
1 

 

Форма № Н-3.03 

 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БІОХІМІЯ З ОСНОВАМИ БІОСИНТЕЗУ 

 

ПРОГРАМА 

обов’язкової навчальної дисципліни 

підготовки бакалавра 

спеціальності – 162 «Біотехнології та біоінженерія» 

Освітньо-професійної програми «Біотехнології та біоінженерія» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КРЕМЕНЧУК – 2021 



2 

 

 
 



3 

 

ВСТУП 

 

Програма вивчення обов’язкової навчальної дисципліни «Біохімія з основами 

біосинтезу» циклу дисциплін професійної підготовки складена відповідно до 

освітньо-професійної програми «Біотехнології та біоінженерія» підготовки 

бакалавра зі спеціальності 162 – «Біотехнології та біоінженерія». 

Предметом вивчення навчальної дисципліни «Біохімія з основами 

біосинтезу» є: дослідження хімічної природи речовин, що входять до складу живих 

організмів, вивчення реакцій обміну речовин та законів, за яким вони здійснюються, 

а також взаємозв’язку між будовою речовин, їх перетворенням та функціонуванням 

органів та тканин, до яких вони належать. 

Міждисциплінарні зв’язки: базується на знаннях, триманих під час вивчення 

дисциплін «Вступ до фаху», «Загальна хімія». 

 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

1. Основи біологічноїхімії. 

2. Взаємозв’язок обміну речовин та енергії. Біосинтез. 

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

1.1 Мета викладання навчальної дисципліни – це надання майбутнім фахівцям 

у галузі біотехнології теоретичних знань щодо основних розділів біологічної хімії та 

практичних навичок, сформувати уявлення про склад, будову і функціонування 

компонентів клітини в нормі та патології, розуміння взаємозв’язків структури і 

функції біологічних систем, молекулярних механізмів регуляції біологічних 

процесів, створення наукової основи для подальшого вивчення спеціальних 

дисциплін.  

 

1.2 Основними завданнями вивчення дисципліни є: 

 сформувати у студентів теоретичну базу з біологічної хімії (освоєння 

основних принципів і теоретичних положень біохімії, поняття взаємозв’язку 

хімічного і біологічного аспектів функціонування живих систем, біологічних 

проблем, пов’язаних з хімічними та фізико-хімічними механізмами взаємодій, що 

лежать в основі біологічних процесів, механізми трансформації енергії в біологічних 

системах); 

 сформувати у студентів практичні знання, навички і вміння у галузі 

сучасної біологічної хімії та біосинтезу; 

 забезпечити розвиток інтелектуальних умінь;   

 сформувати розуміння біосинтезу, як процесу утворення складних 

органічних речовин у живих організмах в результаті біохімічних реакцій, так і 

промислового отримання антибіотиків, гормонів, вітамінів, амінокислот та інших 

речовин за допомогою мікроорганізмів; 

 забезпечити оволодіння студентами здатністю застосовувати знання у 

практичних ситуаціях, вчитися й оволодівати сучасними знаннями, використовувати 

ґрунтовні знання з хімії та біології  в обсязі,  необхідному для досягнення інших 
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результатів освітньої програми, працювати з біологічними агентами, 

використовуваними у біотехнологічних процесах (мікроорганізми, гриби, рослини, 

тварини, віруси, окремі їхні компоненти). 

Під час освоєння дисципліни у студентів формуються наступні компетентності: 

Шифр Формулюванняотриманої компетентності 

К01 Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях 

К05 Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями 

К11  Здатність використовувати ґрунтовні знання з хімії та біології  в 

обсязі,  необхідному для досягнення інших результатів освітньої 

програми 

К13 Здатність працювати з біологічними агентами, використовуваними у 

біотехнологічних процесах (мікроорганізми, гриби, рослини, 

тварини, віруси, окремі їхні компоненти). 

К15 Здатність проводити аналіз сировини, матеріалів, напівпродуктів, 

цільових продуктів біотехнологічного виробництва 

 

Результати навчання 
 

Шифр Формулюванняотриманого результату навчання 

ПР02 Вміти здійснювати якісний та кількісний аналіз речовин 

неорганічного, органічного та біологічного походження, 

використовуючи відповідні методи 

ПР03 Вміти розраховувати склад поживних середовищ, визначати 

особливості їх приготування та стерилізації, здійснювати контроль 

якості сировини та готової продукції на основі знань про фізико-

хімічні властивості органічних та неорганічних речовин 

ПР06 Вміти визначати та аналізувати основні фізико-хімічні властивості 

органічних сполук, що входять до складу біологічних агентів (білки, 

нуклеїнові кислоти, вуглеводи, ліпіди) 

ПР07 Вміти застосовувати знання складу та структури клітин різних 

біологічних агентів для визначення оптимальних умов 

культивування та потенціалу використання досліджуваних клітин у 

біотехнології. 

ПР12 Використовуючи мікробіологічні, хімічні, фізичні, фізико-хімічні та 

біохімічні методи, вміти здійснювати хімічний контроль 

(визначення концентрації розчинів дезінфікувальних засобів, 

титрувальних агентів, концентрації компонентів поживного 

середовища тощо), технологічний контроль (концентрації джерел 

вуглецю та азоту у культуральній рідині упродовж процесу, 

концентрації цільового продукту); мікробіологічний контроль 

(визначення мікробіологічної чистоти поживних середовищ після 

стерилізації, мікробіологічної чистоти біологічного агента тощо), 

мікробіологічної чистоти та стерильності біотехнологічних 

продуктів різного призначення 
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1.3. У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти повинні: 

знати: 

 основні поняття та закони біології та хімії; 

 класичні та сучасні теорії біохімії; 

 класифікацію органічних речовин, що входять до складу живих організмів; 

 біохімічні основи процесів енергетичного та пластичного обміну у клітинах 

живих істот; 

 хімічні властивості та біологічну роль вуглеводів, ліпідів, білків, 

нуклеїнових кислот, роль ферментів, вітамінів. 

вміти: 

 здійснювати якісний та кількісний аналіз речовин неорганічного, 

органічного та біологічного походження, використовуючи відповідні методи; 

 розраховувати склад поживних середовищ, визначати особливості їх 

приготування та стерилізації, здійснювати контроль якості сировини та готової 

продукції на основі знань про фізико-хімічні властивості органічних та 

неорганічних речовин; 

 визначати та аналізувати основні фізико-хімічні властивості органічних 

сполук, що входять до складу біологічних агентів (білки, нуклеїнові кислоти, 

вуглеводи, ліпіди); 

 використовуючи мікробіологічні, хімічні, фізичні, фізико-хімічні та 

біохімічні методи, вміти здійснювати хімічний контроль (визначення концентрації 

розчинів дезінфікувальних засобів, титрувальних агентів, концентрації компонентів 

поживного середовища тощо), технологічний контроль (концентрації джерел 

вуглецю та азоту у культуральній рідині упродовж процесу, концентрації цільового 

продукту);  

 виконувати мікробіологічний контроль (визначення мікробіологічної 

чистоти поживних середовищ після стерилізації, мікробіологічної чистоти 

біологічного агенту тощо), мікробіологічної чистоти та стерильності 

біотехнологічних продуктів різного призначення. 

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 180 годин / 6 кредитів 

ECTS. 

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1. Основи біологічної хімії  

Тема 1.1 Вступ. Біохімія як наука. Предмет і завдання біохімії. Історія 

розвитку біохімії. Напрямки сучасної біохімії. Хімічний склад живих організмів. 

Біогенні елементи. Макро-, мікро- та ультрамікроелементи. Вода та її роль у живих 

організмах. Будова клітини. Загальні уявлення про обмін речовин.  
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Тема 1.2  Білки, амінокислоти. Будова, властивості, біологічна роль. 

Класифікація. Основні функції білків. Фізико-хімічні властивості білків. 

Амінокислоти, номенклатура та будова. Замінні та незамінні амінокислоти. 

Тема 1.3 Ферменти. Будова, властивості, механізм дії ферментів. Ферменти 

(ензими) – біологічні каталізатори. Вплив концентрації водневих йонів, температури 

на швидкість ферментативних реакцій. Специфічність дії ферментів. Кінетика 

ферментативного каталізу. Загальні уявлення про механізм дії ферментів. 

Принципи класифікації та номенклатури ферментів. Класи ферментів: 

оксидоредуктази, трансферази, гідролази, ліази, ізомерази, лігази. Підкласи та 

підпідкласи ферментів. Систематична та рекомендована (робоча) номенклатура 

ферментів. Кофактори та їх значення для каталітичної дії ферментів.  

Тема 1.4 Біохімія вуглеводів. Моносахариди, будова та хімічні властивості. 

Тріози. Тетрози. Пентози. Гексози. Похідні моносахаридів. Ізомерія. Олігосахариди, 

будова та хімічні властивості. Дисахариди. Трисахариди. Тетрасахариди. Ізомерія. 

Полісахариди, будова та хімічні властивості. Гомополісахариди. 

Гетерополісахариди. Пектинові речовини. Мукополісахариди. 

Тема 1.5 Біохімія ліпідів. Біологічна роль ліпідів (функції ліпідів). 

Класифікація і загальна характеристика ліпідів. Вищі жирні кислоти: насичені 

(пальмітинова, стеаринова); ненасичені (олеїнова, лінолева, ліноленова, 

арахідонова). Чисельний код. Триацилгліцероли. Воски. Загальна характеристика, 

особливості будови, властивості. Фосфоліпіди (цефалін, лецитин). Сфінголіпіди. 

Стерини (загальна характеристика, особливості будови). Холестерол. Стериди. 

Тема 1.6 Вітаміни. Загальна характеристика вітамінів. Значення вітамінів у 

обміні речовин і харчування людини. Авітаміноз, гіповітаміноз, гіпервітаміноз. 

Класифікація вітамінів: водорозчинні, жиророзчинні. Характеристика 

водорозчинних вітамінів: В1, В2, В3, В6, В12, В15, С, РР, Н (назва, характеристика 

фізичних та хімічних властивостей, джерела вітамінів, вплив на організм, роль в 

обміні речовин, авітаміноз, гіповітаміноз, гіпервітаміноз відповідного вітаміну). 

Характеристика жиророзчинних вітамінів: А, Д, Е, К (назва, характеристика 

фізичних та хімічних властивостей, джерела вітамінів, вплив на організм, роль в 

обміні речовин, авітаміноз, гіповітаміноз, гіпервітаміноз відповідного вітаміну).  

Тема 1.7 Біохімія нуклеїнових кислот. Пуринові основи (аденін, гуанін). 

Піримідинові основи (тімін, цитозин, урацил). Мононуклеозиди, мононуклеотиди 

(особливості будови). Первинна, вторинна, третинна структура 

дезоксирибонуклеїнових кислот (ДНК). Модель подвійної спіралі ДНК. Роль ДНК. 

Коефіцієнти специфічності ДНК у різних організмів. Принцип компліментарності. 

Правило Чаргаффа. Фізико-хімічні властивості ДНК. Структура та властивості 

основних класів РНК. Макроергічна сполука – аденозинтрифосфорна кислота 

(АТФ). ц-АМФ (особливості будови, значення). 
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Змістовий модуль 2. Взаємозв’язок обміну речовин та енергії. Біосинтез  

Тема 2.1 Цикл трикарбонових кислот (Цикл Кребса). Локалізація циклу 

трикарбонових кислот. Місце циклу Кребса у клітинному метаболізмі. 

Послідовність кислот та ферментів у циклі трикарбонових кислот. 

Тема 2.2 Обмін речовин. Етапи обміну речовин. Катаболізм та анаболізм. 

Загальні шляхи катаболізму білків, жирів та вуглеводів. Взаємозв’язок обміну 

речовин. Обмін енергій в організмі. Джерела енергії. АТФ як універсальне джерело 

енергії у клітині. 

Тема 2.3 Обмін вуглеводів. Основні та вторинні шляхи внутріклітинного 

метаболізму глюкози. Анаеробне окислення глюкози. Основні реакції гліколізу. 

Енергетичний баланс гліколізу. Аеробне окислення глюкози. Основні реакції 

аеробного окислення глюкози. Цикл трикарбонових кислот. Дихальний ланцюг 

мітохондрій. Енергетичний баланс аеробного окислення глюкози. 

Пентозофосфатний шлях окислення глюкози. Основні реакції пентозофосфатного 

шляху обміну глюкози. Фізіологічне значення пентозофосфатного шляху обміну 

глюкози. Загальна схема метаболізму вуглеводів. Глюконеогенез. Механізм синтезу 

глікогену. Механізм розщеплення глікогену. Регуляція обміну глюкози.  

Тема 2.4 Обмін ліпідів. Основні шляхи внутрішньоклітинного метаболізму 

ліпідів. Загальна схема метаболізму ліпідів. Ліполіз ацилгліцеролів. Основні 

механізми регуляції ліполізу. Основні реакції окислення жирних кислот. Механізм 

утворення кетонових тіл. Синтез жирних кислот. Механізм синтезу холестеролу. 

Шляхи перетворення холестеролу в організмі людини.  

Тема 2.5 Обмін білків. Загальні шляхи метаболізму амінокислот. Основні 

шляхи перетворення амінокислот. Синтез та розпад амінокислот. Метаболізм 

аміаку. Синтез сечовини. Спадкові захворювання пов`язані з обміном амінокислот. 

 

3. Рекомендована література 
 

Основна 
 

1. Біохімія : підручник / М. Є. Кучеренко та ін. Київ : Київський університет, 

2002.  480 с. 

2. Скляров О. Я., Фартушок Н. В., Бондарчук Т. І. Біологічна хімія : підручник. 

Тернопіль : ТДМУ, 2015.705 с. 

3. Біохімія : підручник / за ред. проф. А. Л. Загайка, 

проф. К. В. Александрової. Харків : Форт, 2014.728 с. 

4. Скляров О. Я., Фартушок Н. В., Бондарчук Т.  І. Біологічна хімія : підручник. 

Тернопіль : ТДМУ Укрмедкнига, 2015.705 с. 

5. Губський Ю. І. Біологічнахімія. Київ-Тернопіль : Укрмедкнига, 2000. 508 с. 

6. Губський Ю. І. Біологічнахімія. Київ-Вінниця: НоваКнига, 2009. 664 с. 
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Додаткова 
 

7. Явоненко О. Ф. Яковенко Б. В. Біохімія : підручник. Суми : Університетська 

книга, 2015. 380 с. 

8. Трач В. М., Сибіль М. Г., Гложик І. З., Башкін І. М. Практикум з біохімії : 

навч. посіб. Львів : ЛДУФК, 2014. 238 с.  

9. Біохімія : підручник / Л. І. Остапченко та ін. – Київ : ВПЦ «Київський 

університет», 2012. 796 с. 
 

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання – 

диференційований залік. 
 

5. Засоби діагностики успішності навчання 
 

Поточний контроль – індивідуальне опитування на практичних і лабораторних 

заняттях, виконання практичних і лабораторних робіт, тестових завдань, 

самостійних робіт, відвідування лекційних занять та ведення конспекту лекцій.  

Модульний контроль – виконання модульних контрольних робіт. 

Підсумковий контроль – виконання контрольного завдання, яке охоплює 

питання теоретичного та практичного матеріалу усього курсу і є відображенням 

рівня засвоєння студентами вказаного матеріалу. 
 

6. Інтернет-ресурси 
 

1. Методичні вказівки щодо виконання практичних робіт з біологічної хімії з 

основами біосинтезу – режим доступу: 

http://document.kdu.edu.ua/met_sp.php?spec=162 

2. Методичні вказівки щодо виконання лабораторних з робіт з біологічної хімії з 

основами біосинтезу – режим доступу: 

http://document.kdu.edu.ua/met_sp.php?spec=162 

3. Методичні вказівки щодо виконання самостійної роботи з  біологічної хімії з 

основами біосинтезу – режим доступу: 

http://document.kdu.edu.ua/met_sp.php?spec=162 

4. Силабус дисципліни «Біохімія з основами біосинтезу» – режим доступу: 

http://biotech.kdu.edu.ua/uk/content/sylabusy-0 

http://document.kdu.edu.ua/met_sp.php?spec=162
http://document.kdu.edu.ua/met_sp.php?spec=162
http://document.kdu.edu.ua/met_sp.php?spec=162
http://biotech.kdu.edu.ua/uk/content/sylabusy-0

