку роботи приймаються, але оцінка занижується. За 

необхідності керівник практики може запросити студента на співбесіду за 

результатами оформленої презентації з практики. 

Вимоги щодо написання та оформлення роботи: 

Мова роботи – українська ( або російська для іноземних студентів). 

Зміст презентації з практики повинен бути розкритий достатньо повно і 

докладно. Обов'язково повинен бути творчий (по можливості самостійний) підхід 

автора до розкриття теми практичних завдань. 

Презентація з практики повинна складатися з 5 основних структурних 

елементів:  

1) Мета та завдання практики. Основи техніки безпеки при виконанні 

лабораторних дослідницьких робіт. 
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2) Детальний опис методик забору лабораторного матеріалу та його обсягів, 

зібраних під час практики. 

3) Результати статистичної обробки зібраних матеріалів з підтвердженням, або 

запереченням робочих гіпотез. Кількість зібраних проб, усі результати 

статистичної обробки матеріалу. Аналіз робочих гіпотез. 

4) Розгорнутий план наукової публікації. Повинні бути висвітлені усі розділі 

публікації згідно вимог видань ДАК України і надано короткий опис змісту 

цих розділів. 

5) Список використаних джерел. 

Бажано, щоб список літератури містив не менш 30 позицій і був оформлений 

за існуючими науковими вимогами. 

Обсяг презентації з практики – не менше 15 сторінок файлу Power Point, у 

електронному і роздрукованому вигляді на стандартних аркушах (А4) 

друкованого тексту (без допоміжних матеріалів /додатків/, титульної сторінки, 

плану, списку використаної літератури). Дозволяється користуватися 

інформаційними ресурсами Інтернету, з відповідними посиланнями на 

використані сайти та літературу. 

Оформлення титульної сторінки презентації: 

 

 

Міністерство освіти і науки України 

Дніпровський національний університет  

імені Олеся Гончара 

 

Біолого-екологічний факультет 

 

 

 

Звіт з переддипломної практики за вибором студента 

 

 
Виконав: ст. гр. ББ-14-4 
О.О. Маньків 

 
Керівник  практики:  

доц. Воронкова Ю.С. 

 

Дніпро 

2017 
 

 

Правила оформлення:  

1. Титульна сторінка презентації подається з таким (див. вище) оформленням. 

2. Третій аркуш починається з «Мети та завдань практики», зміст якого становлять 

визначені викладачем мета і завдання, які він ставить перед студентами при 

написанні даної презентації. При цьому завдання по суті визначають структуру 
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презентації. 

3. Далі викладається основний текст презентації, розбитий структурно за 

пунктами плану і так само озаглавлений. 

4. Нумерація роботи починається з титульного аркушу проте сторінки 

проставляють починаючи з другої сторінки (згори або знизу). 

5. На кожній сторінці основного тексту презентації з практики обов'язково у 

дужках  наводяться бібліографічні посилання на літературу та джерела, які обов'язково 

повинні бути названі у «Списку використаних джерел та літератури», матеріал яких був 

використаний студентом при написанні роботи. В самому тексті цитата (або уривок 

тексту) по завершенню нумерується (з кожної сторінки починається нова нумерація). 

Бібліографічне посилання з відповідною до їхнього порядкового номеру за 

«Списком використаної літератури та джерел», з обов'язковим позначенням 

сторінки (або сторінок) цієї публікації, з якої студентом було використано 

матеріал. 

Наприклад: Текст … [1, 3]. 

«Список використаної літератури та джерел» 

1. Тиц Н. У. Энциклопедия клинических лабораторных тестов [Текст]/ Пер. с 

англ. под ред. В. В. Меньшикова. - М.: Лабинформ, 1997. -  960 с. 

3. Эритроциты и злокачественные новообразования / В.В. Новицкий, Е.А. 

Степовая, В.Е. Гольдберг [и др.]. Томск, 2000. – 286 с. 

  

6. До тексту  презентації з практики (всередині тексту або окремо) можна 

додавати різноманітний наочний (ілюстративний) матеріал (схеми, таблиці, фото, 

малюнки, карти та ін.), зроблені на ксероксі, принтері або від руки (але акуратно) з 

обов’язковим посиланням на них у тексті презентації. 

7. Дозволяється користуватися ресурсами Інтернету, з відповідним 

посиланням на сайти, з яких студент взяв матеріал для презентації з практики. 

Недотримання названих вище вимог до презентації з практики, призводить 

до зниження оцінки. При спробі студента ввести керівника практики в оману й 

видати роботу, отриману безпосередньо з Інтернету за свою, студент отримує 0 

балів без права переробити завдання. 

 

Типові зразки оформлення посилань: 

На книжки:   

Головань А.Л., Перерва В.І., Шульман Л.Г. Експрес-методи визначення 

ферментативної активності у біологічних рідинах.- К.: Наука, 2014. ‒ 305 с. 

На статті в журналах:  

Колосков Р.Р. Визначення за загальної та білкових фракцій в плазмі крові 

хворих на хронічний лейкоз //  Укр.біох.журнал. – 2014. - №3. – С.38-42.  

На законодавчий документ:  

Ст. 6. // Конституція України. ‒ К., 1996. ‒ С. 4. 

Ст. 23. // Громадянський кодекс України. ‒ К., 2005. ‒ С. 8. 

 На нормативні документи:  

ГОСТ 287-326  «Системи очищення та знешкодження біологічного 

матеріалу у біохімічних лабораторіях. Руководство по застосуванню. Затв. 
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Постановою Госстандарту України від 29.11.2003 N 268. К.,  Видавництво 

стандартів, 2003. 

На статті у газетах:  

Кампо В. Конституційний контроль. Засади, статус, механізми // Голос 

України. ‒ 1995. ‒ 11 березня. ‒ С.2-3. 

На матеріали Інтернету:  

Regular Report on Lithuania’s Progress Towards Accession, Commission of the 

European Communities, Brussels, 13.11.2001, SEC(2001) 1750,  

http://europa.eu.int/comm/enlargement/report2001/lt_en.pdf 

Обов’язки студента: 

1.1. Студенти університету при проходженні практики зобов’язані: 

- до початку практики одержати від керівника практики консультації щодо 

оформлення всіх необхідних документів; 

- пройти інструктаж з техніки безпеки на робочому місці; 

- своєчасно приходити до університету та на базу практики; 

- у повному обсязі виконувати всі завдання, передбачені програмою практики і 

вказівками її керівника від університету та підприємства, де він буде 

проходити практику; 

- вивчати і суворо дотримуватись правил охорони праці, техніки безпеки і 

виробничої санітарії, правил внутрішнього розпорядку підприємства чи 

організації; 

- забороняється без поважних причин і дозволу керівника практики відлучатися 

з бази практики; 

- нести відповідальність за виконану роботу; 

- своєчасно завершити практику та прибути до університету з усіма 

необхідними документами і оформленним звітом згідно вимог; 

- своєчасно скласти залік з практики. 

1.2. Звіт з практики захищається студентом (з диференційованою оцінкою) в 

комісії, призначеній завідувачем кафедри. 

1.3. Оцінка студента за практику враховується стипендіальною комісією при 

визначенні розміру стипендії разом з його оцінками за результатами підсумкового 

контролю відповідного семестру. 

1.4. Студент, який не ліквідував академічну заборгованість з практики до початку 

наступного семестру, відраховується з університету. 

Обов'язки керівника: 

2.1.  За два місяці до початку практики надати бази практики для 

погодження програми, а не пізніше, ніж за тиждень ‒ інформаційний лист, у 

якому зазначити номер, назву спеціальності, курс, кількість студентів, вид і 

термін практики. 

2.2.  Призначити керівниками практики кваліфікованих викладачів. 

2.3. Забезпечити додержання студентами трудової дисципліни і правил 

внутрішнього розпорядку. Брати участь у розслідуванні комісією бази практики 

нещасних випадків, що сталися зі студентами. 

 

12. Розподіл балів, які отримують студенти 

http://europa.eu.int/comm/enlargement/report2001/lt_en.pdf
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Змістовий модуль 1 Сума 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 100 
12 12 14 12 12 13 13 12  

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для заліку 

90 – 100 А 

 

 

зараховано 

82-89 В 

75-81 С 

64-74 D 

60-63 Е  

0-59 

FX 
не зараховано з можливістю 

повторного складання 

F* 

не зараховано з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

* - оцінка F виставляється тільки за результатами складання заборгованості комісії 

 

13. Методичне забезпечення 

1. Методичні розробки з практичних курсів на кафедрі біофізики та біохімії  

2. Ушакова Г.О., Кириченко С.В. Методичний посібник до курсу «Спецпрактикум 

з біохімії». ДНУ ім. Олеся Гончара, Дніпропетровськ, 2013р.- 48 с. 

 

14. Рекомендована література 

Базова 

1. Кучеренко М. Є., Бабенюк Ю. Д., Войцицький В. М. Сучасні методи 

біохімічних досліджень. К.: Фітосоціоцентр, 2001.  

2. Практикум по биохимии / Под ред. Северина С. Е. и Соловьёвой Г. А. М.: Изд-

во МГУ, 1989. 

3. Филлипович Ю. Б., Егорова Т. А., Севастьянова Г. А. Практикум по общей 

биохимии. М.: Просвещение, 1975. 

4. Дэвэни Т., Гергей Я. Аминокислоты, пептиды и белки. М.: Мир, 1976. 

5. Методы практической биохимии / Под ред. Уильямса Б. и Уилсона К. М.: Мир, 

1978. 

6. Гааль Э., Медьеши Г., Верецкеи Л. Электрофорез в разделении биологических 

макромолекул. М.: Мир, 1982. 

7. Остерман Л.А. Методы исследования белков и нуклеиновых кислот. 

Электрофорез и ультрацентрифугирование. И.: Наука, 1981. 

8. Остерман Л.А. Исследование биологических макромолекул 

электрофокусированием, иммуноэлектрофорезом и радиоизотопными 

методами. М.: Наука, 1983. 
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9. Ригетти  П. Изоэлектрическое фокусирование. Теория, методы и применение. 

М.: Мир, 1986. 

10. Кольман Я., Рем К.-Г. Наглядная биохимия: Перевод с нем. – М.: Мир, 2000. – 

469 с. 

11. Рис Э., Стернберг. Введение в молекулярную биологию: от клеток к атому: 

Пер. с англ. –  М.: Мир, 2002. – 142 с. 

Допоміжна 

1. Антонов В.Ф. Липидные мембраны при фазовых превращениях. ‒ М.: 

Наука, 1992. 

2. Боєчко Ф. Ф. Біологічна хімія. ‒ К.: Вища школа, 1995. 

3. Кагава Я. Биомембраны. ‒ М.: Мир, 1985. 

4. Рыбальченко В. К., Коганов М. М. Структура и функции мембран. ‒ К.: 

Вища школа, 1988.  

5. Уилсон Дж. Молекулярная биология клетки. Сб. задач. ‒ М.: Мир, 1994.  

 

 
15. Інформаційні ресурси 

http://www.molbiol.ru/review/  

http://www.scirus.com/srsapp/  

http://scholar.google.com/  

http://www.scienceresearch.com/search/  

http://www.medline.ru/medline/ 

http://highwire.stanford.edu/  

http://www.scientopica.com/sci/adv_search.php/  

http://www.scinet.cc/index.php?topic=Biology/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.molbiol.ru/review/
http://www.scirus.com/srsapp/
http://scholar.google.com/
http://www.scienceresearch.com/search/
http://www.medline.ru/medline/
http://highwire.stanford.edu/
http://www.scientopica.com/sci/adv_search.php
http://www.scinet.cc/index.php?topic=biology
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16. Структура рейтингової системи оцінювання 

Дніпровський національний університет ім.Олеся Гончара 

 

Кафедра    біофізики та біохімії 

Дисципліна        Переддипломна практика 

Академічні групи  ББ-14-4 

 

 

Навчальний рік  2017-2018    Семестр__8___ 

 

Елементи контролю за 1 модулем 

Термін: 1 – 4 тижні   
 

Вид контролю Кількість  

завдань 

Кількість балів Тиждень 

подачі або 

проведення 
За одиницю 

контролю 

Всього 

Лабораторні 

завдання 

8 8 64 ЗМ1-1,2,3,4 

Презентація  1 18 18 4 

Публікація (тези) 1 18 18 4 

Всього:   100  

 

Складання 1-го модуля: 1-й день 1 навчального тижня ІІ семестру 

 Перескладання 1-го модуля:  2-й день 1 навчального тижня ІІ семестру 

Викладачі-керівники ____доц. Воронкова Ю.С. 

 

Затверджено на засіданні кафедри біофізики та біохімії 

протокол №20  від  29.05.2017 р.  

 

Завідувач кафедри _______________    проф. Ушакова Г.О. 


