
Анотація навчальної дисципліни  

«Біологічно активні речовини як антимікробні агенти» 

Анотація. Дисципліна «Біологічно активні речовини як антимікробні 

агенти» належить до вибіркового курсу дисциплін в рамках циклу 

професійної підготовки аспірантів зі спеціальності «біоорганічна хімія» на 

другому році навчання. Вона забезпечує професійний розвиток аспіранта та 

спрямована  на отримання фахових теоретичних та практичних знань для 

орієнтації у широкому колі сучасних проблем пошуку та розробки нових 

біорегуляторів з антимікробним механізмом дії та опанування методів 

дослідження антимікробних властивостей біологічно активних речовин та 

матеріалів, що є запорукою подальшої успішної самостійної дослідницької 

роботи майбутнього вченого. 

Кількість кредитів: 4 

Викладач: Метелиця Лариса Олексіївна, докт. біол. наук, завідувач 

відділу медико-біологічних досліджень Інституту біоорганічної хімії та 

нафтохімії ім. В.П. Кухаря НАН України. 

Мова викладання: українська.  

Місце у структурно-логічній схемі: ДВА 2.01 читається на другому 

році навчання.  

Термін вивчення: дисципліна вивчається на другому році навчання за 

освітньо-науковим рівнем «доктор філософії» в обсязі 120 годин, у тому 

числі 40 години аудиторних занять (22 год. – лекційні заняття, 18 годин – 

практичні заняття ), 80 годин самостійної роботи. 

Мета навчальної дисципліни – сформувати у аспірантів широке та 

цілісне представлення про  сучасний стан, тенденції та перспективи розвитку 

досліджень у біоорганічній хімії в області створення нових ефективних 

антимікробних агентів, навчити методам роботи із мікроорганізмами як 

універсальними біомоделями для тестування нових антимікробно активних 

речовин, опанувати підходи до самостійного інтерпретування, аналізу та 



подальшого використання отриманих результатів у прикладних 

дослідженнях.  

Змістовні модулі дисципліни:  

1. Вступ 

2. Антимікробні біорегулятори.  

3. Сучасний стан та тенденції розвитку; 

4. Методи культивування та ідентифікації мікроорганізмів;  

5. Методи визначення активності нових біорегулторів із антимікробним 

механізмом дії. 

 

У результаті вивчення курсу аспірант повинен: 

Знати: необхідний спектр методологій раціонального використання та 

комбінування експериментальних методів дослідження нових антимікробно 

активних речовин та матеріалів, обробляти, інтерпретувати та узагальнювати 

отримані результати в рамках сучасних підходів та вимог до розробки та 

конструювання нових біорегуляторів із широким спектром антимікробних 

властивостей. 

Вміти: використовувати набуті теоретичні та практичні знання при 

вирішенні практичних задач біоорганічної хімії області розробки нових 

ефективних біорегуляторів із антимікробним механізмом дії.  

 

 

 


