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ВСТУП 

Програму обов’язкової навчальної дисципліни «Методи дослідження 

біоактивності in silico та in vivo» складено відповідно до концепції освітньої 

діяльності підготовки «доктора філософії» в галузі 09 Біологія за спеціальністю 

091 - «Біологія». 

Предметом навчальної дисципліни є сучасні теоретичні та методологічні 

підходи до складних процесів пошуку та конструювання нових біорегуляторів, 

різних за хімічною будовою, відповідною молекулярною мішенню та типом 

біоактивності. 

Міждисциплінарні зв’язки: Навчальна дисципліна «Методи дослідження 

біоактивності in silico та in vivo» згідно з навчальним планом належить до циклу 

дисциплін професійної підготовки, яка викладається на 2 курсі аспірантури, та 

відноситься до обов’язкових курсів за спеціальністю 091 - «Біологія». 

Нормативна навчальна дисципліна «Методи дослідження біоактивності in 

silico та in vivo» є складовою циклу професійної підготовки фахівців освітньо-

кваліфікаційного рівня «доктора філософії» та є базовою для вивчення таких 

спеціальних дисциплін як «Біологічно активні речовини як антимікробні агенти», 

«Низькомолекулярні біорегулятори рослин». 

Матеріал курсу слугує теоретичною основою для формування умінь та 

навичок, необхідних для оволодіння сучасними підходами та методами наукових 

досліджень, розробок та аналізу отриманих результатів.  

  



                 1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

          1.1. Мета навчальної дисципліни: 

              ● освоїти сучасні теоретичні принципи та практичні методології виконання 

та раціонального використання методів дослідження біологічної активності 

речовин різної природи та механізму дії; 

              ● оволодіти методами інтерпретації та аналізу отриманих результатів;  

Оволодіння програмою курсу сприяє виконанню аспірантами завдань з інших 

дисциплін, які передбачають наукові експериментальні дослідження, узагальнення 

теоретичного матеріалу і розробку практичних рекомендацій щодо застосування 

результатів наукового дослідження. Матеріал курсу допоможе при аналізі 

широкого спектру отриманих результатів експериментів, підготовці дисертаційної 

роботи, статей, доповідей на науково-практичних конференціях різного рівня. 

1.2. Основні завдання навчальної дисципліни: 

● набуття гнучкості наукового мислення;  

● здатність застосовувати набуті знання для вирішення стратегічних та 

поточних завдань наукового пошуку; 

 ● формування цілісного уявлення щодо напрямку подальших досліджень; 

● вміння генерувати ідею у процесі пошуку та отримання результатів 

досліджень; 

 ● вміння орієнтуватися у широкому спектрі модельних систем біологічних 

досліджень; 

● вміння моделювати складні біологічні процеси. 

 

Згідно з вимогами концепції освітньої діяльності аспіранти після засвоєння 

навчальної дисципліни повинні:  

знати: 

● сучасні термінології в області проблеми пошуку нових біологічно активних 

сполук; 

● основні джерела пошуку та методів обробки інформації щодо хімічних та 

біологічних властивостей нових потенційно активних сполук,  



● методи прогнозування біологічної активності хімічних сполук різних  

   класів;  

● підходи до раціонального поєднання результатів методів  

   хемоінформатики та експериментальних досліджень;  

вміти: 

    ● інтерпретувати результати досліджень на моделях біооб‘єктів різного 

організаційно-функціонального рівня;   

    ● обирати, обгрунтовувати та використовувати новітні інформаційні та 

комунікаційні  

       технології в наукових дослідженнях; 

    ● орієнтуватися у сучасних хімічних базах даних та використовувати їх у 

віртуальних та експериментальних дослідженнях;  

    ● формувати висновки та створювати нові знання з використанням  

       інформаційних технологій та експериментальних результатів у    

       власних наукових дослідженнях. 

 

В рамках даної дисципліни поглиблюються і розвиваються такі компетенції: 

 Універсальні компетенції: 

Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. Набуття гнучкості 

мислення, відкритого для застосування набутих біологічних знань для вирішення 

стратегічних та поточних завдань промислового ровитку, а також для застосування 

набутих знань у практичних ситуаціях. 

Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

 Спеціальні (фахові) компетенції:  

вміння вибирати та використовувати наукове обладнання, новітні 

інформаційні і комунікаційні технології та процедури, які відносяться до хімічних 

та фізико-хімічних методів дослідження; 

вміння аналізувати дані проведених експериментів, в тому числі із 

застосуванням обчислювальної техніки, інтерпретувати результати експериментів 



та брати участь у дискусіях стосовно наукового та практичного значення 

отриманих результатів; 

здатність до саморозвитку та самовдосконалення. Здаьтність шляхом 

самостійного навчання освоїти нові галузі науки, використовуючи здобуті фахові 

знання, уміння та навички; 

навички застосування інформаційних технологій та відповідного 

програмного забезпечення для здійснення раукових досліджень та інтерпретації їх 

результатів; 

  



2. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Навчальна дисципліна містить два кредитні модулі. 

Модулі дисципліни і види занять. 
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I. 

БІООРГАНІЧНА ХІМІЯ ЯК НАУКА, ЩО ВИВЧАЄ 

ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК МІЖ БУДОВОЮ ОРГАНІЧНИХ РЕЧОВИН ТА 

ЇХ БІОЛОГІЧНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ. СУЧАСНІ 

КЛАСИФІКАЦІЇ БІОЛОГІЧНО АКТИВНИХ РЕЧОВИН. МЕТОДИ 

ДОСЛІДЖЕНЬ IN SILICO. 
1. Вступ 

2 60 

2 2 - - 3 

 

2. 

 

 

Теоретичні 

основи 

хемоінформатики. 
QSAR моделювання 

властивостей 

біологічно 

активних речовин 

12 

 

8 

 

4 

 

- 

 

15 

 

3. 

Молекулярний 

докінг-аналіз  

просторової 

структури ліганд-

рецепторного 

комплексу 

12 8 4 - 15 

II. 

МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ IN VITRO та IN VIVO. 

ФУНКЦІОНАЛЬНО-ОРГАНІЗАЦІЙНІ РІВНІ БІОМОДЕЛЕЙ. НОВІ 

БІОРЕГУЛЯТОРИ ЯК ПОТЕНЦІЙНІ МЕДИЧНІ ЗАСОБИ 

ШИРОКОГО СПЕКТРУ ДІЇ. 

4. 
Функціонально-

організаційні 

рівні біомоделей 

2 60 

8 4 4 - 4 

 

5. Методи 

досліджень in vivo 
10 4 6 - 4 

6. 
Методи 

досліджень in 

vitro 

10 4 6 - 4 

7. 

Біорегулятори як 

потенційні 

медичні засоби 

широкого спектру 

дії 

6 2 4 - 15 

 Разом 4 120 60 32 28 - 60 Екзамен 

 



На вивчення навчальної дисципліни відводиться 120 годин/4 кредита ECTS. 

Навчальна дисципліна містить два кредитні модулі: 

МОДУЛЬ 1. БІООРГАНІЧНА ХІМІЯ ЯК НАУКА, ЩО ВИВЧАЄ 

ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК МІЖ БУДОВОЮ ОРГАНІЧНИХ РЕЧОВИН ТА ЇХ 

БІОЛОГІЧНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ. СУЧАСНІ КЛАСИФІКАЦІЇ 

БІОЛОГІЧНО АКТИВНИХ РЕЧОВИН. МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ IN SILICO. 

Тема 1. Вступ  

Біоорганічна хімія як наука, що вивчає взаємозв’язок між будовою та 

біологічними властивостями органічних сполук.  

Предмет та  завдання біоорганічної хімії.  

Біологічно активні агенти як об’єкти дослідження як.  

Історія розвитку представлень про біологічно активні речовини. Головні 

поняття та терміни.  

Основні типи класифікацій біологічно активних речовин. 

Тема 2. Теоретичні основи хемоінформатики. QSAR моделювання 

властивостей біологічно активних речовин 

Хемоінформатика як  мультидисциплінарний напрямок хімії, що  

знаходиться на стику хімії, інформатики, біології, фармакології, фізики та 

математичної статистики. 

Основні поняття і теоретичні основи хемоінформатики як науки, що поєднує 

дизайн, створення, організацію, керування, пошук, аналіз, розповсюдження, 

візуалізацію та використання хімічної інформації для аналізу та прогнозування 

біологічної активності, селективності, фізичних властивостей хімічних сполук, 

абсорбції, розподілу, метаболізму, виведення та токсичності хімічних об'єктів.  

Сфери застосування програм хемоінформатики. 

Еволюція методологій процесу пошуку біологічно активних речовин. 

Фармакофорний аналіз.  

Віртуальний скрінінг.  

Методологічна основа раціональної оптимізації базових сполук. 



QSAR методологія пошуку кількісних взаємозв’язків біологічної активності 

речовин із їх хімічною структурою.  

Конструювання молекулярних структур із заданими властивостями. Загальні 

проблеми використання методів QSAR. 

Тема 3. Молекулярний докінг-аналіз просторової структури ліганд-

рецепторного комплексу. 

Визначення методу молекулярного докінгу.  

Фрагментний докінг. 

Модель фізичних взаємодій для прогнозування енергії взаємодії молекул. 

Вільна енергія взаємодії. 

Області використання молекулярного докінгу. 

 

МОДУЛЬ 2. МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ IN VITRO та IN VIVO. 

ФУНКЦІОНАЛЬНО-ОРГАНІЗАЦІЙНІ РІВНІ БІОМОДЕЛЕЙ. НОВІ 

БІОРЕГУЛЯТОРИ ЯК ПОТЕНЦІЙНІ МЕДИЧНІ ЗАСОБИ ШИРОКОГО 

СПЕКТРУ ДІЇ. 

Тема 4. Функціонально-організаційні рівні біомоделей 

Огляд  міжнародного  законодавства щодо використання   тварин у 

дослідницькій діяльності. Національне     законодавство про забезпечення 

дотримання вченими законів.  

Класифікація лабораторних тварин за категоріям та їх використання у  

біомедичних дослідженнях. Альтернативні біомоделі. 

Нанобіотехнології та нові ініціативи біомоделювання. 

Тема 5. Методи досліджень in vivo 

Загальні уявлення про різні категорії моделей на тваринах. 

Облік результатів та інтерпретація результатів дослідження на тваринах.     

Гідробіонти у експериментальній роботі. 

Основні маніпуляції з тваринами. 

Допустимі методи евтаназії тварин. 



Доклінічні дослідження ефективності та безпеки ксенобіотиків як 

потенційних лікарських засобів.  

Гостра та хронічна токсичність. 

Нові стратегії поєднання тварин та альтернативних моделей. 

Тема 6. Методи досліджень in vitro. 

Значення, переваги, обмеження та умови застосування методів in vitro у 

медико-біологічних дослідженнях.  

Об’єкти досліджень. 

In vitro методи у токсикологічних дослідженнях. 

Основні тести на токсичність. 

Тема 7.  Біорегулятори як потенційні медичні засоби широкого спектру 

дії. 

Біорегулятори як біологічно активні речовини.  

Класифікація за впливом на організм, за токсичністю, за походженням. Інші 

варіанти класифікації.  

Історія дослідження.  

Біологічна роль.  

Біорегулятори синтетичного та природного походження. 

 

3. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

Базова: 

1. Каркищенко Н.Н. Основы биомоделирования. — М.: ВПК, 2005. — 608 с. С. 22. 

2. Кожухов, А.Н. О некоторых аспектах дальнейшего развития биологических 

испытаний / А.Н. Кожухов // Научно- методологические аспекты биологических 

исследований новых лекарственных препаратов.-Рига: Знание, 1987.-С.9-20. 

3. Гацура, В.В. Методы первичного фармакологического исследования 

биологически активных веществ / В.В. Гацура // М.: Медицина, 1994.-144с. 

4. Інформація про основні тварини та рослини, які використовуються у сучасних 

дослідженнях:   

5. Докинг: методы, проблемы, программы (http://medchem.ru/docking). 



Допоміжна: 

1. И. Хмельков. Молекулярное моделирование и конструирование 

(http://www.computerra.ru/offline/2003/483/24814/). 

2. Кабакова Д.В. Наблюдение, описание и эксперимент как основные методы 

биологии // Проблемы и перспективы развития образования: материалы междунар. 

науч. конф. (г. Пермь, апрель 2011 г.).Т. I.  Пермь: Меркурий, 2011. С. 16-19.  

3. Сазонов В.Ф. Современные методы исследований в биологии: 

http://kineziolog.su/content/sovremennye-metody-issledovaniy-v-biologii  

4. Асеева И.А., Никитин В.Е. Биомедицинская этика. Учебное пособие для  

медицинских университетов. 2002, 96с. 

 

4. ФОРМА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ УСПІШНОСТІ НАВЧАННЯ: 

Екзамен. 

 

5. ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ УСПІШНОСТІ НАВЧАННЯ: 

Діагностика успішності навчання аспірантів під час проведення лекційних 

занять: 

 виконання письмових контрольних робіт по питаннях лекційного курсу; 

 усні екзаменаційні завдання. 

Діагностика успішності навчання аспірантів під час проведення практичних 

занять: 

 усне опитування; 

 участь в обговоренні дискусійних питань. 

Діагностика успішності навчання аспірантів під час виконання 

індивідуальних завдань: 

 підготовка реферату. 

 

http://www.computerra.ru/offline/2003/483/24814/
http://kineziolog.su/content/sovremennye-metody-issledovaniy-v-biologii

