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ВСТУП 

 Програму вибіркової навчальної дисципліни «Біологічно активні 

речовини як антимікробні агенти» складено відповідно до концепції 

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

спеціальністю 091 - «Біологія». 

 Предметом навчальної дисципліни сучасні теоретичні принципи та 

практичні методології виконання та раціонального використання методів 

дослідження та конструювання біологічно активних речовин широкого 

спектру антимікробної дії. 

 Міждисциплінарні зв’язки: Навчальна дисципліна «Біологічно 

активні речовини як антимікробні агенти» згідно з навчальним планом 

належить до циклу дисциплін  професійної підготовки аспіранта, яка 

викладається на 2 курсі аспірантури та відноситься до вибіркових курсів за 

спеціальністю 091 - «Біологія». 

 Нормативна навчальна дисципліна  «Біологічно активні речовини як 

антимікробні агенти» згідно з навчальним планом належить до циклу 

дисциплін професійної підготовки, яка викладається на 2 курсі аспірантури. 

Курс відноситься до вибіркових курсів спеціалізації "Біоорганічна хімія". Для 

вивчення курсу необхідні знання та вміння, набуті аспірантами з дисциплін 

«Біоорганічної хімії», «Методи дослідження біоактивності in silico та in vitro».  

Матеріал курсу є теоретичною основою для формування умінь та 

навичок, необхідних для оволодіння сучасними принципами та методами 

наукових досліджень, розробок та алітичних здібностей отриманих 

результатів у дослідженнях нових антимікробних біорегуляторів. 

 

1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

1.1. Мета навчальної дисципліни: 

● освоїти сучасні теоретичні принципи та практичні методології виконання та 

раціонального використання методів дослідження та конструювання 

біологічно активних речовин як антимікробних агентів в рамках вирішення 



проблеми мікробної резистентності.  Матеріал курсу допоможе при аналізі 

широкого спектру експериментальних результатів, підготовці наукових 

статей, доповідей на науково- практичних конференціях різного рівня.  

 Оволодіння програмою курсу сприяє виконанню аспірантами завдань 

раціонального використання та аналізу відомих літературних даних щодо 

шляхів конструювання нових антимікробних засобів, ключових вимог до їх 

ефективності, токсичності, селективності дії та молекулярних механізмів дії; 

генеруванню нових ідей щодо шляхів конструювання та тестування нових  

перспективних низькомолекулярних сполук та матеріалів на основі 

застосування методів експериментальних досліджень та сучасних 

комп’ютерних технологій.  

1.2. Основні завдання навчальної дисципліни: 

● орієнтуватися у сучасних класах антимікробних агентів; 

● освоїти теоретичні основи ферментативних процесів метаболізму 

бактеріальних та грибкових патогенів у рамках пошуку адекватних 

молекулярних мішеней для нових селективних інгібіторів мікробного росту;   

● навчитися використовувати сучасні комп’ютерні технології для ефективного 

прогнозування антимікробних властивостей нових біорегуляторів; 

● навчитися формувати актуальні практичні напрямки та рекомендації у 

сучасних процесах конструювання нових біорегуляторів; 

● вміти моделювати біорегуляторні процеси нових антимікробних 

ксенобіотиків. 

 Згідно з вимогами концепції освітньої діяльності аспіранти після 

засвоєння навчальної дисципліни повинні6 

 знати:  

● ключові поняття про мікроорганізми як самостійні саморегулюючі та 

самовідтворюючі одноклітинні організми. 

вміти: 

● визначати фактори патогенності та вірулентністі мікроорганізмів, 

особливості лікарської мультирезистентності мікробних патогенів;  



● використовувати сучасні види класифікації антимікробних засобів за 

хімічною будовою, за механізмом дії, за типом молекулярних мішеней, за 

походженням, за призначенням, найбільш поширені сучасні класи 

антимікробних агентів за різними класифікаційними підходами;  

● орієнтуватися та використовувати знання про складні ферментативні 

процеси метаболізму бактеріального та грибкового патогену у рамках пошуку 

адекватних молекулярних мішеней для нових селективних інгібіторів 

мікробного росту;  

● критично оцінювати та аналізувати результати роботи на основі 

використання сучасних методів експериментальних досліджень 

антимікробних властивостей хімічних сполук та матеріалів на основі сучасних 

комп’ютерних технологій за актуальними практичними напрямками. 

В рамках даної дисципліни поглиблюються і розвиваються такі компетенції: 

 Універсальні компетенції:  

Набуття гнучкості мислення, відкритого для застосування набутих знань 

для вирішення фундаментальних проблем, здатність застосовувати знання у 

практичних напрямках. 

 Спеціальні (фахові) компетенції:  

Глибинні знання зі спеціальності. Знання і розуміння поглибленого 

рівня в галузі біологічно-активних речовин як антимікробних препаратів, 

рівень цих знань повинен бути достатнім для проведення наукових досліджень 

на рівні сучасних світових досягнень і направленість на їх розширення і 

поглиблення. 

Дослідницькі здатності. Здатність формулювати на сучасному рівні 

наукову проблему, робочі гіпотези досліджуваної проблеми, виконувати 

оригінальні дослідження в галузі біологічно-активних речовин, досягати 

наукових результатів, які створюють нові цілісні знання, розв’язувати 

проблеми та задачі шляхом розуміння їх фундаментальних основ та 

використання як теоретичних, так і експериментальних методів, засвоєних з 

освітньо-наукової програми. 



Здатність до критичного аналізу та оцінювання даних. Вміння 

аналізувати дані проведених експериментів, в тому числі із застосуванням 

сучасних комп’ютерних програм, інтерпретувати результати експериментів та 

брати участь у дискусіях стосовно наукового та практичного значення 

отриманих результатів. 

Практичні навички досліджень у біоорганічній хімії та шляхи їх 

вдосконалення в процесі наукових досліджень. 

1. СТРУКТУРА ТА ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ 

Навчальна дисципліна містить чотири кредитних модуля 

Модуль дисципліни та види занять 
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1. Вступ 

4 120 

2 2 - - 2 

 

 

2. 

 

 

Антимікробні 

біорегулятори. 

Сучасний стан 

та тенденції 

розвитку. 

10 4 6 - 26 

3. 

Методи 

культивування 

та ідентифікації 

мікроорганізмів 

14 8 6 - 26 

4. 

Методи 

визначення 

активності 

нових 

біорегуляторів із 

антимікробним 

механізмом дії 

14 8 6 - 26 

 Разом 4 120 40 22 18 - 80 Екзамен 

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 120 годин/4кредити 

ECTS. 

Навчальна дисципліна містить один кредитний модуль: 



МОДУЛЬ 1.  

Тема 1. Вступ 

Актуальні проблеми пошуку та розробки нових антимікробних 

біорегуляторів  широкого спектру дії. Стан та тенденції розвитку напрямку  в 

Україні та світі.  

Директивні та рекомендативні документи ВООЗ в області 

антимікробних препаратів.  

Класифікації антимікробних агентів.  

Основні джерела природних та напівсинтетичних  антибіотиків. Способи 

отримання антибіотиків.  

МОДУЛЬ 2.  

Тема 2. Антимікробні біорегулятори. Сучасний стан та тенденції 

розвитку.  

Класифікація протигрибкових засобів за хімічною будовою та за типом 

грибкового ураження.  

Основні молекулярні мішені для дії протигрибкових препаратів.  

Основні бактеріальні мішені антибіотиків.  

МОДУЛЬ 3.  

Тема 3. Методи культивування та ідентифікації мікроорганізмів. 

Основані терміни та поняття  про культивування мікроорганізмів. 

Класифікація поживних середовищ.  

Культивування аеробних та анаеробних мікроорганізмів.   

Методи кількісного обліку мікроорганізмів.  

Методи зберігання культур мікроорганізмів 

Сучасні представлення про патогенні та умовно-патогенні 

мікроорганізми, їх ідентифікація та  викликані ними захворювання. поверхневі 

структури, токсини.  

Поняття про мікробну резистентність.  

Методи визначення чутливості до антибіотиків.  

 



МОДУЛЬ 4.  

Тема 4. Методи визначення активності нових біорегуляторів із 

антимікробним механізмом дії. 

Сучасні шляхи пошуку нових антимікробних агентів.  

Типи мікроскопічних препаратов у мікробіологічній практиці.       

Ферменти бактерій як елементи для дослідження дії потенційних 

антимікробних біорегуляторів.  

Методи вивчення біохімічних властивостей мікроорганізмів. Практичне 

використання біохімічної активності в ідентифікації бактерій.       

Лабораторні тварини. Способи зараження та дослідження.  

Протимікробні заходи.  

Типи антисептики. 
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– Харьков. —  2002. – 54 с. 
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4. ФОРМА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ УСПІШНОСТІ 

НАВЧАННЯ: 

Екзамен. 

5. ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ УСПІШНОСТІ НАВЧАННЯ 

 Діагностика успішності навчання аспірантів під час проведення 

лекційних занять: 

● виконання письмових та усних завдань-тестів. 

  Діагностика успішності навчання аспірантів під час проведення 

практичних занять: 

● усне опитування; 

● участь у дискусіях; 

● участь у експериментах. 

Діагностика успішності навчання аспірантів під час виконання 

індивідуальних завдань: 

● підготовка реферату на обрану аспірантом тему. 

 

 


