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 Теми магістерських робіт (керівник) 

- Вивчення механізмів контролю помилкового включення непротеїногенних 

амінокислот в білки в процесі трансляції на молекулярному та клітинному рівнях.  

- Вивчення редагувальної активності аміноацил-тРНК синтетаз відносно D-

амінокислот. 

- Перевірка гіпотези щодо дії лейцил-тРНК синтетази як сенсора лейцину для 

модуляції стану RagD напряму або опосередковано через модуляцію активності 

FLCN-FNIP2. 

- Вплив непротеїногенних аналогів лейцину на активність mTORC1 у клітинах 

людини. 

 

Магістерські роботи за даними напрямками присвячені вивченню молекулярних 

механізмів контролю помилкового включення непротеїногенних амінокислот в білки в 

процесі трансляції.  В їх основі лежать пре- та пост-трансферне корегування помилково 

активованих аміноацил-аденилатів та помилково аміноацильованих тРНК аміноацил-

тРНК синтетазами (АРСазами) і окремо синтезованими  редагувальними доменами. Також 

пропонуються магістерські роботи присвячені вивченню впливу непротеїногенних  

аналогів лейцину на лейцин-залежні сигнальні шляхи mTORC1 у клітинах людини. 

Пропонується здійснення всебічного дослідження функціонування цитоплазматичної 

лейцил-тРНК синтетази людини як сенсора лейцину в лейцин-залежних сигнальних 

шляхах mTORC1 методами біохімічного аналізу, молекулярного докінгу і молекулярної 

динаміки. 
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Канонічний Wnt сигнальний каскад у функціонуванні та перебудовах міокарду. 

Підтримка нормального метаболізму міокарду є запорукою його функціонування і 

регулюється низкою сигнальних систем клітини (Pi3K/Akt, cAMP/PKA, MEK1-Erk1/2 та 

AMPK). Незважаючи на досить міцний запас метаболічної пластичності, навантаження 

(фізичні, гормональні, тиском, підвищена вага) вікові зміни, деякі захворювання (діабет) 

спричиняють суттєві порушення метаболізму серця, що негативно позначається на 

кардіогемодинамічних показниках серця і є додатковим або самостійним фактором 

розвитку порушень роботи серця. З огляду на поширенність серцево-судиннх 

захворювань, як в Україні так і решті країн світу, з'ясування молекулярних механізмів 

регулювання метаболізму у серці має не лише фундаментальне занчення а й є підгрунтям 

для розуміння механізмів патології серця. Такі дослідження є необхідним етапом для 

ідентифікації потенційних маркерів для діагностики та мішеней для поліпшення терапії 

метаболічних розладів серця у людей. Наші попередні дані та поодинокі експериментальні 

роботи вказують на те, що канонічний Wnt сигнальний каскад приймає участь у 

регулюванні функцій та біогенезу мітохондрій, здатен модулювати ліполіз і поглинання 

жирних кислот через низку своїх мішеней (c-Myc, PDK1 та PPAR). 

Тож, мета запропонованого дослідження - з'ясування функції канонічного Wnt 

сигнального каскаду у регулюванні біогенезу мітохондрій та метаболізму серця при нормі 

та патології. 

Теми магістерських робіт: 

Дослідження регуляторної функції канонічного Wnt сигнального каскаду у аутофагії 

кардіоміоцитів 

Вивчення адаптацій міокарду до метаболічних навантажень та з’ясування участі 

канонічного Wnt сигнального каскаду 
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Розробка технології кардіоміогенного перепрограмування фібробластів із застосуванням 

системи CRISPR-Cas9 у якості потенційного методу покращення функції серця після 

інфаркту 

Метою нашої роботи є дослідження можливостей системи CRISPR-Cas9  та 

розробка методу перепрограмування фібробластів у кардіоміцити із застосуванням 

різновиду системи редагування генів - CRISPRa. Пряме перепрограмування фібробластів у 

кардіоміоцити, це відносно нова, однак, надзвичайно приваблива стратегія регенерації 

міокарду. Проте, на відміну відміну від робіт інших колег, ми зосередилися на розробці 

стратегії перепрограмування, що грунтується на активації власних генів – кардіальних 

транскрипційних факторів GATA4, TBX5, MEF2C, HAND2 та MYOD) із застосуванням 

CRISPRa системи. Це система CRISPR-опосередкованої активації генів, що 

утворена злиттям dCas9 і білками активаторами транскрипції: VP64 або домену активації 

р65 (p65AD), і на сьогоднішній день такий варіант є найбільш ефективним інструментом 

для активації експресії генів - мішеней.   

Теми магістерських робіт: 

Створення бібліотеки плазмід що експресують специфічні осРНК для активації експресії 

транскрипційних факторів кардіоегенезу і подальша їхня валідації у системі клітин  in 

vitro 
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Теми магістерських робіт: 

Сенсорні пристрої на основі смартфонів на основі полімерів біоміметиків для визначення 

харчових токсинів, фармацевтичних препаратів та ендокринних руйнівників  

 Магістерські роботи за даними напрямками присвячені створенню штучних аналогів 

біологічних рецепторів, здатних високоселективно розпізнавати молекекули харчових 

токсинів, фармацевтичних препаратів та ендокринних руйнівників. Синтезовані полімери 

біоміметики будуть здатні як до зв’язування цільових аналітів, так і до генерування 

оптичних сенсорних сигналів, що можуть бути зареєстровані. Полімери-біоміметики 

будуть використані як чутливі елементи оптичних сенсорних пристроїв на основі 

смартфонів для детекції зазначених аналітів як у модельних, так і реальних зразках 

(екстрактах харчових продуктів, зразках з довкілля, фармацевтичних препаратах тощо). 
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Теми магістерських робіт 

1. Аналіз генетичних та епігенетичних змін ДНК пухлин як маркер визначення 

патологічних особливостей та загального виживання пацієнтів зі свтлоклітинною 

карциномою нирки 

2. Визначення зміни рівнів міРНК у пацієнтів зі свтлоклітинною карциномою нирки 

для виявлення маркерів ранньої діагноститки та прогнозу виживання 

3. Визначення міРНК як маркерів діагностики та загального виживання пацієнтів з 

гліомами головного мозку  

Магістерські роботи за даними напрямками присвячені визначенню епігенетичних 

маркерів, зміна яких сприяє розвитку злоякісних пухлин різної локалізації. Дослідження 

зміни цих параметрів у пухлинах на противагу від нормальної тканини допоможе у 

визначенні молекулярних маркерів, як безпосередньо пов’язаних з розвитком даної 

паталогії, так і для уточнення класифікації пухлини та прогнозу виживання пацієнта. Крім 

того, відібрані маркери будуть використані для створення неінвазивних тест-систем 

ранньої діагностики раку та прогнозу виживаності на основі позаклітинних нуклеїнових 

кислот плазми крові. 

4. Визначення міРНК, націлених на мРНК гена CHI3L1, як мішеней терапії у гліомах 

головного мозку  

Визначення міРНК, що задіяні у регуляції експресії хітіназа-подібного білка CHI3L1 в 

клітинах гліом та клітинних лініях астроцитів стане в нагоді для уточнення мішеней 

терапії гліобластом - найбільш агресивних зі злоякісних пухлин головного мозку. Також 

визначення цих маркерів допоможе у первинній діагностиці пухлин головного мозку в 

якості позаклітинних маркерів крові, адже рівні CHI3L1 підвищені саме в гліобластомах – 

гліомах IV ступеню злоякісності. Тож зміна рівнів міРНК, що регулюють його експресію у 

астроцитарних клітинах, може вказувати на підвищення чи зниженя CHI3L1 у 

новоутвореннях мозку.  
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Теми магістерських робіт 

1. Визначення міРНК як маркерів діагностики та загального виживання пацієнтів з 

гліомами головного мозку  

Магістерська робота за даним напрямком присвячена визначенню експресії мікро РНК у 

гліомах для визначення молекулярних маркерів, як безпосередньо пов’язаних з розвитком 

даної паталогії, так і для уточнення класифікації пухлини та прогнозу виживання пацієнта. 

Крім того, відібрані маркери будуть використані для створення неінвазивних тест-систем 

ранньої діагностики раку та прогнозу виживаності на основі позаклітинних нуклеїнових 

кислот плазми крові. 

2. Визначення міРНК, націлених на мРНК гена CHI3L1, як мішеней терапії у гліомах 

головного мозку  

Визначення міРНК, що задіяні у регуляції експресії хітіназа-подібного білка CHI3L1 в 

клітинах гліом та клітинних лініях астроцитів стане в нагоді для уточнення мішеней 

терапії гліобластом - найбільш агресивних зі злоякісних пухлин головного мозку. Також 

визначення цих маркерів допоможе у первинній діагностиці пухлин головного мозку в 

якості позаклітинних маркерів крові, адже рівні CHI3L1 підвищені саме в гліобластомах – 

гліомах IV ступеню злоякісності. Тож зміна рівнів міРНК, що регулюють його експресію у 

астроцитарних клітинах, може вказувати на підвищення чи зниженя CHI3L1 у 

новоутвореннях мозку.  
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Characterization of an Alginate Encapsulated LS180 Spheroid Model for Anti-colorectal 

Cancer Compound Screening. ACS Med Chem Lett., 11(5):1014-1021. (IF=3.97) 
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Piperine as Functional Excipients for Improved Drug Delivery across Nasal Epithelial 

Models. Planta Med., 85(13):1114-23. (IF=2.74) https://doi.org/10.1055/a-0978-5172 
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3. Willers C, Svitina H, Rossouw MJ, Swanepoel RA, Hamman JH, Gouws C. 2019. Models 

used to screen for the treatment of multidrug resistant cancer facilitated by transporter-based 

efflux. J Cancer Res Clin Oncol., 145(8):1949-76. (IF=3.33) https://doi.org/10.1007/s00432-
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ГЕРАЩЕНКО ГАННА ВОЛОДИМИРІВНА, д.б.н., старший дослідник, провідний 

науковий співробітник відділу молекулярної онкогенетики ІМБГ НАН України 

 

Профілі 

на GoogleScholarh https://scholar.google.com/citations?hl=uk&user=rsLsFswAAAAJ 

та Scopus https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56024692500 

 

 

Теми магістерських робіт (експериментальні) 

1. Виявлення змін експресії пухлино-асоційованих генів у канцерогенезі (епітелійні 

пухлини людини, експериментальні моделі: клітинні лінії та миші). 

2.  Дослідження пухлино-стромальних взаємодій та особливостей пухлинного 

мікробіому. 

Дослідження цього напрямку спрямовані на пошук та характеристику нових пухлино-

асоційованих генів, зокрема онкогенів та генів-супресорів росту пухлин, деталізацію їх 

функцій у певних типах клітин. Крім того характеристика за змінами експресії різних 

типів пухлино-асоційованих стромальних елементів дозволить розширити уяву про 

процеси взаємодії між пухлиною та організмом людини. Виявлення особливостей 

мікробіому пухлин та кореляцій з експресією пухлинних генів є вкрай актуальним для 

розкриття взаємовпливів факторів при прогресії пухлин. Цей напрямок потребує від 

студента потужних теоретичних знань у галузі молекулярної біології, онкології, 

патофізіології, мікробіології. Ці дослідження дозволять більш глибоко досліджувати 

механізми канцерогенезу епітелійних пухлин та проводити пошук потенційних маркерів 

та мішеней для терапії даного типу захворювань. 

 

2. Розробка підходів для створення діагностичних тестів для детекції змін експресії, 

генетичних та епігенетичних порушень та змін мікробіому на основі ПЛР та 

секвенування. 

Останніми роками в галузі біотехнології широко розвиваються підходи до створення 

діагностичних тестів на основі ПЛР та секвенування для виявлення та прогнозу перебігу 

багатьох хвороб людини та тварин. Для досягнення компетенцій у даному напрямку 

студент повинен розібратись у особливостях різних методів ПЛР та ПЛР у реальному часі, 

різних видах секвенування, робиратись у підходах та стратегіях кількісного та якісного 

визначення продуктів реакцій та методах їх стандартизації. Освоєння даного напрямку 

дасть змогу стати спеціалістом у галузі молекулярних досліджень. 

 

https://doi.org/10.1007/s00432-019-02973-5
https://doi.org/10.1007/s00432-019-02973-5
https://doi.org/10.1155/2019/2098749
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3. Створення бакуловірусних конструкцій для дослідження властивостей пухлино-

асоційованих генів тощо. 

Розвиток компетенцій у даному напрямку дасть змогу студенту навчитись підходам 

молекулярного клонування та створення різних конструкцій на основі бакуловірусних 

векторів для еукаріотичної експресії генів. Крім того студент зможе освоїти різні методи 

культивування як клітин комах та ссавців для дослідження властивостей обраних 

пухлино-асоційованих генів. Ці підходи дають змогу заглибитись у розуміння механізмів 

розвитку та прогресії злоякісних пухлин. 
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ШАЛАК В’ЯЧЕСЛАВ ФЕДОРОВИЧ к.б.н., с.н.с відділу структурної і функціональної 

протеоміки Інституту молекулярної біології і генетики НАНУ. 

Публікацій в моєму профілі на Google Scholar: 

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=en&user=73GBT3QAAAAJ&view_op=list_works&g

mla=AJsN-

F4UHHRdLOnizbaj9i0WAxBKUsU9pClcoiWLq5onjBb5cIUOHM9kzuRN2D1C3pgBdHaqY9

zd7pcxTAWTjZ7KfHPgDphwumey_2eV4d3ugmjgrx12UdUHWOlfNl9KH-IOXJ31lH77 

Теми магістерських робіт:  

Структурно-функціональна характеристика валіл-тРНК синтетази людини. Синтез 

повнорозмірного рекомбінантного білка і його вкорочених форм в бактеріях і клітинах 

комах. Очищення цільових рекомбінантних білків хроматографічними методами. 

Визначення каталітичної активності повнорозмірного ферменту і його вкорочених форм в 

реакції аміноацилювання тРНК in vitro.  Встановлення білків-партнерів валіл-тРНК 

синтетази у комплексі з важкою формою факторів елонгації трансляції. 

http://dx.doi.org/10.7124/bc.000A49
http://dx.doi.org/10.7124/bc.000A0D


Резюме. Валіл-тРНК синтетаза вищих еукаріот є унікальним ферментом, який утворює 

стабільний комплекс з групою факторів елонгації трансляції eEF1B. На сьогодні 

достеменно невідомо з яким з компонентів комплексу цей фермент безпосередньо 

взаємодіє. Отже, дослідження  просторової структури ферменту, а також структурної 

організації всього комплексу є актуальною науковою проблемою. Необхідно зауважити, 

що валіл-тРНК синтетаза вищих еукаріот є одним з найбільших мономерних ферментів, 

молекулярна маса, якого складає близько 140 кДа. Тому робота з рекомбінантним 

індивідуальним ферментом є нетривіальним завданням.   

 

ПЄШКОВА ВІКТОРІЯ МИКОЛАЇВНА, к.б.н., с.н.с. відділу біомолекулярної 

електроніки Інституту молекулярної біології і генетики НАН України  

Теми магістерських робіт (експеримент): 

1) Розробка електрохімічного ферментного біосенсора для визначення іонів важких 

металів 

2) Розробка ДНК-сенсора на основі діоксиду титану для детектування мутацій пов’язаних 

із резистентними формами туберкульозу  

3) Розробка гібридного електрохімічно-оптоелектронного біосенсора  

Анотації: 

1) Робота буде присвячена розробці кондуктометричного ферментного біосенсора для 

інгібіторного визначення іонів важких металів. В основі роботи такого біосенсора лежить 

інгібування ферментів імобілізованих на електродах іонами важких металів завдяки чому 

змінюються відгук біосенсора на внесення відповідного субстрату. 

 

Публікації: 
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https://www.researchgate.net/publication/322134780_THREE-

ENZYME_CONDUCTOMETRIC_BIOSENSOR_FOR_SELECTIVE_DETERMINATION_OF

_HEAVY_METAL_IONS 

 

https://www.researchgate.net/publication/291311560_Toxicity_analysis_of_real_water_samples

_of_different_origin_with_ISFET_multibiosensor 

 

2) Робота буде присвячена розробці ДНК-сенсора для детектування мутацій 

пов’язаних із резистентними формами туберкульозу. В ході роботи буде проводитися 

іммобілізація олігонуклеотидів на поверхні електродів. В якості методу реєстрації 

процесів гібридизації олігонуклеотидів буде використана електрохімічна імпедансна 

спектроскопія (EIС). 
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3) Робота буде присвячена розробці гібридного електрохімічно-оптоелектронного 

біосенсора. В ході роботи буде проведено іммобілізацію ферментів на поверхні 

модифікованих наночастинками золота перетворювачів. Буде проведено дослідження та 

оптимізація основних аналітичних характеристик (чутливість, відтворюваність сигналу, 

селективність тощо) гібридного ферментного біосенсора.  

 

Публікації: 
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КУНАХ ВІКТОР АНАТОЛІЙОВИЧ, член-кореспондент НАН України, д.б.н., проф., 

завідувач відділу генетики клітинних популяцій, IМБГ НАН 

України ( https://orcid.org/0000-0002-9418-3172 ). 

 

Тема магістерських робіт 

"Введення в культуру in vitro лікарських видів рослин та їх біохімічний аналіз". 

Анотація 

У світі зростає попит на лікарські і косметичні препарати та харчові добавки природного 

походження. Рослинна сировина відповідної якості для їх виробництва часто є рідкісною і 

дороговартісною. Тому важливою є розробка новітніх технологій одержання екологічно 

чистої рослинної біомаси, що містить цінні біологічно активні сполуки (БАС). Як 

показано попередніми дослідженнями, проведеними у відділі генетики клітинних 

популяцій ІМБГ НАНУ, перспективним джерелом рослинних БАС може бути культура in 

vitro. У запланованій роботі буде отримано асептичні рослини in vitro, підібрано 

оптимальні умови (температура, освітлення, мінеральний та фітогормональний склад 

живильних середовищ) для одержання продуктивних культур клітин, тканин чи органів 

деяких видів лікарських рослин. Буде проведено біохімічний аналіз отриманої клітинної 

біомаси з метою дослідження вмісту цільових БАС. 
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