Біохімія

Біохімія зв’язує різні галузі природничих наук

Кафедра біохімії
• Кафедра біохімії біологічного факультету Харківського національного
університету імені В. Н. Каразіна є однією з найдосвідченіших серед
кафедр провідних університетів України, які готують фахівців в галузі
біохімії. Кафедра має значний науковий і педагогічний потенціал.
• У теперішній час на кафедрі працюють 5 докторів і 8 кандидатів наук.
Кафедра проводить активну наукову роботу, має значний перелік
наукових публікацій та доповідей на міжнародних конференціях.
• Кафедра біохімії має великий досвід підготовки висококваліфікованих
фахівців. За 80 років свого існування кафедра підготовила близько 1500
біохіміків. Значна частина випускників кафедри отримали наукові ступені
та звання і займають ключові посади у вітчизняних та зарубіжних
науково-дослідних та навчальних закладах 40 міст України, а також в
багатьох країнах близького та дальнього зарубіжжя (Росія, Чехія,
Німеччина, Швейцарія, Ізраїль, Іспанія, Великобританія, США).

Підготовка бакалаврів та магістрів
• Кафедра біохімії біологічного факультету Харківського
національного університету імені В. Н. Каразіна готує
бакалаврів за напрямом «Біологія» 6.040102
(спеціалізації: «біохімія» і «лабораторна діагностика
біологічних систем») і
магістрів за двома спеціальностями:
• Біохімія – 8.04010205. Кваліфікація за дипломом: Біохімік.
Науковий співробітник (біологія).
• Біологія* – 8.04010201 (спеціалізація «Біохімія»).
Кваліфікація за дипломом: Біолог. Викладач ВНЗ. Науковий
співробітник (біологія).

Працевлаштування випускників кафедри біохімії
• біохімічнї лабораторії науково-дослідних інститутів
біологічного і медичного напрямків, підприємств
фармацевтичної і харчової промисловості,
• діагностичні лабораторії в галузі медицини, спорту,
криміналістики, митного контролю, епідеміологічного та
екологічного надзору;
• викладацька діяльність
в навчальних закладах
різного рівня акредитації

Фахові дисципліни для бакалаврів
на кафедрі біохімії
Спецкурси
• Структура та функції нуклеїнових
кислот
• Біологічні мембрани
• Молекулярна імунологія
• Молекулярна ендокринологія
• Медична біохімія
• Ензимологія
• Біонеорганічна хімія
• Метаболізм і біоенергетика
• Біологія стовбурових клітин
• Прикладна інформатика
• Лабораторна техніка

Спецпрактикуми

• Методи дослідження
вуглеводів і ліпідів
• Лабораторна техніка
• Хірургія і методи дослідження
гормонів
• Водно – сольовий обмін
• Ензимологія
• Методи дослідження білків і
амінокислот
• Фізико-хімічні методи в
біохімії

Фахові дисципліни для магістрів
на кафедрі біохімії
Спецкурси
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Функціональна біохімія
Клітинна біохімія
Регуляція обміну речовин
Молекулярні механізми
міжклітинної комунікації
Фізична хімія біополімерів
Сучасні методи клітинної біохімії
Біоінформатика
Методологія та організація
наукових досліджень
Охорона праці в галузі

Спецпрактикуми

• Методи дослідження
нуклеїнових кислот та
молекулярна діагностика

Бази виконання курсових і дипломних робіт
Значна доля дипломних робіт виконується на базі кафедри біохімії із
застосуванням навчальних лабораторій кафедри та обладнання
кафедральної лабораторії клітинної біохімії.
Студенти можуть також виконувати курсові та дипломні роботи
на базі науково-дослідних інститутів м.Харкова:
• Інститут проблем кріобіології та кріомедицини НАН України (філія
кафедри біохімії)
• Інститут проблем ендокринної патології ім. В. Я. Данілевського
• Інститут мікробіології і імунології імені І. І. Мечникова
• Інститут медичної радіології імені С. П. Григор'єва
• Інститут дерматології та венерології;
та у науково-дослідних інститутах інших міст України:
• Інститут молекулярної біології і генетики НАН України (м.Київ)
• Інститут біохімії імені О.В. Палладіна НАН України (м.Київ)
Також є досвід виконання курсових та дипломних робіт на базі Інституту
білку РАН (м.Пущино, Росія).

Лабораторія клітинної біохімії

• Науково-дослідна лабораторія клітинної біохімії активно розвивається і
на цей час містить сучасний культуральний блок з обладнанням для
кріозберігання клітин, комплекси для спектрофотометричного,
люмінесцентного, флуоресцентного і ПЦР-аналізу, імуномагнітної
сепарації і сортування клітин, сучасні мікроскопи, комп’ютеризовані
системи аналізу експресії генів.

Лабораторія є однією з баз літньої
виробничої практики, виконання
курсових
і
дипломних
робіт,
проведення практичних занять з
нормативних та спеціальних курсів,
що викладаються для магістрів
(спеціальність «біохімія»).

Українське біохімічне товариство
Кафедра біохімії бере активну участь у
роботі Українського біохімічного
товариства, що є частиною Федерації
Європейських біохімічних товариств
(FEBS).
FEBS організує щорічні Конгреси в
різних містах Європи, надає гранти на
навчання молодих вчених, видає
науковий журнал (http://www.febs.org/).

Основні напрямки наукових досліджень
кафедри біохімії
• Дослідження молекулярних механізмів адгезії та
динаміки міжклітинного матриксу
• Біохімія стресу та адаптації
• Обмін гему та монооксиду азоту
• Медична біохімія
• Біоінформатика

На кафедрі діє аспірантура зі
спеціальності 03.00.04 –
біохімія.

Напрями наукової роботи з використанням
біоінформаційних ресурсів
В 2011 р. на міжфакультетському навчально-методичному семінарі відбулась
презентація кафедрального спецкурсу «Біоінформатика» для магістрів
В 2010-2011 р. результати біоінформаційних досліджень з мікроРНК були
представлені на 4 міжнародних конференціях
Тематика курсових робіт на основі використання боінформаційних ресурсів:
• Біоінформаційний аналіз ролі мікроРНК у регуляції відповіді на стрес, у
нейрогенезі, еритропоезі, т.і.
• Біоінформаційні дослідження структури та функцій білків, в тому числі
функціональний аналіз послідовностей та докінг з лігандами

Международный уровень подготовки выпускников кафедры
биохимии подтверждается успешным трудоустройством и
обучением наших биохимиков за рубежом

Наши выпускники работают в лабораториях и учатся в университетах в
Швейцарии, Чехии, Германии, Великобритании, США

