
Анотація навчальної дисципліни  

«Методи дослідження біоактивності in silico та in vitro» 

Анотація. Дисципліна «Методи дослідження біоактивності in silico та 
in vitro» належить до переліку обов’язкових навчальних дисциплін, що 
пропонуються в рамках циклу професійної підготовки аспірантів зі 
спеціальності «біологія» на другому році навчання. Вона забезпечує 
професійний розвиток аспіранта та спрямована  на отримання фахових 
теоретичних та практичних знань для орієнтації у широкому колі сучасних 
методів дослідження властивостей біологічно активних хімічних речовин та 
матеріалів, що є запорукою подальшої успішної самостійної дослідницької 
роботи майбутнього вченого. 
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Мова викладання: українська.  
 
Місце у структурно-логічній схемі: ОНД 2.03 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 60 години аудиторних занять (32 год. – лекційні заняття, 28 годин – 
практичні заняття ), 60 годин самостійної роботи. 

 
Мета навчальної дисципліни – сформувати у аспірантів цілісне 

уявлення про біологічні методи іn silico, in vitro  та in vivo, їх призначення та 
інтерпретування у біоорганічній хімії, стратегію їх використання та 
комбінування у біологічному експерименті, що відкриває якісні підходи до 
ефективного пошуку, ідентифікації та конструювання нових біорегуляторів, 
формує навички користування широкого кола баз хімічних сполук, дозволяє 
фахово аналізувати та інтерпретувати результати досліджень для їх 
подальшого використання, професійно орієнтуватися у широкому діапазоні 
біомоделей різного функціонально-організаційного рівня, забезпечує 
ефективний аналіз та використання прикладних аспектів результатів 
досліджень.   

Важливою загальною рисою курсу є підготовка аспірантів як 
ефективних дослідників і викладачів вищої школи, здатних самостійно 
аналізувати спеціальну літературу та генерувати нові ідеї у рамках 
раціонального комбінування віртуальних досліджень із відповідними  
експериментальними підходами для виконання практичних завдань.  



Змістовні модулі дисципліни:  
 QSAR моделювання біологічної  активності: програмне  

забезпечення, дескрипторний простір, методи математичної статистики та 
машинного навчання; 

 Молекулярний докінг: програмне забезпечення,  
інформативні бази даних, , функції оцінювання, алгоритм конформаційного 
та ліганд-орієнтаційного пошуку; 

 Біологічні методи vitro дослідження;   
 Біологічні методи in vivo досліджень;  
 Біологічно активні речовини та матеріали: класифікація, та  

спектр практичного використання;   
 

У результаті вивчення курсу аспірант повинен: 

Знати: Теоретичні основи та практичні підходи до використання іn 
silico, in vitro  та in vivo біологічних методів у біоорганічній хімії, сучасні 
типи класифікації біологічно активних речовин та матеріалів, сфери та 
способи застосування біологічно активних низькомолекулярних 
біорегуляторів різної природи.     

 

Вміти: застосовувати іn silico, in vitro та in vivo методи вивчення 
біологічної активності речовин та матеріалів різної природи, включаючи 
способи її прогнозування, оптимізації викладення даних, удосконалення та 
адаптування експерименту відносно до поставленого завдання, аналізувати, 
інтерпретувати, систематизувати та статистично обробляти отримані 
результати.      


