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1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

Курс «Методи дослідження біоактивності іn silico та in vitro» 

запроваджує сучасні теоретичні та методологічні підходи до складних 

процесів пошуку та конструювання нових біорегуляторів, різних за хімічною 

будовою, відповідною молекулярною мішенню та типом біоактивності; 

формує фахові навички успішного залучення широкого кола існуючих баз 

хімічних сполук та формує специфічні підходи до роботи із ними; відкриває 

можливості окремих методологій у сфері хемоінформатики, в тому числі 

QSAR моделюванні та докінг-аналізу біологічної активності нових сполук з 

урахуванням їх недоліків та переваг; формує правила користування 

сучасними програмами молекулярного моделювання, які надають широкі 

можливості  конструювання, візуалізації, аналізу та накопичення 

молекулярних будов; дозволяє наблизитися до аналізу прикладних аспектів 

застосування методів іn silico для одержання нових ефективних продуктів 

для медицини, косметології, ветеринарії, сільського господарства та інших 

сфер суспільного життя людини; дозволяє органічно поєднувати та 

комбінувати віртуальні дослідження з відповідними  експериментальними 

підходами in vitro та  in vivo. 

Основні завдання навчальної дисципліни: знання основ класифікації 

біологічно активних речовин, освоєння теоретичних принципів та 

практичних навичок використання іn silico, in vitro та in vivo методів у 

дослідженнях біологічної активності 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 раціонального комбінованого використання  іn silico, in 

vitro та in vivo методів у дослідженнях біологічної активності речовин та 

матеріалів різної природи. Для вивчення даної дисципліни необхідно мати 

вищу освіту з вивченням курсу органічної хімії для біологічних  

спеціальностей. 

 

2. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ПО ВИВЧЕННЮ ДИСЦИПЛІНИ 

Курс «Методи дослідження біоактивності іn silico та in vitro» є 

однією з обов’язкових навчальних дисциплін професійної підготовки 

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

Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS), в тому числі 60 

годин аудиторних занять, з них 32 годин лекцій та 28 годин практичних 

занять. 

 Передбачається, що аспіранти матимуть 60 годин самостійної роботи. 

Підсумковий контроль на другому курсі – екзамен. 

Мета навчальної дисципліни «Методи дослідження біоактивності іn 

silico та in vitro»: освоїти сучасні теоретичні принципи та практичні 

методології виконання та раціонального використання методів дослідження 

біологічної активності речовин різної природи та механізму дії.  

У результаті вивчення даного курсу аспірант повинен:  

знати: необхідний спектр методологій використання та раціонального 

комбінування віртуальних та експериментальних методів дослідження 

біологічно активних речовин та матеріалів, обробляти та узагальнювати 

отримані результати. 

вміти: використовувати набуті теоретичні та практичні знання при 

вирішенні практичних задач біоорганічної хімії. 

  



3. ВИМОГИ ДО РЕЗУЛЬТАТІВ ОСВОЄННЯ ДИСЦИПЛІНИ 

В рамках даної дисципліни поглиблюються і розвиваються такі 

компетенції: 

 Загальні (універсальні) компетенції:  

ЗК4. 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. 

ЗК10. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних 

джерел.  

 Спеціальні (фахові) компетенції:  

СК3. Технологічні здатності. Вміння вибирати та використовувати наукове 

обладнання, новітні інформаційні і комунікаційні технології та процедури, 

які відносяться до хімічних та фізико-хімічних методів дослідження. 

СК4. Здатність до критичного аналізу та оцінювання даних. 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. 

СК7. Здатність до саморозвитку та самовдосконалення. Здаьтність шляхом 

самостійного навчання освоїти нові галузі науки, використовуючи здобуті 

фахові знання, уміння та навички. 

СК8. Навички застосування інформаційних технологій та відповідного 

програмного забезпечення для здійснення раукових досліджень та 

інтерпретації їх результатів. 

  



4. СТРУКТУРА ТА ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ 

Навчальна дисципліна містить два кредитні модулі. 

Модулі дисципліни і види занять. 

№ 
Розділи 

дисципліни 

Кількість 

кредитів 

ЄКТС 

Обсяг навчальної роботи  

(в годинах) 

Самостійна 

робота 

Вид  
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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 

 



4.1. Зміст дисципліни 

№ 
Розділи  

дисципліни 

Зміст розділу  

(теми) 

Форма 

 проведення  

занять 

1. Вступ 

Лекція 1. (2 год.)  
Біоорганічна хімія як наука, що вивчає 

взаємозв’язок між будовою та біологічними 

властивостями органічних сполук. Предмет та  

завдання біоорганічної хімії. Об’єкти 

дослідження як біологічно активні агенти. 

Історія розвитку представлень про біологічно 

активні речовини. Головні поняття та терміни. 

Основні типи класифікацій біологічно 

активних речовин.  

Лекції, 

самостійна 

робота 

2. 

Теоретичні 

основи 

хемоінформатики. 

QSAR 

моделювання 

властивостей 

біологічно 

активних речовин 

 

Лекція 2. (2 год.)  

Методи та методологічні прийоми сучасних 

природно-наукових досліджень.  Визначення 

хемоінформатики. 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 

Лекція 3. (2 год.)  

Еволюція методологій процесу пошуку 

біологічно активних речовин. Основні 

напрямки та підходи у розвитку можливостей 

комп’ютерного моделювання біологічно 

активних речовин. Модернізація ключових 

етапів процесу розробки лікарських засобів. 

Фармакофорний аналіз. Віртуальний скрінінг. 

Методологічна основа раціональної 

оптимізації базових сполук. Статистична 

оцінка та змістовна інтерпретація 

комп’ютерних моделей. ADMET -властивості. 

Ключові характеристики лікарського засобу. 

Лекція 4. (2 год.) 

QSAR методологія пошуку кількісних 

Лекції, 

практичні, 

самостійна 

робота 



взаємозв’язків біологічної активності речовин 

із їх хімічною структурою: історія становлення 

та сучасний стан розвитку. Класифікація 

методів QSAR/QSPR: 1D QSAR, 2D QSAR, 3D 

QSAR, 4D QSAR, 5D QSAR, 6D QSAR  

Методи статистичного аналізу даних. Методи 

3D QSAR/QSPR. Формування бази лігандів. 

Просторова геометрія структур. 

Конформаційний аналіз. Моделювання та 

оптимізація молекул. Методологія 

неперервних молекулярних просторів, їх 

візуалізація та використання. 

 Лекція 5. (2 год.) 

Уявлення про методи побудови моделей 

структура-активність (множинна лінійна 

регресія, штучні нейронні мережі, метод k 

найближчих сусідів та ін.). Фармакофори та 

фармакофорний пошук у базах даних. 

Молекулярна подібність та пошук за 

молекулярною подібністю. Конструювання 

молекулярних структур із заданими 

властивостями. Загальні проблеми 

використання методів QSAR.  

3. 

Молекулярний 

докінг-аналіз  

просторової 

структури ліганд-

рецепторного 

комплексу 

Лекція 6. (2 год.) Визначення молекулярного 

докінгу. Основні процедури проведення 

докінгу. Молекулярний докінг як формальна 

класифікація (головні класифікаційні ознаки).  

Докінг конформаційно-рухливих молекул 

(flexible). Функції оцінювання (програма 

FRESNO). Вільна енергія зв’язування. 

Генетичний алгоритм.  

Лекція 7 (2 год.) Фрагментний докінг. Докінг 

макромолекул: основні підходи та проблеми.  

Програмне забезпечення докінг-аналізу. 
AutoDock — пакет програм призначений для 

автоматизованого молекулярного докінгу. 

Версії AutoDock та області використання.  

Лекція 8 (2 год.) 

Модель фізичних взаємодій для прогнозування 

енергії взаємодії молекул. Вільна енергія 

взаємодії. Опис ліганду. Алгоритми пошуку 

глобального мінімуму (Монте-Карло, імітації 

отжигу, генетичні алгоритми).  

Лекція 9 (2 год.) 

Інтерпретація результатів докінгу. Області 

викриистання: рентгеноструктурний аналіз, 

дизайн лікарських засобів, віртуальний 

скринінг, білок-білковий докінг, дослідження 

хімічних процесів. Докінг як програма для 

Лекції, 

практичні, 

самостійна 

робота 



молекулярного та віртуального скринінгу 

великих бібліотек сполук. Альтернативні 

програми докінгу та особливості іх 

використання: DAM, CIM, DARWIN, DIVALI, 

DOCK, DockVision, EUDOC, FlexX, FLOG, 

FTDOCK, GOLD, Hammerhead, LOGON, 

LUDI, MCDOCK, Produce, PRO LEADS, QXP, 

SZNDOCK, Soft Docking.  

4. 
Функціонально-

організаційні 

рівні біомоделей 

Лекція 10 (2 год.) 

Використання біомоделей у вирішенні питань 

розвитку теоретичних та прикладних проблем 

медико-біологічних наук. Роль стандартизації 

біомоделей в усвідомленні емпіричної 

інформації, отриманої від різних та 

роз’єднаних джерел. Стандартизація 

біомоделей як наука, що вивчає властивості 

організму з метою регламентації якості тварин 

в системі забезпечення медико-біологічних 

експериментів. Сучасні принципи 

встановлення системних закономірностей у 

діяльності живих організмів у рамках 

організації біологічних структур та іїх 

саморегуляції.  

Лекція 11 (2 год.) 

Огляд  міжнародного  законодавства та  норм 

щодо використання   тварин. Європейські 

закони (Европейська конвенція по захисту 

хребетних тварин, які використовуються в 

експериментах. від 1986 г. та Директива Ради 

Європи 86/609. Національне     законодавство 

про забезпечення дотримання вченими 

законів. Юридичний та етичний нагляд за 

експериментальними тваринами. 

Альтернативи експериментам. Проведення  

наукової експертизи аспектів щодо планування    

досліджень на тваринах. Етичні аспекти 

проведення експериментів на тваринах. 

Класифікація лабораторних тварин за 

категоріям та їх використання у  біомедичних 

дослідженнях. Альтернативні біомоделі. 

Видові та популяційні межі рівня загальних 

неспецифічної реактивності організму для 

лабораторних тварин. Методологія 

альтернативного моделювання: часткове 

заміщення, батарея тестів, стратегія 

послідовних тестів. Нанобіотехнології та нові 

ініціативи біомоделювання. 

Лекції, 

практичні, 

самостійна 

робота 

5. 
Методи 

досліджень in vivo 

Лекція 12 (2 год.) 

Вибір моделі на тваринах. Розробка     

критеріїв відбору, облік аргументів для 

використання альтернатив. Загальні уявлення 

про різні категорії моделей на тваринах. 

Лекції, 

практичні, 

самостійна 

робота 



Планування експерименту. Техніки введення 

тестованих сполук тваринам. Облік 

результатів та інтерпретація результатів.   

Перші використані біомоделі - морські свинки, 

кролики, хом’яки. М’ясоїдні лабораторні  

тварини:  щури, миші, собаки, коти,мавпи. 

Бактерії, мікроскопічні гриби, віруси, 

паразити.  Гідробіонти у експериментальній 

роботі. Допустимі методи евтаназії тварин. 

Основні маніпуляції з тваринами: формування 

груп тварин для дослідження, фіксація тварин,  

зважування тварин, підшкірна ін’єкція, 

внутрішньоочеревинна ін’єкція, 

внутрішньом’язова ін’єкція, внутрішньо 

шкірна ін’єкція, внутрішньовенна ін’єкція, 

отримання крові з хвоста, отримання крові із 

поверхневої вени стегна,  термінальний заьір 

крові.   

Лекція 13 (2 год.) 

Біохімічні, гематологічні, патоморфологічні  

дослідження. Виміри фізичної витривалості 

тварин та моторної координації. Інтегральна 

оцінка функціонального стану та поведінки 

тварин. Доклінічні дослідження ефективності 

та безпеки ксенобіотиків як потенційних 

лікарських засобів. Гостра та хронічна 

токсичність. Максимально допущені кількості 

рідини (мл) для окремих видів лабораторних 

тварин. Тривалість введення фармакологічного 

засобу експериментальним тваринам в 

залежності від тривалості його використання у 

людини.  Нові стратегії поєднання тварин та 

альтернативних моделей. Міжвидові 

відмінності морфофізіологічних параметрів 

людини та тварин.  

6. 
Методи 

досліджень in vitro 

Лекція 14 (2 год.) 

Значення терміну in vitro. Значення, переваги, 

обмеження та умови застосування методів in 

vitro у медико-біологічних дослідженнях. 

Спектр досліджень. Об’єкти досліджень. 

Вибір методик дослідження in vitro: рівень їх 

чутливості та  селективності. Сфери 

використання методів у різних областях 

життєдіяльності людини. 

Лекція 15 (2 год.) 

In vitro методи у токсикологічних 

дослідженнях. Вибір культур клітинних ліній 

людини в залежності від дослідженого органу-

мішені. Основні тести на токсичність. 

Культури клітинних у дослідженнях 

токсичних ефектів на шкірні покрови - HEK, 

HDF, HaCaT, MSTO-211H, HSF42; на легені - 

Лекції, 

семінари, 

самостійна 

робота 



макрофаги, A549, H1299, NR8383, IMR-90, 

H596; на печінку– HepG2, BRL-3A; на нирки - 

HEK293, COS-7, COS-1. Клітинні лінії типу 

Hela, K562, RAW264.7, Verocells, KBcells,  

фібробласти  людини та ін.. Методи оцінки 

цитотоксичності за забарвленням клітини або 

клітинних компонентів клітинним барвником, 

антитілами з флуоресцентною міткою або 

введенням молекулярних зондів. Оцінка 

активності фермента лактатдегідрогенази в 

культуральному середовищі. Цитотоксичність 

за показником формування окремою клітиною 

колоній. Гістохімічні, імуногістохімічні 

методи та  проточна цитометрія для оцінки 

проліферативної активності клітин. Методи   

in vitro на зрізах культур  високої  точності із  

однорідних  тканей  у  стерильних умовах - 

переваги та проблеми методів.  

7. 

Біорегулятори як 

потенційні 

медичні засоби 

широкого спектру 

дії 

Лекція 16 (2 год.) 

Біорегулятори як біологічно активні речовини. 

Класифікація за впливом на організм, за 

токсичністю, за походженням. Інші варіанти 

класифікації. Історія дослідження. Біологічна 

роль. Біорегулятори хімічного та природного 

походження у медицині. Біорегулятори 

природного походження. Історія розвитку. 

Класифікація. Основні поняття. Використання 

у практичній медицині, ароматерапії, 

сільському господарстві, харчовій 

промисловості, у косметичних препаратах. 

Біорегулятори синтетичного походження. Хімія 

сполук вуглецю. Сучасна концепція створення 

біоорганічних сполук- лікарських засобів.   

Особливі хімічні та біологічні вимоги до 

лікарського засобу. Шляхи пошуку та 

створення лікарського препарату. Класифікації 

лікарських засобів. 

Лекції, 

практичні, 

самостійна 

робота 

 

4.2. Зміст семінарських занять та теми для самостійної роботи 

№ Тема курсу Тема заняття 

1. Вступ 

Еволюційні етапи розвитку процесу пошуку нових 

біорегуляторів. Концепція хеморецепторів П.Ерліха. 

Комбінаторні бібліотеки. Огляд основних завдань та проблем 

пошуку та конструювання нових біорегуляторів різної природи 

та спектру біологічної активності.   

2. 

Теоретичні 

основи 

хемоінформатики. 

QSAR 

моделювання 

властивостей 

Теоретичні основи хемоінформатики. Три способи пошуку 

нових потенційних біорегуляторів: тотальний скринінг (нова 

речовина тестується на більшість відомих видів біологічної 

активності); метод модифікації (структурні зміни молекул з 

відомою активністю) та віртуальний скринінг (використання 

комп’ютерного алгоритму). Потенціали подальшого розвитку 



біологічно 

активних речовин 

відомих способів пошуку. Місце хемоінформатики у процесі 

доклінічних випробувань нових біорегуляторів.  

Етапи доклінічної фази створення нових біорегуляторів. 

Ідентифікація та валідація мішені - зворотній докінг і 

біоінформатика. Сполука-лідер - композиція бібліотек, de novo 

дизайн, фармакофорний аналіз, докінг. Оптимізація базової 

структури - QSAR, пряме моделювання. Доклінічна оцінка 

біологічних властивостей та in silico ADMET.   

Розгляд сучасних ідей , що лежать в основі технології створення 

нових біорегуляторів. Вимоги до сучасних біорегуляторів. 

Теоретичні підходи та їх використання для створення нових 

біорегуляторів. Типовий алгоритм.  

Основні стратегії, що застосовуються у комп’ютерному 

моделюванні біологічної активності речовин, що базуються на 

відомостях про трьохвимірну структуру молекули біоліганду та 

рецептора-мішені.  

 Пряме моделювання (дизайн) - відтворення за умов належної 

інформації про структуру ліганду  ліганд-рецепторного 

комплексу з оцінкою конформацій та взаємної спорідненості. 

Створення гіпотетичних структур біолігандів. 

Непряме моделювання - побудова залежностей «структура-

активність» (QSAR) та фармакофорне моделювання. Поняття 

фармакофора як структурного елементу або фрагменту 

молекули, наявність якого забезпечує біологічну активність 

сполуки. Особливості фармакофорного аналізу, етапи. 

Програмне забезпечення.    

Класифікація методів QSAR/QSPR: 1D QSAR, 2D QSAR, 3D 

QSAR, 4D QSAR, 5D QSAR, 6D QSAR. Особливості 

використання.  

Визначення мішені для біорегулятора. Поняття про 

секвенування геному.  

Сучасні процедури  валідації мішені. 

Поняття сполуки-лідера. Використання комбінаторних 

віртуальних бібліотек. Проблеми поєднання понять 

«Біорегуляторно подібна структура» та структурна 

різноманітність. Технології оцінки «Біорегуляторно» подібних 

структур: скринінг на основі ядерно-магнітного резонансу 

(ЯМР), фармакофорний аналіз, віртуальний скринінг, тотальний 

докінг, методі хемо- та біоінформатики. Особливості та 

переваги ЯМР аналізу.  

Поняття про фармакофор як про особливе розташування 

функціональних груп у трьохвимірній структурі молекули, що 

забезпечує необхідну взаємодію молекули з мішенню. 

Відображення фармакофора як оптимальні критерії  сполуки-

лідера та основа для віртуального скринінгу. Особливості 

сумісного використання фармакофорного аналізу з методами 

QSAR, застосування еволюційної методології. 

Поняття віртуального скринінгу як поєднання широкого 

спектру комп’ютерних технологій у біологічних дослідженнях. 

Роль інформаційних баз даних хімічних сполук. Проблема типу 

біорегуляторної подібності.  

Оптимізація сполуки-лідера. Шляхи синтетичної модифікації 



сполуки-лідера для посилення його активності, селективності дії 

та мінімізації побічних небажаних ефектів. Поняття про систему 

функціоналізації сполуки-лідера. Процес відсіву 

безперспективних сполук. Створення колекції нових 

перспективних сполук із заданою активністю. Комп’ютерне  

моделювання за умов наявності інформації про трьохвимірну 

структуру мішені-рецептора або біоліганду. Методологія QSAR 

як основа оптимізації базових сполук в умовах відсутності 

інформації про структуру мішені-рецептора. Стратегія 

виявлення кореляцій між біологічною активністю та 

структурними молекулярними властивостями (дескрипторами) 

для ряду подібних сполук за допомогою статистичних методів. 

Задачі моделювання залежності «структура-активність - 

ідентифікація та аналіз факторів, що забезпечують певну 

біологічну відповідь, чисельний опис структури дескрипторами 

та специфічний механізм дії. Методи CoMFA, CoMMA 

(Comparative Molecular Moment Analysis), EVA (EigenVAlues 

vector descriptors), WHIM (Weighted Holistic Onvariant Molecular 
descriptors). Роль статичної оцінки та інтерпретації QSAR 

моделей - якість переводу результатів підрахунків у структурні 

формули сполук для синтезу.  Значення оптимального балансу 

між прогнозуючою здатністю, вірогідністю інтерпретації та 

комп’ютерною ефективністю. 

Доклінічна оцінка біологічних властивостей. Моделювання 

ADMET властивостей Поняття «подібність» біорегулятора. 

Поняття про біодоступність, здатність долати біобар’єри 

(гематоенцефалічний), наявність неправдивї активності, ступінь 

зв’язування із білками плазми, швидкість метаболізму. 

Проблеми процесі прогнозування побічних ефектів потенційних 

біорегуляторів. 

Дескриптори. Категорії молекулярних дескрипторів        

Фрагментні дескриптори - бінарні та цілочисельні.    

Топологічні індекси. Фізико-хімічні - ліпофільність (LogP), 

молярна рефракція (MR), молекулярна маса (MW), дескриптори 

водневого зв’язку, молекулярні об'єми та площі поверхней. 

Квантово-хімічні дескриптори - енергії граничних 

молекулярних орбіталей, часткові заряди на атомах, індекси 

реакційної здатності Фукуі, електрофільна 

суперделокалізуємість, енергії катіонної, аніонної та 

рабикальної локалізації, дипольний момент розподілу 

електростатичного потенціалу. Дескриптори молекулярних 

полів. Константи замісників.    Фармакофорні дескриптори. 

Дескриптори молекулярної подібності.  

 

3. 

Молекулярний 

докінг-аналіз 

просторової 

структури ліганд-

рецепторного 

комплексу 

Прогнозуючі функції молекулярного докінгу. Просторова 

структура комплексу мішень-рецептор та біоліганд. Вільна 

енергія зв’язування. Алгоритм конформаційного пошуку. 

Визначення конфірмаційного простору за рахунок варіювання 

торсійних кутів ліганду та його переміщення як цілого відносно 

нерухливої структури рецептора-мішені. Діапазон 

конформаційної рухливості рецептора-мішені. Пошук 

універсальної конформації рецептора-мішені. 



Оціночні функції як інструмент  для обчислення приблизної 

енергії комплексів та ранжування різних конформацій ліганду в 

сайті зв’язування. Терми як показники різніх фізичних 

взаємодій. Типи оціночних функцій (ОФ). ОФ на основі 

сидлових полів, емпіричні ОФ та статистичні ОФ. Ефективність 

та недоліки. 

Методи обліку міжмолекулярних взаємодій. Водневі зв’язки та 

їх роль у формуванні структури біомолекул та їх комплексів із 

низькомолекулярними речовинами. Гідрофобні взаємодії. 

Складові гідрофобного ефекту - електростатичні, ван-дер-

ваальсові, ентропійні та інші взаємодії. Критерії вкладу 

гідрофобних взаємодій у формування комплексів «ліганд-

рецептор».  

Особливості використання Стекінгу. Консенсусний підхід до 

визначення орієнтації ліганда у сайті зв’язування.  
Системоспецифічні ОФ.   

Інформаційні ресурси Бази данихз аннотированними білковими 

послідовностями Swiss-Prot, TrEMBL та  PIR. Бази даних з 

інформацією про класифікацію білків. Вуб-сервіси для крос-

геномного аналізу, у тому числі засоби селекції мішеней CMR 

та  MBGD. Бази даних про білок-білкові взаємодії DIP, BIND, 

InterDom, Fusion DB. Бази даних метаболічних та регуляторних 

шляхів KEGG, PathDB. Бази даних про трьохвимірну структуру 

білків Protein Data Bank (PDB).  Інтегровані ресурси ЗУВФТЕ. 

Молекулярні бази даних. База про структури білків PDB. Бази 

даних про кристалографічні структури Cambridge Structural 

Database (CSD). Спеціалізовані невеликі бази даних із 

структурами сполук, які можна придбати для виконання 

експериментальних досліджень ASINEX, ChemBridg, MayBridg.   

Програмні засоби та обчислювальна техніка. Комерційні 

програмні засоби та бази даних для вирішення біоінформацій 

них давач GeneData Phylosopher (мішені для засобів 

антимікробного типу дії).  

Обчислювання та пошук мішеней із застосуванням Веб-сервісів 

Entrez Utilities та NcBI BLAST service.  

Вуб-сервіси для крос-геномних аналізів Comprehensive Microbial 

Resource для первинного пошуку біомішеней. 

Комерційні пакети для комп’ютерного конструювання 

біорегуляторів  SYBYL (Tripos Inc.), Insight  та Quanta 

(Accelrys), які дозволяють виконати майже повний процес 

проектування базових структур біорегуляторів.    

Академічні програми AMBER. 

4. 
Функціонально-

організаційні 

рівні біомоделей 

Фунціонально-організаційні рівні живої природи. Молекулярно-

генетичний рівень (доклітинний). Онтогенетичний рівень 

(рівень організму) та рівні організації живих систем.    

Моделі в біології. Сфера використання - моделювання 

біологічних структур, функцій та процесів на різних рівнях 

организації живого. Молекулярний, субклітинний, клітинний, 

органосистемний, організменний  та популяційно-

біоценотичний рівні біологічних структур. Моделювання 

біологічних феноменів та умов життєдіяльності окремих 

особин, популяцій та екосистем.   



Молекулярні моделі. Поняття молекулярної моделі. 

Органоспецифічні білкі. Органоспецифічні антигени. Ферментні 

моделі та сфери їх використання, активування та інгібування.   

Клітинні моделі. Клітина як елементарна структурно-

функціональна одиниця живого, якій притаманні всі функції 

організму -  обмін речовин, перетворення енергії, гомеостаз, 

ріст, розмноження, розвиток, подразнення, а також зберігання, 

переробка та реалізація спадкової інформації. Використання 

клітин рослин, тварин, бактерій, грибів у біологічних 

експериментах. Місце культури клітин у сучасних 

токсикологічних та фармацевтичних дослідженнях.  

Створення експериментальних моделей патологічних станів. 

Приклади створення моделей токсичного гепатиту, аутоімунної 

захворюваності, ад’ювантного артриту. Моделі 

експериментальної онкології. Моделювання гіпертонічної 

хвороби. Моделювання сахарного діабету. Моделі 

антиоксидантної активності та ін..   

5. 
Методи 

дослідження  

in vivo 

Термін in vivo у біологічних дослідженнях. Тестування на 

тваринах та клінічні випробування як форми досліджень in vivo.    

Тестування на тваринах. Види тварин. Безхребетні -    Хребетні 

- миші, щури, морські свинки, кролики, земноводні, коти, 

собаки. Фундаментальні дослідження - Вивчення онтогенезу та 

біології розвитку, поведінкові тести та процеси розмноження 

(генетика та еволюція).  Прикладні дослідження - генетична 

модифікація тварин для імітації певних випадків типу спадкових 

захворювань; вивчення природних захворювань; вивчення 

тварин із викликаними порушеннями. Використання 

токсикологічних тестів. 

Законодавчі акти про тварин. Закон № 3447-IV, «Про захист 

тварин від жорстокого поводження» від 14 березня 2006р. 

Правила утримання тварин, що «відповідають їх біологічним, 

видовим та індивідуальним особливостям. Європейська 

Конвенція №123  по захисту експериментальних тварин 

(1986р.), Хельсинська Декларація 2000р. Що означає 

приєднання України (3 05. 2017р.)  до Європейської конвенції 

1986 р. про захист прав хребетних тварин, які використовуються 

у наукових експериментах.  

Права тварин і релігія.  

6. 
Методи 

дослідження  
in vitro  

Переваги методів in vitro. Видоспецифічність, простота, 

зручність (у порівнянні з цілісним організмом) аналізу. 

Спрощення дослідженої теми до меж специфічних її 

компонентів. Мініатюрність та автоматизація, висока пропускна 

здатність для тестування молекул в токсикології або 

фармакології. Недоліки методів in vitro. Терміни та 

інтенсивність впливу ксенобітика залежать від терміну 

концентрації курсу потенційного лікарського агенту у мішень та 

невідповідність чутливості моделі до чутливості цілісного 

органу або ткані. Невисока кореляція результатів експерименту 

на моделі з цілісним органом та тканню.      

Біохімічна класифікація біологічних мішеней та їх чисельне 

співвідношення.  

Типи методологій виконання. Планшетні - активність ферментів,  



антиоксидантна система та антикоагулянтна активність. 

Клітинні - постійні клітинні лінії, модель западення та первинні 

культури.  

Клітинні лінії - походження (видове (або тканинне), адгезивні  

або суспензійні лінії, морфологія клітинної лінії, експресія 

рецепторів на мембрані, резистентність до різних субстанцій, 

HeLa-перша постійно жива клітинна лінія, U937- 

внутрішньоклітинний сигналінг, A431- вивчення процесів 

функціонування рецепторів та питань трансформації, Jurkat- 

вивчення імунітету (лімфоцити).   

Первинні культури. Обєкти дослідження - перитоніальні 

макрофаги мишей, мишині фібробласти, ізольовані лімфоцити, 

недиференційовані фібробластні культури. Переваги 

використання - об’єкт дослідження поряд із терапевтичною 

мішенню, зберігання специфічних тканинних маркерів, 

хромосомна подібність. Недоліки - складність виділення, 

гетерогенність культур, відсутність моніторингу за 

оптимальним функціонуванням клітин у культрі, обмежений 

термін культивування.  

Попередня оцінка безпеки субстанцій in vitro. Гостра 

токсичність на клітинах-мішенях, токсичність для статевих 

клітин (рухливість сперматозоїдів). Оцінка мутагенності та 

генотоксичності.  

Фактори визначення оптимальної методики дослідження in 

vitro. Вивчення декількох вірогідних механізмів дії речовин.  

Чутливість та селективність методів in vitro. Можливість 

застосування тестів стандартизації дослідженої речовини. 

Відповідність подальших досліджень  in vivo визначеним in vitro 

біологічним мішеням.  

Області застосування методів in vitro у медичній та народно-

господарській діяльності. 

7. 

Біорегулятори як 

потенційні 

медичні засоби 

широкого спектру 

дії 

Поняття про біорегулятори як про біологічно активні сполуки.  

Види сполук, що за своїми фізичними та хімічними 

властивостями виявляють певну специфічну активність і 

регулюють каталітичну функцію (вітаміни, ферменти, 

коферменти), енергетичну (ліпіди, вуглеводи), пластичну 

(ліпіди, вуглеводи, білки), регуляторну (пептиди, гормони) або 

іншу функцію в організмі людини, тварини або рослин.     

Ендогенні та екзогенні біорегулятори.  

Ендогенні біорегулятори хімічні елементи (калій, водень, 

кисень, фосфор та ін.), низькомолекулярні сполуки (АТФ, 

етанол, глюкоза, адреналін та ін..), високомолекулярні 

субстанції (РНК, ДНК та білки). Роль у метаболічних процесах 

організму.   

Екзогенні біорегулятори. Біологічно активні субстанції, які 

потрапляють у макроорганізм із зовні.  

Класифікація біорегулторів за типом впливу на організм. 

Біоінертні субстанції (не засвоюються організмом). 

Геміцелюлоза, целюлоза,кремнійорганічні полімери, лігнін, 

полікарбонат та ін..  

Біосумісні субстанції (повільно ферментуються або 

розчиняються в організмі).  Полівінілпіролідон, полісахариди, 



полівініловий спирт, поліакриламід, водорозчинні ефіри, 

целюлози, поліэеиленоксид та ін.. др.); 

Біонесумісні субстанції (викликають подразнення або некроз 

тканин організму). Поліаміди, поліантрацени та ін..).  

Біоактивні субстанції спрямованої дії.  Вінілові полімери у 

сполученні з лікарськими засобами. Використання біосумісних 

та біоінертних речовин у виробництві ліків як допоміжних 

субстанцій, а також для виготовлення тари та пакувальних 

матеріалів.  

Класифікація за ступенем токсичності. Фактори токсичності. 

Звичайні субстанції. Отрути. Сильно діючі речовини.. Інші типи 

класифікацій біорегуляторів. Шляхи потрапляння в організм. 

Біорегулятори, як потенційні медичні засоби. Еволюція 

органічної хімії лікарських речовин. Історія відкриття та синтез 

перших лікарських препаратів - сульфаніламіди, хінін, 

пеницилін.  

Лікарські засоби природного походження. Биіфлавоноїди, 

терпеноїди, алкалоїди, антибіотики, простагландіни, аналоги 

нуклеотидів, депсипептиди. Перспективи природних 

біорегуляторів як потенційних ліків та «інструментів» сучасних 

дослідників. Використання природних біорегуляторів у 

«чистому виді. Поняття «Лідерні молекули». Аналіз активності 

біорегулятора. Рецептологія, транскриптоміка, проетоміка, 

метаболоміка, функціональна геноміка, біоінформатика, 

фармакокінетика, клінічна фармакологія, фармакодинамика. 

Системи біотрансформації біологічно активних речовин та 

лікарських засобів. Рівні регуляції клітинної відповіді - 

транскрипція, трансляція та білки. Основні типи мембранних 

рецепторів. Рецептори, сполучені із G-білками, із мембранними 

ферментами та іонні канали.      

Стратегія створення синтетичніх лікарських засобів. 

 

 

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. Історія розвитку представлень про біологічно активні речовини. Головні 

поняття та терміни. Основні типи класифікацій біологічно активних речовин. 

2. Методи та методологічні прийоми сучасних природно-наукових 

досліджень. 

3. Визначення хемоінформатики. Основні поняття та теоретичні основи 

хемоінформатики. Сфери застосування програм хемоінформатики 

4. Еволюція процесу пошуку біологічно активних речовин. 

5. Віртуальний скринінг. Методологічна основа раціональної оптимізації 

базових сполук. 

6. QSAR методологія пошуку кількісних взаємозв’язків біологічної 

активності речовин із їх хімічною структурою. Класифікація методів 

QSAR/QSPR: 1D QSAR, 2D QSAR, 3D QSAR, 4D QSAR, 5D QSAR, 6D 

QSAR. 

7.  Методи 3D QSAR/QSPR. Формування бази лігандів. Просторова геометрія 

структур. Конформаційний аналіз. 

8. Уявлення про методи побудови моделей структура-активність (множинна 

лінійна регресія, штучні нейронні мережі, метод k найближчих сусідів та ін.). 

9.  Фармакофори та фармакофорний пошук у базах даних. Молекулярна 

подібність та пошук за молекулярною подібністю. 

10.  Визначення молекулярного докінгу. Основні процедури проведення 

докінгу. 

11. Головні класифікаційні ознаки молекулярного докінгу.  

12. Оціночні функції молекулярного докінгу. 

13. Методи обліку міжмолекулярних взаємодій у докінг-аналізі. 



14. Інформаційні ресурси методології молекулярного докінгу. 

15. Програмні засоби та обчислювальна техніка для молекулярного докінга. 

16. Функціонально-організаційні рівні живої природи. 

17.Принципи моделювання біологічних структур, функцій та процесів на 

різних рівнях организації живого. Молекулярний, субклітинний, клітинний, 

органосистемний, організменний  та популяційно-біоценотичний рівні 

біологічних структур. 

18. Моделювання біологічних феноменів та умов життєдіяльності окремих 

особин, популяцій та екосистем. 

19.  Клітина як елементарна структурно-функціональна одиниця живого, якій 

притаманні всі функції організму -  обмін речовин, перетворення енергії, 

гомеостаз, ріст, розмноження, розвиток, подразнення, а також зберігання, 

переробка та реалізація спадкової інформації. 

20. Використання клітин рослин, тварин, бактерій, грибів у біологічних 

експериментах. 

21. Принципи використання експериментальних моделей патологічних 

станів.  

22. Термін in vivo у біологічних дослідженнях. Тестування на тваринах та 

клінічні випробування як форми досліджень in vivo. 

23. Законодавчі акти про використання тварин у науково-дослідницькій 

роботі. Поняття про альтернативні моделі біологічних досліджень. 

24. Методи in vitro. Переваги та недоліки використання. 

25. Типи методологій виконання методів in vitro. Планшетні та клітинні типи. 

26. Оцінка токсичності субстанцій in vitro. Гостра та хронічна токсичність. 

Оцінка мутагенності та генотоксичності. 

27. Області застосування методів in vitro у медичній практиці та народно-

господарській діяльності. 

28.  Види сполук, що за своїми фізичними та хімічними властивостями 

виявляють певну специфічну активність і регулюють каталітичну, 

енергетичну, пластичну, регуляторну або іншу функцію в організмі людини, 

тварини або рослин.   

30. Ендогенні та екзогенні біорегулятори. 

31. Види класифікацій біорегуляторів. 

32.  Біорегулятори, як потенційні медичні засоби. 

33. Історія відкриття та синтез перших лікарських препаратів - 

сульфаніламіди, хінін, пеницилін. 

34.  Поняття про лікарські засоби природного та синтетичного походження.   



35. Аналіз активності біорегулятора.  Рецептологія, транскриптоміка, 

проетоміка, метаболоміка, функціональна геноміка, біоінформатика, 

фармакокінетика, клінічна фармакологія, фармакодинамика. 

36. Стратегія створення нових лікарських засобів. 
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