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1.Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна 

форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчання 

Кількість кредитів – 6 

Галузь знань: 

16 Хімічна та 

біоінженерія 

(шифр і назва) 
Обов’язкова навчальна 

дисципліна циклу 

дисциплін професійної 

підготовки  
Спеціальність:  

162 «Біотехнології та 

біоінженерія» 

(шифр і назва) 

Модулів – 2 

Спеціальність 

(професійне 

спрямування): 

_______________ 

 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 2 2-й 2-й 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання          –          . 

                                          

(назва) 

Семестр 

Загальна кількість 

годин – 180 

3-й 3-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

 

3-й семестр: 

аудиторних – 3,3 

самостійної роботи 

студента – 6,7 

 

Ступінь вищої освіти: 

«Бакалавр» 

32 год. – 

Лабораторні 

14 год. – 

Практичні 

14 год. – 

Самостійна робота 

120 год. – 

Індивідуальні завдання:   

– – 

Вид контролю:  

Диф.залік – 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та індивідуальної 

роботи становить: 

для денної форми навчання – 33/67. 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

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. 

 

Метою викладання навчальної дисципліни є: 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.  

 

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 

результатів освітньої програми, працювати з біологічними агентами, 

використовуваними у біотехнологічних процесах (мікроорганізми, гриби, рослини, 

тварини, віруси, окремі їхні компоненти), дотримуватися вимог біобезпеки, 

біозахисту та  біоетики. 

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 

знати: 

 основні поняття та закони біології та хімії; 

 класичні та сучасні теорії біохімії; 

 класифікацію органічних речовин, що входять до складу живих організмів; 
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 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 агента тощо), мікробіологічної чистоти та стерильності 

біотехнологічних продуктів різного призначення; 

 здійснювати базові генетичні та цитологічні дослідження з вдосконалення і 

підвищення біосинтетичної здатності біологічних агентів з урахуванням принципів 

біобезпеки, біозахисту та біоетики (індукований мутагенез з використанням фізичних 

і хімічних мутагенних факторів, відбір та накопичення ауксотрофних мутантів, 

перенесення генетичної інформації тощо); 

 обґрунтувати вибір біологічного агента, складу поживного середовища і 

способу культивування, необхідних допоміжних робіт та  основних стадій 

технологічного процесу; 

 здійснювати продуктовий розрахунок і розрахунок технологічного 

обладнання, базуючись на знаннях, одержаних під час практики на підприємствах та 

установах; 

 складати матеріальний баланс на один цикл виробничого процесу,  

специфікацію обладнання та карту постадійного контролю з наведенням контрольних 

точок виробництва; 

 здійснювати обґрунтування та вибір відповідного технологічного 

обладнання і графічно зображувати технологічний процес відповідно до вимог 

нормативних документів  з використанням знань, одержаних під час практичної 

підготовки; 

 враховувати соціальні, екологічні, етичні, економічні аспекти, вимоги 
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охорони праці, виробничої санітарії і пожежної безпеки під час формування 

технічних рішень. Вміти використовувати різні види та форми рухової активності для 

активного відпочинку та ведення здорового способу життя. 

Під час освоєння дисципліни у студентів формуються наступні компетентності: 
 

Шифр Формулювання отриманої 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 Формулювання отриманого 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 

3. Програма навчальної дисципліни 
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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.  

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 
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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). 

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.  
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4. Структура навчальної дисципліни 

 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма  

Усього 

аудит. 

у тому числі усього 

л п лаб інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

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.  

3 3 2 – – 8 12 

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. 

4 4 2 – – 12 18 

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.  

4 4 – 2 – 12 18 

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. 

4 4 – 2 – 8 12 

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. 

4 4 – –  12 18 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

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).  

3 3      

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). 

4 3      

Разом за змістовим модулем 1 26 26 4 4 – 52 78 

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. 

2 2 – – – 6 8 

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.  

2 2 2 2  16 24 

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.  

4 4 2 2 – 14 21 
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1 2 3 4 5 6 7  

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.  

4 4 2 – – 12 18 

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. 

4 4 – – – 6 9 

Разом за змістовим модулем 2 16 16 6 6 – 68 102 

Разом 60 40 10 10 – 120 180 

        

5. Теми семінарських занять 
 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

   

 

6. Теми практичних занять 
 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість годин 

Денна 

форма 

Заочна 

форма 

Модуль 1 

1 Структура та функції білків та пептидів 2 – 

2 Вивчення структури та фізико-хімічних властивостей 

ферментів 

2 – 

3 Коферментна функція вітамінів 2  

4 Синергічна дія вітамінів у різноманітних біохімічних 

процесах 

2  

 Разом за модуль 1 8 – 

Модуль 2 

5 Обмін речовин і енергії. Функціонування циклу 

трикарбонових кислот, як процесу загальних шляхів 

катаболізму 

2 – 

6 Перетравлення вуглеводів. Глюкоза – центральний 

моносахарид, перетворення інших моносахаридів в глюкозу. 

Обмін глікогену 

2 – 

7 Особливості травлення ліпідів 2 – 

 Разом за модуль 2 6 – 

 Разом 14 – 
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7. Теми лабораторних занять 

 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість годин 

Денна 

форма 

Заочна 

форма 

Модуль 1 

1 Основні прийоми роботи в хімічній лабораторії. 

Хімічні прилади, хімічний посуд. Правила техніки 

безпеки 

2 – 

2 Якісні реакції на білки й амінокислоти. Фізико-

хімічні властивості білків 

2 – 

3 Виділення білків з рослинного матеріалу 2  

4 Вивчення дії ферментів 2  

 Разом за модуль 1 8 – 

Модуль 2 

5 Вуглеводи. Якісні реакції. Моносахариди. 

Полісахариди 

2 – 

6 Визначення концентрації глюкози у рослинному 

матеріалі 

2 – 

7 Ліпіди. Фізико-хімічні властивості жирів 2 – 

 Разом за модуль 2 6 – 

 Разом 14 – 

 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість годин 

Денна 

форма 

Заочна 

форма 

1 2 3 4 

Змістовий модуль 1. Неорганічна хімія 

 Тема 1.1. Вступ. Біохімія як наука.  8 – 

 Тема 1.2 Білки, амінокислоти.  12 – 

 Тема 1.3. Ферменти.  12 – 

 Тема 1.4 Біохімія вуглеводів.  8 – 

 Тема 1.5 Біохімія ліпідів.  12 – 

 Тема 1.6 Вітаміни.    

 Тема 1.7 Біохімія нуклеїнових кислот.    

 Разом за змістовим модулем 1 52 – 

Змістовий модуль 2. Органічна хімія 

 Тема 2.1  Цикл трикарбонових кислот (Цикл Кребса).  6 – 

 Тема 2.2 Обмін речовин.  16 – 

 Тема 2.3 Обмін вуглеводів.  14 – 

 Тема 2.4 Обмін ліпідів.  12 – 

 Тема 2.5 Обмін білків.  6 – 

 Разом за змістовим модулем 2 68 – 

 Разом 120 – 
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9. Індивідуальні завдання 
 

Індивідуальні завдання навчальним планом не передбачені. 

 

10. Методи навчання 
 

1. Словесні методи (лекція, бесіда, пояснення). 

2. Наочні методи (демонстрація, ілюстрація, самостійне спостереження). 

3. Практичні методи (лабораторна робота, практична робота, письмовий виклад). 

11. Методи контролю 
 

1. Робота на лекції (контроль відвідування, ведення конспекту лекцій). 

2. Поточний, модульний та підсумковий контроль знань (індивідуальне 

опитування, виконання тестових завдань або самостійних робіт, модульних 

контрольних робіт). 

3. Робота студентів на практичних заняттях (контроль відвідування, підготовки 

до заняття, оцінка активності студента на практичних заняттях). 

4. Робота студентів на лабораторних роботах (контроль відвідування, 

підготовки до заняття, наявність конспекту лабораторних робіт, оцінка активності 

студента на лабораторних роботах, якості підготовки та захисту лабораторних 

робіт). 

 

12. Розподіл балів, які отримують студенти 

 

Поточний контроль 

Лекції 

Відвідування лекцій – 6 балів;  

ведення конспекту – 4 бали 

Усього – 10 балів 

Практичні та лабораторні 

заняття 

Виконання лабораторних робіт – 10 балів 

Робота під час практичного заняття, виконання 

тестових завдань за темами – 10 балів 

Модульний контроль 

Модульна контрольна 

робота № 1 
Виконання тестових завдань – 25 балів  

Модульна контрольна 

робота № 2 
Виконання тестових завдань – 25 балів  
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Підсумковий контроль 

Підсумкове контрольне 

завдання 
20 балів 

Усього 100 балів 

 

Порядок  перерахунку  рейтингових  показників 100-бальної системи в 

національну шкалу оцінювання знань і європейську шкалу ECTS. 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 
Оцінка за національною шкалою 

90–100 А Відмінно 

82–89 В Добре 

74–81 С 

64–73 D Задовільно 

60–63 Е 

35–59 FX Незадовільно, з можливістю повторного 

складання 

0–34 F Незадовільно з обов’язковим повторним 

вивченням навчальної дисципліни 

 
 

13. Методичне забезпечення 

 

1. Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з навчальної 

дисципліни «Біохімія з основами біосинтезу» для студентів денної форми навчання зі 

спеціальності 162 «Біотехнології та біоінженерія» освітньо-професійної програми 

«Біотехнології та біоінженерія» освітнього ступеня «Бакалавр». КрНУ. 2021.  

2. Методичні вказівки щодо виконання практичних робіт з навчальної 

дисципліни «Біохімія з основами біосинтезу» для студентів денної форми навчання зі 

спеціальності 162 «Біотехнології та біоінженерія» освітньо-професійної програми 

«Біотехнології та біоінженерія» освітнього ступеня «Бакалавр». КрНУ. 2021.  

3. Методичні вказівки щодо виконання самостійної роботи з навчальної 

дисципліни «Біохімія з основами біосинтезу» для студентів денної форми навчання зі 

спеціальності 162 «Біотехнології та біоінженерія» освітньо-професійної програми 

«Біотехнології та біоінженерія» освітнього ступеня «Бакалавр». КрНУ. 2021.  

 

14. Рекомендована література 
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15. Інформаційні 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 
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http://biotech.kdu.edu.ua/uk/content/sylabusy-0 
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