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Короткий опис 

Вимоги до початку 

вивчення 

Необхідною навчальною базою перед початком вивчення 

дисципліни є володіння знаннями з наступних дисциплін: вища 

математика, загальна хімія, інформаційні технології. 

Що буде вивчатися Предметом вивчення навчальної дисципліни є методи 

прогнозування властивостей хімічних сполук. 

Чому це цікаво / треба 

вивчати 

Вивчення курсу надає можливість студентам набути знань про 

способи передбачення властивостей речовин з допомогою 

сучасних інформаційних технологій. Опис структури хімічних 

сполук. Побудова залежностей “структура-активність”. Володіння 

цими знаннями підвищить конкурентноздатність майбутніх 

випускників на ринку праці. 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

Результатами навчання є знання про способи формального опису 

хімічних структур, методи передбачення властивостей на основі 

теоретичних та емпіричних даних, оволодіння програмними 

засобами прогнозування біологічних та інших властивостей 

речовин. Вміння інтерпретації формальних результатів розрахунків. 

Як можна 

користуватися 

набутими знаннями й 

уміннями 

(компетентності) 

Після вивчення навчальної дисципліни студент буде знати: 

ключову термінологію в галузі пошуку нових біологічно-активних 

сполук; джерела біохімічної інформації та методи її обробки; 

методи прогнозування біологічної активності хімічних сполук 

різних класів. 

Студент буде вміти: 

інтерпретувати результати досліджень на моделях біооб’єктів 

різного організаційно-функціонального рівня; орієнтуватися у 

сучасних хімічних та медичних базах даних, та використовувати їх 

у віртуальних та експериментальних дослідженнях. 
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