
 



 



1. Мета дисципліни: Курс "Сучасні цифрові технології" ставить за мету ознайомити 

аспірантів з останніми досягненнями в комбінаторній хімії та технологіями, що базуються на її 

основі. 

 
2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни:  

Програма курсу побудована на засадах інтеграції та синтезу попередньо набутих знань. 

Аспіранти можуть успішно засвоїти дану дисципліну за умови наявності у них базових знань з хімії, 

біохімії, молекулярної біології та супрамолекулярної хімії.  

 
3. Анотація навчальної дисципліни: 

Предметом навчальної дисципліни "Нові аспекти застосування комбінаторних методів в хімії" 

є вивчення фундаментальних основ, принципів планування та проведення сучасних експериментів, 

що базуються на швидкому синтезі чи комп’ютерній генерації широкого масиву хімічних сполук і 

дослідження їх біологічних властивостей (кринінг).   

Оскільки дана навчальна дисципліна вимагає поєднання знань різних галузей науки, її 

викладання починається з повторення відповідних розділів хімії, біохімії та молекулярної біології, 

супрамолекулярної хімії. Також розглядаються розділи біології, де вивчаються біологічні системи та 

процеси, що є прототипом підходів у комбінаторній хімії – імунологія, генна інженерія. 

Основна частина навчальної дисципліни викладається на прикладі комбінаторного пептидного 

синтезу, що є у даний час достатньо розвинутим підходом у даній галузі науки, та реалізує усі 

основні принципи комбінаторного синтезу. 

Нові технології демонструються на прикладах створення ДНК-кодованих бібліотек хімічних 

сполук, бібліотек фаговиого дисплею, кон’югатів антитіл з лікарськими засобами. 

 

4. Завдання (навчальні цілі): 

Курс передбачає формування теоретичного фундаменту і ознайомлення з 

1. твердофазним синтезом хімічних сполук 

2. способами кодування сполук у комбінаторних бібліотеках, 

3. аналізом ориманих сполук, 

4. методами біологічного скринінгу сполук комбінаторних бібліотек. 

По закінченню курсу аспірант повинен знати:  

- про «комбінаторні» природні процеси, 

- основи «класичного» твердофазного паралельного та комбінаторного синтезу,  

- сучасні досягнення у даній галузі, як от: ДНК кодовані комбінаторні бібліотеки, фаговий 

дисплей, 

- принципи проведення швидких біотестів сполук з комбінаторних бібліотек. 

По закінченню курсу аспірант повинен вміти:  

- спланувати стратегію отримання комбінаторної бібліотеки хімічних сполук з певними 

граничними параметрами,  

- орієнтуватись у сучасних методах і підходах біологічного скринінгу.  

 

 

 

5. Результати навчання за дисципліною: 
Результат навчання (1, знати; 2, вміти;  Форми (та/або методи і Методи оцінювання Відсоток у 



3, комунікація; 4, автономність та 

відповідальність) 

технології) викладання 

і навчання 

та пороговий критерій 

оцінювання (за 
необхідності) 

підсумковій 

оцінці з 
дисципліни Код Результат навчання 

1 аспірант повинен знати: лекційні заняття 

письмові модульні 

контрольні роботи, 
оцінювання виконання 

завдань для 
самостійної роботи 

до 45 

1.1 «Комбінаторні» природні процеси 

лекція письмові модульні 
контрольні роботи, 

оцінювання виконання 
завдань для 

самостійної роботи 

 

1.2 

основи «класичного» твердофазного 

паралельного та комбінаторного 
синтезу 

лекція   

1.3 
сучасні досягнення у галузі 

комбінаторного синтезу і аналізу. 

лекція   

1.4 

принципи проведення швидких 

біотестів сполук з комбінаторних 
бібліотек 

лекція   

2 аспірант повинен вміти: 

лекційні заняття письмові модульні 
контрольні роботи, 

оцінювання виконання 
завдань для 

самостійної роботи 

до 45 

2.1 

планування стратегії отримання 

комбінаторної бібліотеки хімічних 

сполук з певними граничними 
параметрами 

   

2.2 
орієнтування у сучасних методах і 
підходах біологічного скринінгу  

   

3 комунікація лекційні заняття  до 5 

3.1 

Здатність грамотно будувати 

комунікацію, виходячи з мети і ситуації 
спілкування 

   

3.2 

Здатність  бути відповідальним за 

внесок в роботу команди при вирішенні 
проблеми 

лекційні заняття з 

використанням  
роботи у підгрупах 

оцінювання виконання 

завдань для 
самостійної 

 

4 автономність та відповідальність 

лекційні заняття письмові модульні 
контрольні роботи, 

оцінювання виконання 
завдань для 

самостійної роботи 

до 5 

4.1 
самостійність у навчанні та/або 

професійній діяльності 

   

 



6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами навчання  
Результати навчання дисципліни (код) 

 1.1 

 

1.2 
 

1.3 
 

1.4 
 

2.1 
 

2.2 
 

3.1 
 

3.2 
 

4.1 
  

Програмні результати навчання (назва) 

ПРН. 1. Сучасні передові концептуальні та методологічні 
знання в галузі хімії та суміжних галузей знань + +        

ПРН. 2. Знання праць провідних зарубіжних вчених, 
наукових шкіл та фундаментальних праць у галузі 

дослідження, формулювання мети власного наукового 
дослідження в контексті світового наукового прогресу 

+         

ПРН. 3. Знати принципи фінансування науково-дослідної 

роботи та структуру кошторисів на її виконання, вміння 
підготувати запит на отримання фінансування, вміння 

підготувати звітну документацію. 

         

ПРН. 4 Критичний аналіз, оцінка і синтез нових ідей.     + +  +  
ПРН. 5. Уміння з нових дослідницьких позицій формулювати 

загальну методологічну базу власного наукового 
дослідження, усвідомлювати його актуальність, мету і 

значення для розвитку інших галузей науки, суспільно-
політичного, економічного життя. 

    +    + 

ПРН. 6. Ініціювати, організовувати та проводити комплексні 

дослідження в галузі науково-дослідницької та інноваційної 
діяльності, результатом яких є отримання нових знань. 

        + 

ПРН. 7. Вміти формувати команду дослідників для 
вирішення локальної задачі (формулювання дослідницької 

проблеми, робочих гіпотез, збору інформації, підготовки 
пропозицій). 

        + 

ПРН. 8. Вміння формулювати наукову проблему з огляду на 
сучасні наукові тенденції.       + +  

ПРН. 9. Формулювати робочі гіпотези  та моделі 
досліджуваної проблеми         + 

ПРН. 10. Аналізувати наукові праці в галузі хімії та 

суміжних наук, виявляючи дискусійні та мало досліджені 
питання. 

+ +   + + + + + 

ПРН. 11. Моніторинг наукових джерел інформації щодо 
досліджуваної проблеми + +    +    

ПРН. 12. Здійснювати процедуру встановлення 
інформаційної цінності джерел шляхом порівняльного 

аналізу з іншими джерелами 
        + 

ПРН. 13. Визначати принципи та методи дослідження, 

використовуючи міждисциплінарні підходи         + 



7. Схема формування оцінки 

7.1. Форми оцінювання аспірантів: рівень досягнення всіх запланованих результатів 

навчання визначається за результатами написання письмових контрольних робіт і за 

результатами виконання самостійних завдань. Вклад результатів навчання у підсумкову 

оцінку, за умови їх опанування  на належному рівні  і успішної здачі всіх лабораторних робіт 

наступний: 

- результати навчання 1.1 – 1.4 [знання] до 45 %; 

- результат навчання 2.1 – 2.2 [вміння] – до 45%; 

- результат навчання 3.1-3.2 [комунікація] – до 5%; 

- результат навчання 4.1 [автономність та відповідальність] – до 5%; 
 

Форми оцінювання аспірантів: 

- семестрове оцінювання: контроль здійснюється за таким принципом. Навчальний семестр 

має один змістовний модуль. Після завершення теми №7 проводиться письмова модульна 

контрольна робота. Обов’язковим для допуску до іспиту є: написання модульної контрольної 

роботи з кількістю балів не менше 12 та виступу з доповіддю на семінарі. 

- підсумкове оцінювання (у формі іспиту): форма іспиту – письмово-усна. 

Екзаменаційний білет складається із 2 питань, питання оцінюються по 20 балів. Всього за 

іспиті можна отримати від 0 до 40 балів. Умовою досягнення позитивної оцінки за 

дисципліну є отримання не менш ніж 60 балів, оцінка за іспит не може бути меншою 24 

балів. 

- умови допуску до підсумкового іспиту: умовою допуску до іспиту є отримання 

аспірантом сумарно не менше, ніж критично-розрахунковий мінімум  36  балів за семестр. 

Аспіранти, які протягом семестру сумарно набрали меншу кількість балів, ніж критично-

розрахунковий мінімум 36 балів, для одержання допуску до іспиту обов’язково повинні 

написати додаткову контрольну роботу. 

 
У випадку відсутності аспіранта з поважних причин відпрацювання та перездачі модульних 

контрольних робіт здійснюються у відповідності до „Положення про організацію освітнього процесу 

у Київському національному університеті" 

 
7.2. Організація оцінювання; 

Оцінювання за формами контролю: 
 ЗМ 

Min.  – балів Max. –  балів 
Модульна контрольна  

робота  12 20 

Виступ на семінарі 15 25 
Виконання аспірантами 

самостійних робіт 9 15 

 

 
Орієнтований графік оцінювання: 

 Орієнтовний період для здійснення 

відповідної формиоцінювання 

Модульна контрольна робота 1 травень 

Виступ на семінарі травень 

Виконання аспірантами самостійних робіт  березень - червень 

Добір балів/додаткова контрольна робота 

та/або доскладання домашніх завдань 

червень 

Іспит червень 

 



Розрахунок балів, які аспірант отримує при успішній здачі заліку: 

 Змістовий 

модуль  

Іспит Підсумкова 

оцінка 

Мінімум 36 24 60 

Максимум 60 40 100 

 
7.3. Шкала відповідності оцінок 

Оцінка (за національною шкалою) / National grade  Рівень досягнень, % / Marks, % 

Відмінно / Excellent 90-100% 

Добре / Good 75-89% 

Задовільно / Satisfactory 60-74% 

Незадовільно / Fail 0-59% 

 
8. Структура навчальної дисципліни. Тематичний план лекційних занять 

№ 

з/п 
Назва теми 

У тому числі 

Лекції 
Практичні 

заняття 

Самостійна 

робота 

1 Вступ до комбінаторної хімії. Хімічні 

реакції, які застосовуються для отримання 

комбінаторних бібліотек. Комбінаторний 

і паралельний синтез. Сучасні способи 

кодування сполук у комбінаторних 

бібліотеках. 

2  8 

2 Імунні система ссавців як прототип 

сучасних комбінаторних технологій. 

Вроджена і адаптивна імунна системи. 

Антитіла, їх зв’язування з антигенами. 

Продукування антитіл.  

2  8 

3 Твердофазний комбінаторний синтез 

пептидів як приклад «класичного» 

підходу створення комбінаторних 

бібліотек. Полімерни смоли, реагенти для 

каплінгу, будівельні блоки. Проблеми 

пептидного синтезу. Приклад синтезу 

пептидної комбінаторної бібліотеки. 

2  14 

4 Твердофазний синтез з використанням 

паладій-каталізованих хімічних 

перетворень. Основні каталізатори. 

Умови проведення реакцій. Аналіз 

кінцевих сполук..  

2 2 8 

5 Біологічні тести, що придатні для 

скринінгу хімічних сполук комбінаторних 

бібліотек. Приклад скринінгу 

комбінаторних бібліотек 

імуноферментним аналізом 

2  8 

6 ДНК-кодовані комбінаторні бібліотеки. 

Хімічне кодування в Split-and-Рool 

процесах. Приклад синтезу ДНК-

кодованої бібліотеки. Валідація синтонів. 

2  14 



Скринінг ДНК-кодованих бібліотек. 

7 Відкриття фагового дисплею. Фаги в 

технології, вектори, типові методики. 

Приклад створення бібліотеки антитіл 

методом фагового дисплею. 

2 2 14 

8 Кон’югати антитіл з лікарськими 

засобами – основні поняття, принципи 

дизайну і використання. Приклад 

(останній з затверджених FDA лікарських 

засобів, що є кон’югатом лікарського 

засобу з антитілом). 

2  12 

9 Семінар за матеріалами самостійних робіт 

над статтями останніх років, що 

присвячені методам і прийомам 

комбінаторного синтезу та його 

застосуванням у медичній хімії для 

пошуку нових лікарських засобів. 

2  10 

ЗАГАЛОМ 18 4 96 
 

Загальний обсяг 120 год., в тому числі: 

Лекцій – 18- год. 

Практичні заняття – 4 год. 

Консультації – 2 год. 

Самостійна робота - 96 год. 
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