
'l-/

НАЦIОНАЛЬНА АКАДЕМIЯ НАУК УКРАiНИ
IнСтитут БIооргАнIчноi xIMIi тА нлФтохIмIi iM. в.п.кухаря

ЗЛТВЕРДЖЕНО
Вченою радою
Iнституту бiоорганiчноi xiMii та
нафтохiмiТ iM. В.П. Кухаря
НАН Украiни
протокол Jrh ,|0
вiдк 19 > No 2О 1 9 року

Голова ВченоТ ради
Iнституту бiо
нафтохiмi iiM
нАн у
чл.*кор.

<<Бiологiчно активнi речовини як

антимiкробнi агенти>>

РОБОЧА ПРОГРЛМЛ

кредитного модуля

та

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ
СПЕЦIАЛЬНIСТЬ
СПЕЦIАЛIЗАЦIЯ
PIBEHЬ ОСВIТИ

09 БIологIя
091 * БIологIя
БIооРГАНItfffiz\ хIМIя
трЕтIЙ (о св iTHb о-нАуковиЙ)

ндцlOндльнOi

рrднtчишi

NАря

Киiв -2019 р.



Робоча програма кредитного модуля <Бiологiчно активнi речоВиНИ
як антимiкробнi агенти)) для аспiрантiв за спецiальнiстю 091 - КБiОЛОГiЯ>>,

третього освiтньо-наукового рiвня, за денною формою навчання складена
вiдповiдно до проГрами навчалъноТ дисциплiни <Бiологiчно активнi
речовини як антимiкробнi агенти).

розроБник роБочоi грогрлN4и

завiдувач вiддiлу медико-бiологiчних долiджень IБОFIХ iM. В.П.

Кухаря НАН Украiни, кандидат бiологiчних наук

Л.О.Метелиця
(пiдпис)

Програму затверджено на засiданнi ВченоТ ради
Iнстиryту бiоорганiчноi xiMii та нафтохiмii iM. В.П. Кухаря
НАН УкраiЪи
протокол J\b

вiдк А9 > 20ýроку

Вчений секретар Попiльнiченко С.В.



1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

Курс «Біологічно активні речовини як антимікробні агенти» 

формує широкі представлення про  сучасний стан, тенденції та перспективи 

розвитку досліджень у біоорганічній хімії в області створення нових 

антимікробних препаратів; систематизує знання про широкий спектр 

антимікробних біоругеляторів за своїм походженнями, хімічною будовою, 

механізмом антибактеріальної та протигрибкової дії; відкриває сучасні 

теоретичні та практичні підходи до пошуку, конструювання та тестування 

біологічно активних речовин як антимікробних  агентів широкого спектру 

дії; формує фахові навички у роботі із мікроорганізмами різних груп ризику, 

із специфічними морфологічними ознаками, біохімічним метаболізмом, 

генетичними особливостями та механізмами молекулярної дії; формує 

правила відбору, модифікації та  використання методів тестування 

антимікробно активних речовин за результатами аналізу та інтерпретування 

отриманих результатів;  

Основні завдання навчальної дисципліни: знання основ класифікації 

біологічно активних речовин, освоєння теоретичних принципів та 

практичних навичок використання методів дослідження антимікробної 

речовин та матеріалів різної природи, вміння самостійно аналізувати 

спеціальну літературу, обробляти, систематизувати та узагальнювати відому 

та отриману самостійно експериментальну інформацію, опанування способів 

раціонального комбінування віртуальних досліджень із відповідними  

експериментальними підходами для виконання практичних завдань та 

планування впроваджень прикладних аспектів результатів біологічних 

досліджень. 

Аспірант з даної дисципліни повинен знати теоретичні основи та 

практичні навички роботи із мікроорганізмами як універсальними об’єктами 

дослідження антимікробно активних речовин.   



Для вивчення даної дисципліни необхідно освоїти курс «Методи 

дослідження біоактивності in silico та in vitro» для біологічних  

спеціальностей. 

2. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ПО ВИВЧЕННЮ ДИСЦИПЛІНИ 

Курс «Біологічно активні речовини як антимікробні агенти» є 

однією з вибіркових навчальних дисциплін професійної підготовки 

аспіранта, яка викладається на 2 курсі аспірантури в обсязі 4 кредитів (за 

Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS), в тому числі 40 

годин аудиторних занять, з них 22 години лекцій та 18 годин практичних 

занять занять. 

Передбачається, що аспіранти матимуть 80 годин самостійної роботи. 

Підсумковий контроль на другому курсі – екзамен. 

Мета навчальної дисципліни «Біологічно активні речовини як 

антимікробні агенти»: освоїти сучасні теоретичні принципи та практичні 

методології виконання та раціонального використання методів дослідження 

та конструювання біологічно активних речовин широкого спектру 

антимікробної дії.  

У результаті вивчення даного курсу аспірант повинен:  

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; вміння 

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; вміння 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. 

3. ВИМОГИ ДО РЕЗУЛЬТАТІВ ОСВОЄННЯ ДИСЦИПЛІНИ 

В рамках даної дисципліни поглиблюються і розвиваються такі 

компетенції: 

 Загальні (універсальні) компетенції:  

ЗК4. Набуття гнучкості мислення, відкритого для застосування набутих 

знань для вирішення фундаментальних проблем, здатність застосовувати 

знання у практичних напрямках. 

 Спеціальні (фахові) компетенції:  

СК1. 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. 

СК2. Дослідницькі здатності. Здатність формулювати на сучасному рівні 

наукову проблему, робочі гіпотези досліджуваної проблеми, викону-вати 

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 теоре-тичних, так і експериментальних методів, засвоєних з 

освітньо-наукової програми. 

СК4. Здатність до критичного аналізу та оцінювання даних. Вміння 

аналізувати дані проведених експериментів, в тому числі із застосуванням 

сучасних комп’ю-терних програм, інтерпретувати результати експериментів 

та брати участь у дискусіях стосовно наукового та практичного значення 

отриманих результатів. 



СК8. Практичні навички досліджень у біоорганічній хімії та шляхи їх 

вдосконалення в процесі наукових досліджень. 

 

4. СТРУКТУРА ТА ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ 

Навчальна дисципліна містить чотири кредитних модуля 

Модуль дисципліни та види занять 

№ 
Розділи 

дисципліни 

Кількість 

кредитів 

ЄКТС 
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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 

 

  



4.1. Зміст дисципліни 

№ 
Розділи  

дисципліни 

Зміст розділу  

(теми) 

Форма 

 проведення  

занять 

1. Вступ 

Лекція 1. (2 год.) 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. Перелік 

пріоритетно небезпечних мікроорганізмів за 

даними ВООЗ. Список мікроорганізмів, для 

боротьби з якими терміново необхідно 

створення нових антибіотиків. 

Лекції, 

самостійна 

робота 

2. 

Антимікробні 

біорегулятори. 

Сучасний стан та 

тенденції 

розвитку.  

 

Лекція 2. (2 год.)  Класифікація антимікробних 

агентів. Класифікація за хімічною будовою: 

синтетичні антибіотики хіноліни, 

сульфаніламіди, імідазоли, нітрофурани. 

Класифікація за спектром дії: а) 

антибактеріальні антибіотики, в тому числі 

протитуберкульозні, протилепрозні та 

протисифілітичні препарати; б) протигрибкові 

антибіотики; в) антипротозойні та противірусні 

агенти; г) протипухлинні антибіотики. 

Класифікація за механізмом дії: а) інгібітори 

синтезу клітинної оболонки мікроорганізму; б) 

інгібітори синтезу клітинної мембрани мікробу; 

в) інгібітори синтезу білка; г) інгібітори синтезу 

нуклеїнових кислот; д) інгібітори синтезу 

пуринів та амінокислот. Основні джерела 

природних та напівсинтетичних  антибіотиків. 

Актиноміцети. Плісняві гриби. Способи 

отримання антибіотиків. Біологічний синтез. 

Біосинтез із наступними хімічними 

модифікаціями. Хімічний синтез.  

Лекція 3. (2 год.) 

Класифікація протигрибкових засобів за 

хімічною будовою. Класифікація 

протигрибкових засобів за типом грибкового 

ураження. Основні молекулярні мішені для дії 

протигрибкових препаратів. Ергостерол 

клітинної оболонки грибів як мішень для дії 

полієнів. Цитохром P450-залежні ферменти (14-

альфа-деметилаза) як мішень для дії азолів. 

Аліламіни як інгібітори скваленепоксидази. 

Ехінокадіди як інгібітори складовох клітинної 

облонки гриба (1,3)-β-D-глюкану. Інші 

Лекції, 

семінари, 

самостійна 

робота 



молекулярні мішені для протигрибкових 

засобів. Основні бактеріальні мішені дії 

антибіотиків. Клітинна оболонка грам 

позитивних та грам негативних бактерій як 

мішень дії бета-лактамних антибіотиків, 

глікопептидів, поліміксинів, даптоміцину та 

таксобактину. Бактеріальна ДНК як  мішень дії 

триметоприму, сульфаніламідів та 

фторхінолонами. Процес синтезу білка як  

мішень дії ріфампіцину, макролітів, 

оксалідиндіонів, хлорамфеніколу,  кліндоміцину 

тетрациклінів та аміноглікозидів.  

3. 

Методи 

культивування та 

ідентифікації 

мікроорганізмів 

Лекція 4. (2 год.) Основані терміни та поняття  

про культивування мікроорганізмів. Культура 

мікроорганізмів. Культивування мікроорганізмів 

у лабораторних умовах. Поживні середовища. 

Вимоги до поживних середовищ. Класифікація 

поживних середовищ. Натуральні поживні 

середовища. Синтетичні та напівсинтетичні 

поживні середовища. Поживні середовища 

основні, селективні та диференційно-

діагностичні. Рідкі, напіврідкі, тверді та сипучі 

поживні середовища. Культивування аеробних 

та анаеробних мікроорганізмів.   

Лекція 5. (2 год.) Методи кількісного обліку 

мікроорганізмів. Поняття про титр мікробних 

клітин. Прямі та непрямі методи обліку  

мікроорганізмів: переваги та недоліки. 

Визначення кількості життєздатних клітин. 

Методи зберігання культур мікроорганізмів: 

субкультивування, у мінеральній олії, 

висушування, ліофілізація, в умовах низьких та 

ультра низьких температур 

Лекція 6 (2 год.) Сучасні представлення про 

патогенні та умовно-патогенні мікроорганізми, 

їх ідентифікація та  викликані ними 

захворювання. Властивості патогенних 

мікроорганізмів: патогенність та 

токсикогенність. Властивості умовно-

патогенних мікроорганізмів: адгезія, 

колонізація, інвазія та агресія.  Фактори 

патогенності мікроорганізмів: мікробні 

ферменти, поверхневі структури, токсини. 

Біоплівки як форма існування мікроорганізмів. 

Лекція 7 (2 год.) Поняття про мікробну 

резистентність. Механізми 

антибіотикорезистетності. Природна та набута 

резистентність. Фактори мікробної 

резистентності, їх особливості та шляхи 

подолання. Методи визначення чутливості до 

Лекції, 

семінари, 

самостійна 

робота 



антибіотиків. Диско-дифузійний метод та метод 

серійних розведень. Одиниці виміру та граничні 

показники активності. Референс-показники 

мікробної чутливості до антибіотиків. 

4. 

Методи 

визначення 

активності нових 

біорегуляторів із 

антимікробним 

механізмом дії  

Лекція 8 (2 год.) Сучасні шляхи пошуку нових 

антимікробних агентів. Пошук аналогів 

антибіотиків, які зв’язуються із антибіотико- 

модифікованими мішенями. Подолання 

активності захисних ферментів мікробної 

клітини. Інгібування активного викиду 

антибіотиків з мікробної клітини. Випробування 

нових мішеней для антибіотиків серед 

ферментів, що включені у синтез білку та 

пептидоглікану. Нова техніка скринінгу "In vivo 

gene expression technology" (IVET). 

Лекція 9 (2 год.) Типи мікроскопічних 

препаратов у мікробіологічній практиці.  

Техніка приготування фіксованих препаратів. 

Бактеріологічний мазок (препарат-мазок). 

"Висяча капля". "Придушена капля". Тонкий 

мазок. "Товста капля". Препарат-відбиток. 

Техніка мікроскопії у світловому мікроскопі. 

Вивчення морфології мікроорганізмів у 

електронному мікроскопі. Тінкторіальні 

властивості мікробів. Фарбники. Прості способи 

фарбування фіксованих препаратів. Складні 

способи фарбування препаратів. Техніка 

фарбування по Граму, Цилю-Нельсену, Буррі-

Гінсу, Нейссеру. Методи дослідження 

мікроорганізмів у нативному стані. КОН-тест. 

Принцип метода. 

Лекція 10 (2 год.)  
Ферменти бактерій як елементи для 

дослідження дії потенційних антимікробних 

біорегуляторів. Методи вивчення біохімічних 

властивостей мікроорганізмів. Практичне 

використання біохімічної активності в 

ідентифікації бактерій. Біологічний 

(експериментальний) метод дослідження, етапи, 

оцінка. Лабораторні тварини. Способи 

зараження та дослідження.  

Лекція 11 (2 год.) Протимікробні заходи. Вплив 

екологічних, фізичних та хімічних факторів на 

мікроорганізми. Цілі, способи, засоби та об’єкти 

стерилізації та дезінфекції. Методи контролю 

стерилізації и стерильності. Антисептичні 

засоби, вимоги, походження, властивості, групи, 

механізми дії та мікроби. Типи антисептики.  

Лекції, 

семінари, 

самостійна 

робота 

  



Зміст практичних занять та теми для самостійної роботи 

№ Тема курсу Тема заняття 

1. Вступ 

Актуальність та сучасні проблеми створення нових 

біоргеуляторів із антимікробним механізмом дії проти широкого 

спектру небезпечних для людини бактерій та грибів. Директиви 

ВООЗ в області боротьби медичних антимікробних препаратів. 

2. 

Антимікробні 

біорегулятори. 

Сучасний стан та 

тенденції 

розвитку.  

 

 

Відомі синтетичні та природні антибіотики. Основні джерела та 

методології отримання та використання. Біологічний синтез. 

Біосинтез із наступними хімічними модифікаціями. Хімічний 

синтез.  Спектр та селективність молекулярного механізму дії. 

Основні бактеріальні та грибкові молекулярні мішені для дії 

антибіотиків. Генні технології у створенні нових антимікробних 

біорегуляторів. 

3. 

Методи 

культивування та 

ідентифікації 

мікроорганізмів 

Культивування мікроорганізмів у лабораторних та промислових 

умовах. Термінологія, поняття, способи, недоліки та переваги. 
Поживні середовища. Методи приготування. Патогенні та 

умовно-патогенні мікроорганізми, їх культивування, 

ідентифікація, методи обліку, зберігання та життєздатність. 

Фактори захисту, патогенності та вірулентності. Біоплівки як 

форма існування мікроорганізму. 

4. 

Методи 

визначення 

активності нових 

біорегуляторів із 

антимікробним 

механізмом дії 

Методи визначення антимікробної активності нових 

біорегуляторів. Особливості світлової та електронної 

мікроскопії мікробних препаратів. Техніки простого та 

складного фарбування мазків. Методи дослідження 

мікроорганізмів у нативному стані. КОН-тест. Принципи та 

сучасні модифікації диско-дифузійного методу досліджень 

антимікробних біорегуляторів. Метод титрування у рідкому 

поживному середовищі. Одиниці виміру активності 

біорегуляторів. Принципи інтерпретації, аналізу та узагальнень 

отриманих результатів. 

Антисептика у лабораторних мікробіологічних дослідженнях.  

 

5. ОСВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ 

۷ Активні освітні технології: лекції, семінари.  

۷ Супровід лекцій візуальним матеріалом у вигляді слайдів, 

підготовлених з використанням сучасних комп'ютерних технологій 

(програмний пакет презентацій Microsoft Office Powerpoint), що 

проектуються на екран за допомогою відеопроектора, а також результатів 

комп'ютерного моделювання фізико-хімічних процесів.  

۷ Використання спеціального програмного забезпечення та інтернет-

ресурсів для навчання в ході самостійних робіт. 

 

6. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ САМОСТІЙНОЇ 

РОБОТИ АСПІРАНТІВ. ФОРМА КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ. 

Види самостійної роботи:  

۷ в домашніх умовах,  



۷ в читальному залі бібліотеки,  

۷ на комп'ютерах з доступом до баз даних та ресурсів Інтернет,  

۷ в лабораторіях з доступом до лабораторного обладнання та приладів. 

Самостійна робота підкріплюється навчально-методичним та інформаційним 

забезпеченням, що включає підручники, навчально-методичні посібники, 

конспекти лекцій, навчальне та наукове програмне забезпечення, ресурси 

Інтернет.  

Форма контролю знань - іспит у кінці курсу. 

  

ПИТАННЯ ЕКЗАМЕНАЦІЙНИХ БІЛЕТІВ. 

 

1. Створення нових антимікробних препаратів в Україні та світі. Стан та 

тенденції розвитку.  

2. Небезпечні мікроорганізми за останніми даними ВООЗ, боротьба з 

якими є пріоритетним завданням. 

3. Принципи класифікації антимікробних біорегуляторів. Класифікація 

антимікробних біорегуляторів за походженням. 

4. Особливості класифікації антимікробних біорегуляторів за хімічною 

будовою. 

5. Класифікація антимікробних біорегуляторів за молекулярним 

механізмом дії. Бактеріальні мішені для дії антимікробних 

біорегуляторів. 

6. Грибкові молекулярні мішені для дії інгібіторів протигрибкового 

росту. Класифікація антимікотичних засобів за молекулярним 

механізмом дії. 

7. Культивування мікроорганізмів у лабораторних умовах. Класифікація 

поживних середовищ. Головні вимоги до поживних середовищ. 

Основні, селективні та диференційно-діагностичні поживні 

середовища. 

8. Методи кількісного обліку мікроорганізмів. Поняття про титр 

мікробних клітин. Прямі та непрямі методи обліку  мікроорганізмів, 

переваги та недоліки. 

9. Властивості мікроорганізмів, що використовуються для ідентифікації 

культур. 

10.  Задачі, етапи, переваги та недоліки бактеріологічного 

(культурального) методу дослідження антимікробних біоорегуляторів. 

11.  Патогенні та умовно-патогенні мікроорганізми, їх ідентифікація та  

викликані ними захворювання. Властивості патогенних 

мікроорганізмів. 



12.  Властивості умовно-патогенних мікроорганізмів. Адгезія, колонізація, 

інвазія та фактори агресії. 

13.  Фактори патогенності мікроорганізмів. Мікробні ферменти, 

поверхневі структури, токсини. Біоплівки як форма існування 

мікроорганізмів. 

14.  Мікробна резистентність. Природна та набута резистентність. 

Механізми та фактори мікробної резистентності, їх особливості та 

шляхи подолання.  

15.  Методи визначення чутливості мікроорганізмів до антибіотиків та 

антимікробно активних речовин.. 

16. Методи визначення чутливості мікроорганізмів до нових 

біорегуляторів. Диско-дифузійний метод та модифікації. 

17.  Метод серійних розведень у дослідженнях нових антимікробних 

регуляторів. Одиниці виміру та граничні показники активності. 

Використання референс-препаратів. 

18.  Сучасні шляхи та етапи пошуку нових антимікробних агентів. 

19. Типи мікроскопічних препаратов у мікробіологічній практиці.  

20.  Вивчення морфологічних особливостей мікроорганізмів у процесі 

тестуванні нових антимікробних біорегуляторів.  Техніка мікроскопії у 

світловому та електронному мікроскопі. 

21.  Методи дослідження мікроорганізмів у нативному стані. КОН-тест. 

Принцип метода. 

22. Прості та складні способи фарбування фіксованих мікробних 

препаратів. Техніка фарбування по Граму, Цилю-Нельсену, Буррі-

Гінсу, Нейссеру. 

23. Практичне використання біохімічної активності бактерій в їх 

ідентифікації. 

24. Ферменти бактерій та методи вивчення біохімічних властивостей 

мікроорганізмів. 

25. Лабораторні тварини як інфекцій моделі для дослідження активності 

нових антимікробних біорегуляторів. Способи мікробного зараження. 

26. Генні технології у створенні нових антимікробних біорегуляторів. 

27. Протимікробні заходи. Вплив екологічних, фізичних та хімічних 

факторів на мікроорганізми.  

28. Цілі, способи, засоби та об’єкти стерилізації та дезінфекції. Методи 

контролю стерилізації и стерильності.  

29. Антисептичні засоби, вимоги, походження, властивості, групи, 

механізми дії на мікроби.  



30.  Роль комп’ютерних методів у розробці нових антимікробних 

біорегуляторів. 
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