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ВСТУП 

Навчальна дисципліна «Квантова хімія барвників та фармпрепаратів» є 

складовою освітньо-професійної програми підготовки фахівців за освітньо-

кваліфікаційним рівнем «бакалавр» галузі знань природничі науки  згалузь 

знань 10: Природничі науки                 спеціальність  104: Фізика та астрономія     

спеціалізація  Медична радіаційна фізика 

Дана дисципліна нормативна за спеціальністю 6.040203 - фізика (фізика 

функціональних матеріалів). 

Викладається у І семестрі  2 року навчання магістратури в обсязі – 90 год. 
 
(3 

кредити ECTS) зокрема: лекції – 16 год., лабораторні –14 год., самостійна 

робота –  год. У курсі передбачено 2 змістові модулі та 2 модульні контрольні 

роботи. Завершується дисципліна - заліком. 

Мета дисципліни –є викладення основних сучасних методів квантово-

хімічних розрахунків властивостей молекул лікарських препаратів. Основна 

увага приділяється розрахункам геометрії, фармакологічних показників, 

характеристик електронних переходів, коливних властивостей, що необхідні для 

ідентифікації та опису лікарських препаратів. 

Завдання – формування фізичного мислення у студентів в межах матеріалу, що 

вивчається. Дисципліна готує студентів до сприймання матеріалу спецкурсів,  

передбачених програмою спеціалізації. 

Структура курсу 

В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 

знати: Основні наближення квантової хімії, пакети сучасних програм 

для розрахунків електронних характеристик молекул в основному та збуджених 

станах. Схеми квантово-хімічного моделювання фармокологічних параметрів та 

електронних переходів лікарських препаратів на прикладі модельних барвників.  

вміти: Здійснювати квантово-хімічні розрахунки геометрії молекул, 

розподіл заряду в основному та збуджених станах, фармакологічних показників, 

характеристик електронних переходів, коливних властивостей. Практично 

обчислювати характеристики електронних переходів, інтерпретувати на основі 

розрахованих результатів спектри оптичного, ІЧ- поглинання. 

Місце дисципліни (в структурно-логічній схемі підготовки фахівців 

відповідного напряму). Спеціальна навчальна дисципліна «Квантова хімія 

барвників та фармпрепаратів» є складовою частиною циклу професійної 

підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр». Вона є 

спеціальною дисципліною для вивчення фізико-математичних дисциплін. 

Зв’язок з іншими дисциплінами. Спеціальна навчальна дисципліна є 

базовою для вивчення спеціалістами та магістрами таких спеціальних 

дисциплін: «Фізика фармпрепаратів», «Компютерна радіаційна фізика» та інші. 

 

 

 



 

Контроль знань і розподіл балів, які отримують студенти 
Контроль здійснюється за модульно-рейтинговою системою. 

У змістовий модуль 1 (ЗМ1) входять теми 1 - 4, а у змістовий модуль 2 (ЗМ2) – 

теми 5 - 7. Обов’язковим для іспиту є отримання мінімальної кількості балів на 

кожній модульній контрольній. 
Оцінювання за формами контролю:   
 ЗМ1 ЗМ  2 

Min. – 12 балів Max– 20 балів Min.  – 12 балів Max. – 20 балів 
Усна відповідь     
Доповнення     

…     
Модульна контрольна 
робота 1 

       12     20   

Модульна 
контрольна робота 2 

      12        20 

„3” – мінімальна/максимальна оцінку, яку може отримати студент. 
1 
– мінімальна/максимальна залікова кількість робіт чи завдань. 

Для студентів, які набрали сумарно меншу кількість балів ніж критично-

розрахунковий мінімум – 12 балів за кожну модульну контрольну для одержання іспиту 

обов’язково необхідно перескласти відповідну модульну контрольну з відповідним рівнем 

знань..  

У випадку відсутності студента з поважних причин відпрацювання та перездачі МКР 

здійснюються у відповідності до „Положення про порядок оцінювання знань студентів при 

кредитно-модульній системі організації навчального процесу” від 1 жовтня 2010 року. 
При простому розрахунку отримаємо: 

 Змістовий модуль1 Змістовий модуль2 Залік Підсумкова оцінка 

Мінімум 15 15 30 /30 60 

Максимум 30 30 60/40 100 

При цьому, кількість балів: 

 1-34 відповідає оцінці «незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням дисципліни; 

 35-59 відповідає оцінці «незадовільно» з можливістю повторного складання; 

 60-64 відповідає оцінці «задовільно» («достатньо»); 

 65-74  відповідає оцінці «задовільно»; 

 75 - 84 відповідає оцінці «добре»; 

 85 - 89 відповідає оцінці «добре» («дуже добре»);   

 90 - 100 відповідає оцінці «відмінно». 

  Шкала відповідності (за умови іспиту)              
За 100 – бальною шкалою За національною шкалою 

90 – 100 5 відмінно 

85 – 89 
4 добре 

75 – 84  

65 – 74  
3 задовільно 

60 – 64  

35 – 59  2 не задовільно 

1 – 34    

 



 

Змістовий модуль 1 

 Квантово-хімічні розрахунки властивостей молекул лікарських препаратів 

(протизапальні засоби, антибіотики, протимікробні препарати, 

противірусні препарати). 

Тема 1. (2 год.)  

 Квантово-хімічні дослідження фармакологічних характеристик 

протизапальних засобів та їх взаємодія з фрагментами біомолекул.  

Тема 2. (2 год.)  

Квантово-хімічні дослідження фармакологічних характеристик 

антибіотиків та їх взаємодія з фрагментами біомолекул.  

Тема 3. (2 год.)  

  Квантово-хімічні дослідження фармакологічних характеристик 

протимікробних препаратів та їх взаємодія з фрагментами біомолекул.  

Тема 4. (2 год.) 

 Квантово-хімічні дослідження фармакологічних характеристик 

протимікробних препаратів та їх взаємодія з фрагментами біомолекул.  

Література [1-5]  

Змістовий модуль 2 Квантово-хімічні розрахунки властивостей молекул 

лікарських препаратів (протитуберкульозні засоби, протипухлинні засоби, 

протигрибкові засоби, дезинфікуючі та антисептичні засоби). 

Тема 5. (2 год.)   

 Квантово-хімічні дослідження фармакологічних характеристик 

протитуберкульозних засобів та їх взаємодія з фрагментами біомолекул. 

Тема 6. (2 год.) 

 Квантово-хімічні дослідження фармакологічних характеристик 

протипухлинних засобів та їх взаємодія з фрагментами біомолекул.  

Тема 7. (2 год.) 

 Квантово-хімічні дослідження фармакологічних характеристик 

протигрибкових засобів та їх взаємодія з фрагментами біомолекул. 

Тема 8. (2 год.) 

Квантово-хімічні дослідження фармакологічних характеристик дезинфікуючих 

та антисептичних засобів та їх взаємодія з фрагментами біомолекул. 

Література [1-5]  



 

ССТТРРУУККТТУУРРАА    ННААВВЧЧААЛЛЬЬННООЇЇ    ДДИИССЦЦИИППЛЛІІННИИ  
ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ЛЕКЦІЙ  І  СЕМІНАРСЬКИХ  ЗАНЯТЬ 

№ 

п/п 
Назва  лекції 

Кількість годин 

лекції 
семінари/ 

лаборат., 

практичні 
С/Р 

Інші 
форм

и 
контр 

Змістовий модуль 1 Квантово-хімічні розрахунки властивостей молекул 

лікарських препаратів (протизапальні засоби, антибіотики, протимікробні 

препарати, противірусні препарати). 
 

 

1 

Тема 1..Квантово-хімічні дослідження фармакологічних 
характеристик протизапальних засобів та їх 
взаємодія з фрагментами біомолекул 

2 
2 

 

2 

 

2 

 

2 

4 
 

2 
Тема 2.  Квантово-хімічні дослідження фармакологічних 

характеристик антибіотиків та їх взаємодія з 
фрагментами біомолекул.  

2 4 
 

3 
Тема.3. Квантово-хімічні дослідження фармакологічних 

характеристик протимікробних препаратів та їх 
взаємодія з фрагментами біомолекул 

2 6 
 

4 
Тема 4. Квантово-хімічні дослідження фармакологічних 

характеристик протимікробних препаратів та їх 
взаємодія з фрагментами біомолекул. 

2 6 
 

     

 Модульна контрольна робота 1    1 

Змістовий модуль 2 Квантово-хімічні розрахунки властивостей молекул 

лікарських препаратів (протитуберкульозні засоби, протипухлинні засоби, 

протигрибкові засоби, дезинфікуючі та антисептичні засоби). 
 

 

5 
Тема 5.  Квантово-хімічні дослідження фармакологічних 

характеристик протитуберкульозних засобів та їх 
взаємодія з фрагментами біомолекул 

2 2 3 5 

6 

Тема 6.  Квантово-хімічні дослідження фармакологічних 

характеристик протипухлинних засобів та їх взаємодія з 

фрагментами біомолекул. 
2 4 3 6 

7 

Тема 7.  Квантово-хімічні дослідження фармакологічних 

характеристик протигрибкових засобів та їх взаємодія з 

фрагментами біомолекул 
2  4 7 

 

Тема 8.Квантово-хімічні дослідження 

фармакологічних характеристик дезинфікуючих та 

антисептичних засобів та їх взаємодія з фрагментами 

біомолекул 

    

      

 Підсумкова  модульна  контрольна  робота    1 

 ВСЬОГО 16 14 60 2 

 

Загальний обсяг 90год., в тому числі: 

Лекцій – 16год  

Лабораторні  – 14 год. 

Самостійна робота -  60 год. 
 



ЗММІІССТТООВВИИЙЙ  ММООДДУУЛЛЬЬ  11  

  

Квантово-хімічні розрахунки властивостей молекул лікарських 

препаратів (протизапальні засоби, антибіотики, протимікробні препарати, 

противірусні препарати, протитуберкульозні засоби, протипухлинні засоби, 

протигрибкові засоби, дезинфікуючі та антисептичні засоби). 
 

Тема 1. (2 год.)  

  Лекція 1. Квантово-хімічні дослідження фармакологічних 

характеристик протизапальних засобів та їх взаємодія з фрагментами 

біомолекул.  

Завдання для самостійної роботи             (2 год.) 

1. Вивчення матеріалу лекції. 

2. Опрацювання матеріалу, що винесений на самостійне вивчення. 

Взаємодія протизапальних засобів з фрагментами біомолекул. 

Лабораторна робота 1  

Розрахунок фармакологічних параметрів, електронних та коливних 

характеристик, а також параметрів взаємодії з елементами білків молекули 

парацетамолу (2 год) 

Література [1-4] 

 

Тема 2. (2 год.)  

Лекція 2. Квантово-хімічні дослідження фармакологічних характеристик 

антибіотиків та їх взаємодія з фрагментами біомолекул.  

Завдання для самостійної роботи             (2 год.) 

1. Вивчення матеріалу лекції. 

2. Опрацювання матеріалу, що винесений на самостійне вивчення. 

Взаємодія антибіотиків з фрагментами біомолекул. 

Лабораторна робота 2 

Розрахунок фармакологічних параметрів, електронних та коливних 

характеристик, а також параметрів взаємодії з елементами білків молекули 

папаверину та дротаверину (2 год) 

Література [5-6] 

 

Тема 3. (2 год.)  

  Лекція 3. Квантово-хімічні дослідження фармакологічних характеристик 

протимікробних препаратів.  

Завдання для самостійної роботи             (2 год.) 

1. Вивчення матеріалу лекції. 

2. Опрацювання матеріалу, що винесений на самостійне вивчення. 

Взаємодія протимікробних засобів з фрагментами біомолекул. 

Лабораторна робота 3 

Розрахунок фармакологічних параметрів, електронних та коливних 

характеристик, а також параметрів взаємодії з елементами білків молекули 

бісопрололу (2 год) 



Література [7-11] 

 

Тема 4. (2 год.) 

 Взаємодія  протимікробних засобів з фрагментами біомолекул.  

Завдання для самостійної роботи             (2 год.) 

1. Вивчення матеріалу лекції. 

2. Опрацювання матеріалу, що винесений на самостійне вивчення. 

Взаємодія протизапальних засобів з фрагментами біомолекул. 

Лабораторна робота 4 

Розрахунок фармакологічних параметрів, електронних та коливних 

характеристик, а також параметрів взаємодії з елементами білків молекули 

кверцетину (2 год). 

Література [12-15]. 

 

Змістовий модуль 2 Квантово-хімічні розрахунки властивостей молекул 

лікарських препаратів (протитуберкульозні засоби, протипухлинні засоби, 

протигрибкові засоби, дезинфікуючі та антисептичні засоби). 

 
 

Тема 5. (2 год.)   

 Квантово-хімічні дослідження фармакологічних характеристик 

протитуберкульозних засобів та їх взаємодія з фрагментами біомолекул. 

Завдання для самостійної роботи             (2 год.) 

1. Вивчення матеріалу лекції. 

2. Опрацювання матеріалу, що винесений на самостійне вивчення. 

Взаємодія протитуберкульозних засобів з фрагментами біомолекул. 

Лабораторна робота 5   

Розрахунок фармакологічних параметрів, електронних та коливних 

характеристик, а також параметрів взаємодії з елементами білків молекули 

цефтриаксону (2 год) 

 

Література [16-20]. 

 

Тема 6. (2 год.) 

 Квантово-хімічні дослідження фармакологічних характеристик 

протипухлинних засобів та їх взаємодія з фрагментами біомолекул.  

Завдання для самостійної роботи             (2 год.) 

1. Вивчення матеріалу лекції. 

2. Опрацювання матеріалу, що винесений на самостійне вивчення. 

Взаємодія протипухлинних засобів з фрагментами біомолекул. 

Лабораторна робота 6, 7  



Розрахунок фармакологічних параметрів, електронних та коливних 

характеристик, а також параметрів взаємодії з елементами білків молекул 

вітамінів  (4 год) 

Література [19-20]. 

 

 

Тема 7. (2 год.) 

 Квантово-хімічні дослідження фармакологічних характеристик 

протигрибкових засобів та їх взаємодія з фрагментами біомолекул. 

Завдання для самостійної роботи             (2 год.) 

1. Вивчення матеріалу лекції. 

2. Опрацювання матеріалу, що винесений на самостійне вивчення. 

Взаємодія протигрибкових засобів з фрагментами біомолекул. 

Література [19-20]. 

 

Тема 8. (2 год.) 

Квантово-хімічні дослідження фармакологічних характеристик дезинфікуючих 

та антисептичних засобів та їх взаємодія з фрагментами біомолекул. 

Завдання для самостійної роботи             (2 год.) 

1. Вивчення матеріалу лекції. 

2. Опрацювання матеріалу, що винесений на самостійне вивчення. 

Взаємодія дезинфікуючих та антисептичних засобів з фрагментами 

біомолекул. 

Література [19-21]. 

Контрольні запитання до змістового модуля 

 

1. Які фармакологічні характеристики молекул Вам відомі.  

2. Що таке електростатичний потенціал молекули, за що він відповідає? 

3. За які властивості молекул відповідають значення енергій ВЗМО та 

НВМО? 

4. Що таке дипольний момент молекули і за які властивості він 

відповідає? 

5. Як розподіл заряду по молекулі визначає її фармакодинамічні 

властивості? 

6.  Особливості взаємодії протизапальних засобів з фрагментами 

біомолекул. 

7.  Особливості взаємодії антибіотиків з фрагментами біомолекул. 

8. Особливості взаємодії протимікробних засобів з фрагментами 

біомолекул. 

9.  Особливості взаємодії протипухлинних засобів з фрагментами 

біомолекул. 

10. Особливості взаємодії протигрибкових засобів з фрагментами 

біомолекул. 



11. Особливості взаємодії дезинфікуючих та антисептичних засобів 

засобів з фрагментами біомолекул. 
 

Список лабораторних робіт 

Лабораторна робота 1  

Розрахунок фармакологічних параметрів, електронних та коливних 

характеристик, а також параметрів взаємодії з елементами білків молекули 

парацетамолу (2 год) 

Лабораторна робота 2 

Розрахунок фармакологічних параметрів, електронних та коливних 

характеристик, а також параметрів взаємодії з елементами білків молекули 

папаверину та дротаверину (2 год) 

Лабораторна робота 3 

Розрахунок фармакологічних параметрів, електронних та коливних 

характеристик, а також параметрів взаємодії з елементами білків молекули 

бісопрололу (2 год) 

Лабораторна робота 4 

Розрахунок фармакологічних параметрів, електронних та коливних 

характеристик, а також параметрів взаємодії з елементами білків молекули 

кверцетину (2 год) 

Лабораторна робота 5   

Розрахунок фармакологічних параметрів, електронних та коливних 

характеристик, а також параметрів взаємодії з елементами білків молекули 

цефтриаксону (2 год) 

Лабораторна робота 6, 7  

Розрахунок фармакологічних параметрів, електронних та коливних 

характеристик, а також параметрів взаємодії з елементами білків молекул 

вітамінів  (4 год) 
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