


ВСТУП 

Робоча програма навчальної дисципліни «Біоорганічна хімія» складена 

відповідно до  Стандарту вищої освіти України другого (магістерського) 

рівня вищої освіти галузі знань 22 «Охорона здоров’я» спеціальності 222 

«Медицина», кваліфікації освітньої «Магістр», кваліфікації професійної 

«Лікар».  

Опис навчальної дисципліни (анотація): Дисципліна «Біоорганічна 

хімія» вивчає будову та реакційну здатність різних класів органічних 

речовин, а на їх основі найбільш важливі біологічно активні речовини, що 

входять до складу живих організмів - низькомолекулярних біомолекул, 

біополімерів (білків, нуклеїнових кислот, полісахаридів), природних та 

синтетичних фізіологічно активних сполук (гормонів, вітамінів, лікарських 

засобів, токсичних речовин тощо). Завдання біоорганічної хімії полягають 

у визначенні структури біомолекул, природних і синтетичних 

біорегуляторів, виявленні залежності між їх молекулярною, електронною 

будовою та фізіологічними, зокрема фармакологічними, ефектами, 

виявленні закономірностей їх перетворень  

Організація навчального процесу здійснюється системою відповідно до 

вимог Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи.  

Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 
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Предметом вивчення навчальної дисципліни є: 

 - молекулярна будова органічних сполук;  

- фізичні та хімічні властивості біоорганічних сполук;  

- біологічна активність органічних сполук;  



- залежність між структурою та властивостями органічних сполук, в тому 

числі метаболітів та лікарських засобів. 

Міждисциплінарні зв’язки: Біоорганічна хімія як навчальна дисципліна 

базується на вивченні студентами загальної та неорганічної хімії; 

біофізики; біології; біологічної хімії; нормальної фізіології; патологічної 

фізіології; фармакології; гістології. 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Біоорганічна хімія» є: 

засвоєння студентами теоретичних закономірностей стосовно хімічних 

властивостей біоорганічних сполук у взаємозв’язку з їхньою будовою і на 

цій основі розуміння біохімічних процесів, які мають місце у біологічних 

системах; ознайомлення з основними методами ідентифікації 

біоорганічних сполук як основної передумови для засвоєння у подальшому 

лабораторних методів діагностики та розуміння багатьох патологічних 

процесів у організмі людини; розкриття практичних аспектів біоорганічної 

хімії, шляхів і методів використання її досягнень у медичній практиці. 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Біоорганічна хімія» 

є: навчити студентів загальним принципам перебігу хімічних реакцій 

біоорганічних сполук, як основи біохімічних процесів у організмі людини; 

формування взаємозв’язку між будовою та функцією біоорганічних 

сполук; розкрити практичні аспекти біоорганічної хімії, шляхи і методи 

використання її досягнень у медичній практиці. 

1.3 Компетентності та результати навчання, формуванню яких 

сприяє дисципліна (взаємозв'язок з нормативним змістом підготовки 

здобувачів вищої освіти, сформульованим у термінах результатів навчання 

у Стандарті). Згідно з вимогами стандарту дисципліна забезпечує набуття 

студентами компетентностей: 

- інтегральна: 

Здатність розв’язувати типові та складні спеціалізовані задачі та практичні 

проблеми у професійній діяльності у галузі охорони здоров’я, або у 

процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення 

інновацій та характеризується комплексністю та невизначеністю умов та 

вимог. 

загальні: 

КЗ 1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу, здатність 

вчитися і бути сучасно навченим. 

КЗ 2. Здатність  застосовувати знання в практичних ситуаціях. 

КЗ 3. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної 

діяльності. 

КЗ 7. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. 

КЗ 8. Визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих 

обов’язків. 

спеціальні (фахові, предметні): 
КФ 2. Здатність до визначення необхідного переліку лабораторних та і 
нстру- ментальних досліджень та оцінки їх результатів. 



КФ 3. Здатність до встановлення попереднього та клінічного діагнозу 

захворювання.  

КФ 6. Здатність до визначення принципів та характеру лікування 

захворювань. КФ 7. Здатність до діагностування невідкладних станів. 

 

Деталізація компетентностей відповідно до дескрипторів НРК у формі 

«Матриці компетентностей»  



Матриця компетентностей 
Класифікація 

компетентностей за 

НРК 

Знання Уміння Комунікація Автономія та 

відповідальність 

Інтегральна компетентність 

Здатність розв’язувати типові та складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у професійній діяльності у галузі охорони 

здоров’я, або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується 

комплексністю та невизначеністю умов та вимог. 

Загальні компетентності 

КЗ 1. Здатність до 

абстрактного мислення, 

аналізу та синтезу, 

здатність вчитися і бути 

сучасно навченим. 

Знати способи аналізу, 

синтезу та подальшого 

сучасного навчання. 
Вміти проводити аналіз 

інформації, приймати 

обґрунтовані рішення, вміти 

придбати сучасні знання. 

Встановлювати 

відповідні зв’язки для 

досягнення цілей. 

Нести 
відповідальність за 

своєчасне набуття 

сучасних знань. 

КЗ 2. Здатність 
застосовувати знання в 

практичних ситуаціях. 

Мати спеціалізовані 

концептуальні знання, 

набуті у процесі навчання. 

Вміти розв’язувати складні 

задачі і проблеми, які 

виникають у професійній 

діяльності. 

Зрозуміле і недвозначне 

донесення власних 

висновків, знань та 

пояснень, що їх 

обґрунтовують до 

фахівців та нефахівців. 

Відповідати за 

прийняття рішень у 

складних умовах. 

КЗ 3. Знання та розуміння 

предметної області та 

розуміння професійної 

діяльності. 

Мати глибокі знання із 

структури професійної 

діяльності. 

Вміти здійснювати професійну 

діяльність, що потребує 

оновлення та інтеграції знань. 

Здатність ефективно 

формувати комунікаційну 

стратегію у професійній 

діяльності. 

Нести 
відповідальність за 

професійний 

розвиток, здатність до 

подальшого 

професійного 

навчання з високим 

рівнем автономності. 



КЗ 7. Навички 

використання 

інформаційних і комуні-

каційних технологій. 

Мати глибокі знання в 

галузі інформаційних і 

комунікаційних технологій, 

що застосовуються у 

професійній діяльності. 

Вміти використовувати 

інформаційні та комунікаційні 

технології у професійній 

галузі, що потребує оновлення 

та інтеграції знань. 

Використовувати 

інформаційні та 

комунікаційні технології 

у професійній діяльності. 

Нести 

відповідальність за 

розвиток професійних 

знань та умінь. 

КЗ 8. Визначеність і 

наполегливість щодо 

поставлених завдань і 

взятих обов’язків. 

Знати обов’язки та шляхи 

виконання поставлених 

завдань. 

Вміти визначити мету та 

завдання бути наполегливим 

та сумлінним при виконання 

обов’язків. 

Встановлювати 

міжособистісні зв’язки 

для ефективного 

виконання завдань та 

обов’язків. 

Відповідати за якісне 

виконання 

поставлених завдань. 

Спеціальні (фахові) компетентності 

КФ 2. Здатність до 

визначення необхідного 

переліку лабораторних та 

і нстру- ментальних 

досліджень та оцінки їх 

результатів. 

Мати спеціалізовані знання 

про людину, її органи та 

системи, стандартні 

методики проведення 

лабораторних та і 

нструментальних 

досліджень (за списком 4). 

Вміти аналізувати результати 

лабораторних та 

інструментальних 

досліджень та на їх підставі 

оцінити інформацію щодо 

діагнозу хворого (за списком 
4). 

Обґрунтовано 

призначати та оцінювати 

результати лабораторних 

та і нструментальних 

досліджень (за списком 

4). 

Нести 

відповідальність за 

прийняття рішення 

щодо оцінювання 

результатів 

лабораторних та і 

нстру ментальних 

досліджень. 
КФ 3. Здатність до 
встановлення 
попереднього та 
клінічного діагнозу 
захворювання. 

Мати спеціалізовані знання 
про людину, її органи та 
системи; стандартні методи 
обстеження; алгоритми 
діагностики захворювань; 
алгоритми виділення 
провідних симптомів або 
синдромів (за списком 1); 
попередніх та клінічних 
діагнозів (за списком 2); 
методи лабораторного та і 
нстру ментального 
обстеження (за списком 3); 
знання щодо оцінки стану 

Вміти проводити фізикальне 
обстеження хворого; вміти 
приймати обґрунтоване 
рішення щодо виділення 
провідного клінічного 
симптому або синдрому; вміти 
поставити попередній та 
клінічний діагноз 
захворювання (за списком 2); 
призначити лабораторне та і 
нстру ментальне обстеження 
хворого (за списком 3) 
шляхом застосування 

На підставі нормативних 
документів вести 
медичну документацію 
пацієнта (карту 
амбулаторного/ 
стаціонарного хворого 
тощо). 

Дотримуючись 
етичних та юридичних 
норм, нести 
відповідальність за 
прийняття 
обґрунтованих рішень 
і дій щодо 
правильності 
встановленого 
попереднього та 
клінічного діагнозу 
захворювання. 



людини. стандартних методик. 

КФ 6. Здатність до 
визначення принципів та 
характеру лікування 
захворювань. 

Мати спеціалізовані знання 
алгоритмів та стандартних 
схеми лікування 
захворювань (за списком 2). 

Вміти визначати принципи та 
характер лікування 
захворювання (за списком 2). 

Формувати та донести до 
пацієнта та фахівців 
власні висновки щодо 
принципів та характеру 
лікування (за списком 2). 

Нести 
відповідальність за 
прийняття рішення 
щодо принципів та 
характеру лікування 
захворювання (за 

КФ 7. Здатність до 
діагностування 
невідкладних станів. 

Мати спеціалізовані знання 
про людину, її органи та 
системи, стандартні 
методики обстеження 
людини (вдома, на вулиці, у 
закладі охорони здоров’я) в 
умовах нестачі інформації. 

Вміти, в умовах нестачі 
інформації, використовуючи 
стандартні методики, шляхом 
прийняття обґрунтованого 
рішення оцінити стан людини 
та поставити діагноз(за 
списком 3). 

За будь-яких обставин, 
дотримуючись 
відповідних етичних та 
юридичних норм 
прийняти обґрунтоване 
рішення щодо оцінки 
стану людини, діагнозу та 
організації необхідних 
медичних заходів в 
залежності від стану 
людини; заповнити 
відповідні медичні 

Нести 
відповідальність за 
своєчасність та 
ефективність 
медичних заходів 
щодо діагностува- ння 
невідкладних станів. 



Результати навчання: 

Інтегративні кінцеві програмні результати навчання, формуванню 

яких сприяє навчальна дисципліна:  

Здатність розв’язувати типові та складні спеціалізовані задачі та 

практичні проблеми у професійній діяльності у галузі охорони 

здоров’я, або у процесі навчання, що передбачає проведення 

досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується 

комплексністю та невизначеністю умов та вимог. 

Результати навчання для дисципліни. 
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 
знати: 
Мати спеціалізовані знання про людину, її органи та системи, 
стандартні методики проведення лабораторних та інструментальних 
досліджень (за списком 4). 
Мати спеціалізовані знання про людину, її органи та системи; 
алгоритми та стандартні схеми призначення харчування при лікуванні 
захворювань (за списком 2). 
Мати спеціалізовані знання алгоритмів та стандартних схеми 
лікування захворювань (за списком 2). 
Знати методи оцінки здоров’я населення; фактори навколишнього 
середовища, які негативно впливають на здоров’я населення; методи 
статистичного аналізу та лабораторних досліджень (за списком 4), 
оцінки здоров’я певних контингентів, факторів навколишнього 
середовища та методи визначення зв’язку між ними; заходи 
профілактики негативного впливу факторів навколишнього 
середовища на здоров’я населення.  
Знати соціально-економічні та біологічні детермінанти, які впливають 
на здоров’я населення; види та методи профілактики для 
попередження негативного впливу соціальноекономічних факторів на 
здоров’я населення та його окремих груп. 
Знати принципи формування груп ризику, території ризику, часу та 
факторів ризику. 
вміти: 
Вміти аналізувати результати лабораторних та інструментальних 
досліджень та на їх підставі оцінити інформацію щодо діагнозу хворого 

(за списком4). 

Вміти визначати, на підставі попереднього та клінічного діагнозу, 
характер харчування при лікуванні захворювань (за списком 2). 
Вміти визначати принципи та характер лікування захворювання (за 
списком 2). 
Вміти оцінити стан здоров’я населення, стан навколишнього 
середовища та негативні фактори впливу на здоров’я. Володіти 
методами статистичного та лабораторного (за списком 4) аналізу 
стану здоров’я різних груп населення. Вміти формувати 
профілактичні заходи на підставі даних про зв’язок між станом 
навколишнього середовища та станом здоров’я певних контингентів 



населення. 
Вміти розраховувати показники здоров’я населення. 
 
Вміти оцінювати зв’язок та вплив соціально-економічних та 

біологічних чинників на здоров’я індивідуума, сім’ї, популяції 

здоров’я. 

Вміти планувати профілактичні заходи для попередження негативного 

впливу соціально-економічних факторів на здоров’я населення та його 

окремих груп. 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни  

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 3,0 кредитів ЄКТС, 

90 годин.  

Структура дисципліни за змістовими розділами:  

Змістовий розділ 1. Теоретичні аспекти біоорганічної хімії. 

Вуглеводні та гомофункціональні біоорганічні сполуки.  

Змістовий розділ 2. Гетерофункціональні біоорганічні сполуки. 

Біополімери та біорегулятори  

Змістовий розділ 3. Структура та біологічні функції вуглеводів 

Змістовий розділ 4. Структура та біологічні функції гетероциклічних 

сполук, алкалоїди, нуклеозиди, нуклеотиди та нуклеїнові кислоти. 

Змістовий розділ 1. Теоретичні аспекти біоорганічної хімії. 

Вуглеводні та гомофункціональні біоорганічні сполуки. 

Тема 1. Введення до практикуму. Класифікація та номенклатура 

біоорганічних сполук. Класифікація органічних сполук різних класів 

забудовою карбонового ланцюгу. Класи і характеристичні групи 

органічних сполук. Монофункціональна, гетерофункціональна та 

поліфункціональна сполуки. Номенклатура органічних сполук.  
Класифікація хімічних реакцій і реагентів. Будова хімічних зв'язків 
Тема 2. Просторова будова біоорганічних сполук. Спряжені системи. 

Електронні ефекти. Ароматичність. Реакційна здатність вуглеводнів. 

Реакції електрофільного заміщення. Хімічні властивості 

нітрогенвмісних сполук.  

Тема 3. Кислотність та основність біоорганічних сполук. Реакційна 

здатність гідроксипохідних вуглеводнів, тіолів, амінів та карбонільних 

сполук.Еелектронна будова хімічних зв’язків та функціональних груп. 

Характеристика поведінку органічних сполук у реакціях радикального 

заміщення; електрофільного приєднання; електрофільного заміщення; 

нуклеофільного заміщення; кислотно-основних реакціях. Вплив

 замісників на реакційну здатність функціональних груп. 

Тема 4. Біологічно важливі карбонові кислоти. Контрольна робота: 

«Теоретичні засади біоорганічної хімії. Будова, властивості та 

біологічні функції вуглеводнів та їхніх гомофункціональних 

похідних». Залежність хімічної та біологічної активності карбонових 

кислот від електронної та просторової будови молекул; Механізми 



реакцій, характерних для карбонових кислот; Біологічна роль 

карбонових кислот та їхніх похідних у процесах життєдіяльності. 

Змістовий розділ 2. Гетерофункціональні біоорганічні сполуки.  

Тема 5. Гетерофункціональні біоорганічні сполуки. Визначення, 

класифікація, номенклатура гідрокси-, та оксокислот. Поняття про 

оптичну ізомерію. Загальні властивості гідрокси-, та оксокислот. 

Специфічні властивості гідрокси-, та оксокислот і характеристика 

окремих представників. Рівняння реакцій, які доводять існування 

кетонної та енольної форм піровиноградної кислоти та ацетооцтового 

естеру, рівняння реакції проби Лібена на  прикладі ацетону, складати

 рівняння описаних у ній  реакцій. 

Тема 6. Природні амінокислоти, пептиди та білки. Визначення,

 біологічна роль, класифікація амінокислот. Ізомерія і номенклатура 

амінокислот. Фізичні та хімічні властивості α-амінокислот. Кількісне 

визначення амінокислот. Лактами. Пептиди. Перетворення 

амінокислот в печінці. Загальна характеристика білків. Молярна маса 

білків. Аналіз пептидів та білків: визначення амінокислотного складу 

та амінокислотної послідовності. Метод Едмана. Перші розшифровані 

та синтезовані білки та пептиди: інсулін, вазопресин, окcитоцин; їх 

склад, будова, біологічна роль. 

Тема 7. Ліпіди. Контрольна робота: «Гетерофункціональні 

біоорганічні сполуки, ліпіди». Омилювані та неомилювані ліпіди, 

прості та складні ліпіди. Речовини, що беруть участь в утвореннні 

омилюваних ліпідів, функціональні групи у формулах що беруть 

участь в утворенні естерних зв’язків. Незамінні жирні кислоти; 

насичені та ненасичені жирні кислоти; ω-3 або 6-жирні кислоти; 

транс-жирні кислоти і транс-жири. Класифікація тригліцеридів.  

Змістовий розділ 3. Структура та біологічні функції вуглеводів 

Тема 8. Будова, хімічні властивості та функції моносахаридів. 

Класифікація вуглеводів на моно- оліго-полісахариди; класифікація 

моносахаридів за кількістю атомів Карбону (тріози, тетрози, пентози, 

гексози), за карбонільною функціональною групою (альдози, кетони), 

формули сполук в оксоформі та циклічних (для глюкози, галактози, 

фруктози 5) таутомерних форм. Належність глюкози до D та L рядів, 

альфа та бета глюкози. 

Тема 9. Структура та функції ди- і полісахаридів. Контрольна робота: 

«Вуглеводи». Олігосахариди: будова, властивості. Дисахариди 

(сахароза, лактоза, мальтоза), їх біомедичне значення. Полісахариди. 

Гомополісахариди: крохмаль, глікоген, целюлоза, декстрани: будова, 

гідроліз, біомедичне значення. Якісна реакція на крохмаль. 

Гетерополісахариди: визначення, структура. Будова й біомедичне 

значення глікозаміногліканів (мукополісахаридів) – гіалуронової 

кислоти, хондроітинсульфатів, гепарину 

Змістовий розділ 4. Гетероциклічні сполуки. Алкалоїди. Природні 

біополімери та біоорегулятори 



Тема 10. Біологічно активні п’ятичленні гетероциклічні сполуки. 

Біологічно важливі похідні п’ятичленних гетероциклів. Індол як 

представник конденсованої гетероциклічної сполуки та його похідні. 

П’ятичленні гетероцикли з одним гетероатомом. Імідазол як 

представник п’ятичленних гетероциклів з двома гетероатомами та 

його похідні. П’ятичленні гетероцикли з двома різними 

гетероатомами. 

Тема 11. Біологічно активні конденсовані гетероциклічні сполуки. 

Біологічно активні шестичленні гетероциклічні сполуки. Класифікація 

гетероциклічних сполук. Номенклатура гетероциклічних сполук. 

Піримідин як шестичленний гетероцикл з двома гетероатомами 

Нітрогену та його похідні. Нуклеїнові кислоти. Мононуклеотиди. 

Мононуклеозиди. Будова. Гідроліз. Нуклеотидні коферменти.  

Тема 12. Біополімери та біоорегулятори. Алкалоїди. Нуклеїнові 

кислоти. Білки як біополімери. Способи сполучення α-амінокислот у 

молекулах білків. 

Хімічні зв'язки,  що формують первинну, вторинну,

 третинну і четвертинну структуру білка. Глобулярні і 

фібрилярні білки. Вивчення рівнів структурної організації білкових 

молекул.Хімічний синтез пептидів і білків. 

Чинники стабільності існування білків у колоїдних 

розчинах.Механізм осадження білків. Денатурація, її ознаки. 

Чинники, що сприяють денатурації білків. Ренатурація. Нуклеїнові 

кислоти – біополімери, що зберігають, передають спадкову 

інформацію та беруть участь у біосинтезі білка. Склад і структура 

компонентів нуклеїнових кислот. Участь нуклеотидів у побудові 

коферментів. Механізм дії НАД+. 

3.Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових розділів і тем 

Кількість годин 

Усього У тому числі 

лек прак лаб інд. с.р.с 

Змістовий розділ1. Теоретичні аспекти біоорганічної хімії. Вуглеводні та 

гомофункціональні біоорганічні сполуки 

Тема 1. Введення до практикуму. 

Класи-фікація та номенклатура 

біоорганічних сполук. Класифікація 

хімічних реакцій і реагентів. Будова 

хімічних зв'язків 

 2 2   2 

Тема 2. Просторова будова біоорганіч-

них сполук. Спряжені системи. Елек-

тронні ефекти. Ароматичність. Реакц-

ійна здатність вуглеводнів 

  2   2 

Тема 3. Кислотність та основність 

біоор-ганічних сполук. Реакційна 

здатність гідроксипохідних 

  2   4 



вуглеводнів, тіолів, амінів та 

карбонільних сполук 

Тема 4. Біологічно важливі карбонові 

кислоти. Контрольна робота: «Теоре-

тичні засади біоорганічної хімії. 

Будова, властивості та біологічні 

функції вугле-воднів та їхніх 

гомофункціональних похідних» 

  2   2 

Разом за змістовим розділом 1 20 2 8   10 

Змістовий розділ 2. Гетерофункціональні біоорганічні сполуки. 

Біополімери та біорегулятори 

Тема 5. Гетерофункціональні біоорга-

нічні сполуки 
 2 2   4 

Тема 6. Природні амінокислоти, 

пептиди та білки 

 2 2   4 

Тема 7. Ліпіди. Контрольна робота: 

«Гетерофункціональні біоорганічні 

сполуки, ліпіди» 

  4   8 

Разом за змістовим розділом 2  4 8   16 

Змістовий розділ 3. Структура та біологічні функції вуглеводів 

Тема 8. Будова, хімічні властивості та 

функції моносахаридів. 
12 2 4   6 

Тема 9. Структура та функції ди- і поліса-

харидів. Контрольна робота: «Вуглеводи» 
12  6   6 

Разом за змістовим розділом 3  2 10   12 

Змістовий розділ 4. Гетероциклічні сполуки. Алкалоїди. Природні 

біополімери та біоорегулятори 

Тема 10. Біологічно активні п’ятичленні 

гетероциклічні сполуки 
4     4 

Тема 11. Біологічно активні 

конденсовані гетероциклічні сполуки. 

Біологічно активні шестичленні 

гетероциклічні сполуки.  

6  2   4 

Тема 12. Біополімери та 

біоорегулятори. Алкалоїди. Нуклеїнові 

кислоти Контрольна робота: 

«Гетероциклічні сполуки, алкалоїди, 

нуклеїнові кислоти. 

8 2 2   4 

Разом за змістовим розділом 4 18 2 4   12 

Підсумкове заняття. ЗАЛІК 2  2    

Всього годин 90 10 30   50 

 

 

 



4.Теми лекцій  

№  

лекції 

Тема Кількість 

годин 

1 Предмет біоорганічної хімії. Класифікація та номенклатура 

біоорганічних сполук. Класифікація хімічних реакцій і 

реагентів. Будова хімічних зв'язків 

2 

2 Гетерофункціональні біоорганічні сполуки 2 

3 Природні амінокислоти, пептиди та білки. 2 

4 Будова, хімічні властивості та функції моносахаридів, ди- і 

полісахаридів 

2 

5 Біополімери та біоорегулятори. Алкалоїди. Нуклеїнові 

кислоти 

2 

Всього годин 10 

 

5. Семінарські заняття робочою програмою не передбачені. 

 

6.Теми практичних занять 

 

№ Т Е М А 
Кількість 

годин 

1.  Класифікація та номенклатура біоорганічних сполук. 

Класифікація хімічних реакцій і реагентів. Будова хімічних 

зв'язків 

2 

2.  Просторова будова біоорганічних сполук. Спряжені системи. 

Електронні ефекти. Ароматичність. Реакційна здатність 

вуглеводнів 

2 

3.  Кислотність та основність біоорганічних сполук. Реакційна 

здатність гідроксипохідних вуглеводнів, тіолів, амінів та 

карбонільних сполук 

2 

4.  Біологічно важливі карбонові кислоти.  2 

5.  Гетерофункціональні біоорганічні сполуки 2 

6.  Природні амінокислоти, пептиди та білки 2 

7.  Ліпіди 4 

8.  Будова, хімічні властивості та функції моносахаридів. 4 

9.  Структура та функції ди- і полісахаридів 6 

10.  Біологічно активні конденсовані гетероциклічні сполуки. 

Біологічно активні шестичленні гетероциклічні сполуки.  

Алкалоїди. Нуклеїнові кислоти. 

2 

11.  Біополімери та біоорегулятори 2 

Всього 30 

 



7. Лабораторних занять робочою програмою не передбачені 

 

8. Самостійна робота 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Введення до практикуму. Класифікація та номенклатура 

біоорганічних сполук. Класифікація хімічних реакцій і 

реагентів. Будова хімічних зв'язків 

2 

 

2 Просторова будова біоорганіч-них сполук. Спряжені 

системи. Електронні ефекти. Ароматичність. Реакційна 

здатність вуглеводнів 

2 

3 Кислотність та основність біоорганічних сполук. 

Реакційна здатність гідроксипохідних вуглеводнів, 

тіолів, амінів та карбонільних сполук 

4 

4 Біологічно важливі карбонові кислоти.  2 

5 Гетерофункціональні біоорганічні сполуки 4 

6 Природні амінокислоти, пептиди та білки 4 

7 Ліпіди 8 

8 Будова, хімічні властивості та функції моносахаридів. 6 

9 Структура та функції ди- і поліса-харидів 6 

10 Біологічно активні п’ятичленні гетероциклічні сполуки 4 

11 Біологічно активні конденсовані гетероциклічні сполуки. 

Біологічно активні шестичленні гетероциклічні сполуки. 

4 

12 Біополімери та біоорегулятори. Алкалоїди. Нуклеїнові 

кислоти.  

4 

ВСЬОГО: 50 

 

9. Індивідуальні завдання робочою програмою не передбачені 

10. Завдання для самостійної роботи  

1. Написання рефератів  

2. Створення електронних варіантів схем та навчальних таблиць  

3. Створення мультимедійних презентацій, анімацій, фільмів, 

моделей  

4. Участь у науковому дослідженні  

5. Участь у Всеукраїнській олімпіаді з дисципліни 

11. Методи навчання 

За джерелами знань використовуються такі методи навчання:  

словесні –  розповідь, пояснення, лекція, інструктаж;  

наочні – демонстрація, ілюстрація;  

практичні – практична робота, задачі. 

За характером логіки пізнання використовуються такі методи:  

аналітичний, синтетичний, аналітико-синтетичний, індуктивний, 

дедуктивний. 

За рівнем самостійної розумової діяльності використовуються методи:  



проблемний, частково-пошуковий, дослідницький. 

12. Методи контролю 

При оцінюванні знань студентів приділяється перевага 

стандартизованим методам контролю: тестування (усне, письмове, 

комп’ютерне), структуровані письмові роботи, структурований 

контроль практичних навичок. 

Попередній (вхідний) контроль слугує засобом виявлення наявного 

рівня знань студентів для використання їх викладачем на практичному 

занятті як орієнтування у складності матеріалу. Проводиться з метою 

оцінки міцності знань та з метою визначення ступеня сприйняття 

нового навчального матеріалу. 

Поточний контроль – контроль самостійної роботи студентів щодо 

вивчення навчальних матеріалів. Здійснюється на кожному 

практичному занятті відповідно до конкретних цілей теми з метою 

перевірити ступінь та якість засвоєння матеріалу, що вивчається. На 

всіх практичних заняттях застосовується об’єктивний контроль 

теоретичної підготовки та засвоєння практичних навичок із метою 

перевірки підготовленості студента до заняття. В процесі поточного 

контролю оцінюється самостійна робота студента щодо повноти 

виконання завдань, рівня засвоєння навчальних матеріалів, оволодіння 

практичними навичками аналітичної, дослідницької роботи та ін.  

Рубіжний (тематичний) контроль засвоєння розділу (підрозділу) 

відбувається по завершенню вивчення блоку відповідних тем шляхом 

тестування та/або усної співбесіди та/або виконання структурованих 

ззавдань. Тематичний контроль є показником якості вивчення тем 

розділів дисципліни та засвоєння студентами практичних навичок, а 

також пов'язаних із цим пізнавальних, методичних, психологічних і 

організаційних якостей студентів. Проводиться на спеціально 

відведеному – підсумковому – занятті.  

Проміжний контроль - полягає в оцінці засвоєння студентами 

навчального матеріалу на підставі виконання ним певних видів робіт 

на практичних (семінарських) заняттях за певний період. Проводиться 

у формі семестрового заліку на останньому практичному 

(семінарському) занятті в семестрі.  

Підсумковий контроль здійснює контролюючу функцію, проводиться 

з метою оцінки результатів навчання на певному освітньо-

кваліфікаційному рівні або на окремих його завершених етапах. 

Проводиться у формі заліку, з метою встановлення змісту знань 

студентів за обсягом, якістю та глибиною, а також вміннями 

застосувати їх у практичній діяльності. Під час підсумкового 

контролю враховуються результати складання здачі усіх видів 

навчальної роботи згідно із структурою робочої програми. 

13. Форма підсумкового контролю успішності навчання  



Підсумковий контроль успішності навчання – залік складається із 

письмової роботи у вигляді підсумкового роздільного контролю та 

усної співбесіди. 

14. Схема нарахування та розподіл балів, які отримують студенти 

Здобувач освіти отримує залік на останньому занятті з дисципліни за 

результатами поточного оцінювання. Цей вид підсумкового контролю 

не передбачає ніяких додаткових письмових робіт чи тестування на 

останньому занятті (підраховується середньо-арифметичне з оцінок за 

кожне заняття). 

Результат навчання оцінюється за двобальною шкалою (зараховано/не 

зараховано) та багатобальною шкалою. 

Максимальна кількість балів, яку може отримати здобувач освіти з 

дисципліни – 200. Мінімальна кількість балів, яку повинен набрати 

здобувач освіти – 120. 

Середня оцінка за поточну діяльність конвертується у бали за 200-

бальною шкалою, відповідно до таблиці перерахунку (таблиця 1). 

Таблиця 1. 

Перерахунок середньої оцінки за поточну діяльність у 

багатобальну шкалу (для дисциплін, що завершуються заліком) 

4-

бальна 

шкала 

200-

бальна 

шкала 

4-

бальна 

шкала 

200-

бальна 

шкала 

4-

бальна 

шкала 

200-

бальна 

шкала 

4-

бальна 

шкала 

200-

бальна 

шкала 

5 200 4.47 179 3.94 158 3.42 137 

4.97 199 4.44 178 3.92 157 3.39 136 

4.94 198 4.42 177 3.89 156 3.37 135 

4.92 197 4.39 176 3.87 155 3.34 134 

4.89 196 4.37 175 3.84 154 3.32 133 

4.87 195 4.34 174 3.82 153 3.29 132 

4.84 194 4.32 173 3.79 152 3.27 131 

4.82 193 4.29 172 3.77 151 3.24 130 

4.79 192 4.27 171 3.74 150 3.22 129 

4.77 191 4.24 170 3.72 149 3.19 128 

4.74 190 4.22 169 3.69 148 3.17 127 

4.72 189 4.19 168 3.67 147 3.14 126 

4.69 188 4.17 167 3.64 146 3.12 125 

4.67 187 4.14 166 3.62 145 3.09 124 

4.64 186 4.12 165 3.59 144 3.07 123 

4.62 185 4.09 164 3.57 143 3.04 122 

4.59 184 4.07 163 3.54 142 3.02 121 

4.57 183 4.04 162 3.52 141 3 120 

4.54 182 4.02 161 3.49 140 

< 3 

70 – 119 – 

повторне 

складання 

0 – 69 – 

4.52 181 4.00 160 3.47 139 

4.49 180 3.97 159 3.44 138 



повторне 

вивчення 

 

Шкала переведення балів у національну систему 

За національною системою За 200-бальною шкалою 

зараховано від 120 до 200 балів 

не зараховано менше 119 балів 

 

Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену,курсового 

проекту (роботи), практики 

для заліку 

200-180 відмінно    

 

Зараховано 
179-150 добре  

149-120 задовільно  

>119 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з 

можливістю повторного 

складання 

<119 

незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

 

Критерії оцінювання поточної навчальної діяльності: 

Оцінку «відмінно» одержує студент, який приймав активну участь в 

обговоренні найбільш складних питань з теми заняття, дав не менше 

90% правильних відповідей на стандартизовані тестові завдання, без 

помилок відповів на письмові завдання виконав практичну роботу та 

оформив протокол. 

Оцінку «добре» одержує студент, який приймав участь в обговоренні 

найбільш складних питань з теми, дав не менше 75% правильних 

відповідей на стандартизовані тестові завдання припустився окремих 

незначних помилок у відповідях на письмові завдання, виконав 

практичну роботу та оформив протокол. 

Оцінку «задовільно» одержує студент, який не приймав участь в 

обговоренні найбільш складних питань з теми, дав не менше 60% 

правильних відповідей на стандартизовані тестові завдання, 

припустився значних помилок у відповідях на письмові завдання, 

виконав практичну роботу та оформив протокол. 

Оцінку «незадовільно» одержує студент, який не приймав участь в 

обговоренні найбільш складних питань з теми, дав менше 60% 

правильних відповідей на стандартизовані тестові завдання, 

припустився грубих помилок у відповідях на письмові завдання або 



взагалі не дав відповідей на них, не виконав практичну роботу та не 

оформив протокол. 

Підсумковий контроль здійснюється по завершенню вивчення 

дисципліни у формі заліку (3 семестр). 

Критерії оцінювання практичних навичок:  

вважається зарахованим у випадку, коли студент із повним знанням 

методики, самостійно, у чіткій послідовності проведення роботи, виконав 

практичну навичку та грамотно сформулював висновки. Під час 

проведення практичної навички викладач має право скерувати студента, 

який допускає неточності та незначні помилки у виконанні роботи.  

вважається не зарахованим у випадку, коли студент, орієнтуючись у 

фактичному матеріалі, показує незнання методики, невміння виконання 

практичної навички, допускає грубі помилки у послідовності проведення 

роботи та при формулюванні висновків. 

15. Методичне забезпечення  

1. Робоча навчальна програма дисципліни; 

2. Плани лекцій, практичних занять та самостійної роботи студентів;  

3. Тези лекцій з дисципліни; 

4. Методичні рекомендації та розробки для викладача; 

5. Методичні вказівки до практичних занять для студентів; 

6. Методичні матеріали, що забезпечують самостійну роботу студентів;  

7. Тестові та контрольні завдання до практичних занять; 

8. Запитання до контролю засвоєння розділу; 

9. Перелік питань до іспиту, завдання для перевірки практичних навичок 

під час іспиту. 

16. Рекомендована література  

Базова  
1. Зіменковський Б.С., Музиченко В.А. Біоорганічна хімія. - Львів, “Кварт” 

2009: 402с.  

2. Зіменковський Б.С., Музиченко В.А., Ніженковська І.В. Біологічна та 

біоорганічна хімія. Том І: - Київ: Медицина, 2014: 398с.  

3. Музиченко В.А., Штойко Н.Є. Навчальний посібник з біоорганічної 

хімії.- Львів, 2013, 293с.  

Допоміжна  
1. Черних В. П., Зіменковський Б. С., Гриценко І. С. Органічна хімія:– 

Харків: НфаУ “Оригінал”. 2008. 778с.  

2. Тюкавкина Н. А., Бауков Ю. И. Биоорганическая химия. – М.: 

Медицина, 1985. 426с. 3. Stoker, H. S. (2001). Organic and biological 

chemistry. Houghton Mifflin. 556р.  

17.Інформаційні ресурси 

www.ncbi.nlm.nih.gov/PubMed – вільний доступ до бази наукових даних в 

галузі біомедичних наук.  

https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/ вільний доступ до бази наукових даних в 

галузі біомедичних наук.  



www.biochemistry.org.ua – офіційний сайт інституту біохімії ім. О.В. 

Палладіна НАН України.  

www.bpci.kiev.ua – офіційний сайт інституту біоорганічної хімії та 

нафтохімії НАН України.  

www.xumuk.ru– статті з біохімії у вільному доступі. 

www.pereplet.ru/cgi/soros/readdb.cgi – Соросовський освітній журнал – 

вільний доступ до науково-популярних статей з біохімії, біології та хімії.  


