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ВСТУП 

 

Програма вивчення обов’язкової навчальної дисципліни «Органічна та 

біологічна хімія» 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 «Органічна та біологічна 

хімія» 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: сучасна дисципліна  «Органічна та біологічна 

хімія» має зв’язки з багатьма науками, які відрізняються об’єктами та методологією 

досліджень. Дисципліна «Органічна та біологічна хімія» є базовою теоретичною 

складовою освітньо-професійної програми й забезпечує вивчення фахових 

дисциплін, таких як «Основи цитології та генетики», «Загальна біотехнологія», 

«Екологічна біотехнологія», «Харчова біотехнологія», «Аналітична, фізична та 

колоїдна хімія» та практичної підготовки фахівця в галузі знань 16 «Хімічна та 

біоінженерія».  

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

1. Органічна хімія. 

2. Біологічна хімія. 
 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

1.1 Мета викладання навчальної дисципліни – це надання майбутнім фахівцям 

у галузі біотехнології теоретичних знань щодо основних розділів органічної та 

біологічної хімії та практичних навичок, сформувати уявлення про склад, будову, 

властивості органічних речовин, хімічний склад, структуру, функції та шляхи 

перетворення речовин, що входять до складу живих організмів, а також зв’язок цих 

перетворень з діяльністю органів і тканин, створення наукової основи для 

подальшого вивчення спеціальних дисциплін.  

 

1.2 Основними завданнями вивчення дисципліни є: 

 сформувати у студентів теоретичну базу з органічної та біологічної хімії 

(освоєння основних принципів і теоретичних положень органічної хімії та 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 

сучасних органічної та біологічної хімії; 

 забезпечити розвиток інтелектуальних умінь;   

 забезпечити фундаментальну підготовку студентів у галузі органічної хімії 
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та біохімії; 

 забезпечити оволодіння студентами знаннями та практичними навичками, 

необхідними для вивчення інших фахових дисциплін. 

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) 

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. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні 

знати: 

 основні поняття та закони органічної та біологічної хімії; 

  будову органічних сполук та механізми реакцій основних класів 

органічних сполук (алкани, алкени, алкіни, алканоли, альдегіди та кетони, карбонові 

кислоти), способи їх добування, застосування;  

 класифікацію органічних речовин, що входять до складу живих організмів; 

 біохімічні основи процесів енергетичного та пластичного обміну у живих 

істотах; 

 хімічні властивості та біологічну роль вуглеводів, ліпідів, білків, 

нуклеїнових кислот, роль ферментів, вітамінів. 

вміти:  

 застосовувати знання у практичних ситуаціях; 

 вчитися і 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); 

 проводити аналіз сировини, матеріалів, напівпродуктів, цільових продуктів 

біотехнологічного виробництва; 

 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); мікробіологічний контроль (визначення мікробіологічної чистоти 

поживних середовищ після стерилізації, мікробіологічної чистоти біологічного 

агента тощо), мікробіологічної чистоти та стерильності біотехнологічних продуктів 

різного призначення.   

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 210 годин / 7 кредитів 

ECTS. 
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2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1. Органічна хімія 

Тема 1.1  Вступ. Теоретичні уявлення в органічній хімії. Предмет органічної 

хімії. Найважливіші етапи розвитку органічної хімії і промисловості органічного 

синтезу. Роль органічної хімії у природі і практичній діяльності людей. Основні 

положення теорії хімічної будови органічних сполук А.М. Бутлерова. Структурні 

принципи в органічній хімії. Тетраедрична модель атома вуглецю. Явище гомології. 

Поняття про ізомерію органічних сполук. Радикали. Принципи раціональної і 

міжнародної номенклатури (ІЮПАК). Основні типи хімічних зв’язків. Квантово-

механічні уявлення про природу ковалентного зв’язку і його характеристика. Типи 

механічних, хімічних реакцій, органічних сполук. Класифікація органічних сполук. 

Тема 1.2 Вуглеводні.  

Насичені, ненасичені вуглеводні (алкани, алкени, алкіни, алкадієни). 

Гомологічний ряд насичених вуглеводнів, ізомерія, номенклатура. Одержання та 

властивості насичених вуглеводнів. Реакції заміщення й окиснення. Використання 

насичених вуглеводнів. Гомологічний ряд етиленових вуглеводнів, ізомерія, 

номенклатура. Одержання та властивості: реакції приєднання (правило 

Марковнікова), окиснення та полімеризації.  

Дієнові вуглеводні. Каучуки. Гомологічний ряд ацетиленових вуглеводнів, 

номенклатура. Одержання та властивості. Реакції приєднання, заміщення й 

окиснення. Використання ненасичених вуглеводнів у промисловості. 

Циклоакани та циклоалкени. Класифікація, ізомерія, номенклатура. 

Електронна та просторова будова, способи одержання, хімічні властивості. Теорія 

напруження. Терпени. Представники, природні джерела, застосування. 

Ароматичні вуглеводні. Арени. Гомологічний ряд ароматичних вуглеводнів, 

ізомерія, номенклатура. Одержання та властивості ароматичних вуглеводнів. 

Спрямовуюча дія замісників у бензольному ядрі. Найважливіші представники, їх 

застосування. 

Тема 1.3 Спирти. Феноли.  

Оксисполуки. Одно- й багатоатомні спирти. Гомологічний ряд насичених 

одноатомних спиртів. Класифікація. Ізомерія. Поняття про первинні, вторинні, 

третинні спирти. Номенклатура спиртів. Способи добування. Фізичні властивості. 

Хімічні властивості: взаємодія з лужними металами, галоґеноводневими кислотами, 

галоґеноїдами фосфору. Добування простих і складних ефірів органічних і 

мінеральних кислот. Дегідратація, окиснення та дегідрування спиртів. Хімічні 

властивості первинних, вторинних і третинних спиртів.  

Ненасичені спирти. Вініловий та аліловий спирти. Багатоатомні спирти. 

Класифікація, ізомерія, номенклатура. Фізичні та хімічні властивості. 

Етиленгліколь, технічне добування та застосування.  

Гліцерин. Добування з жирів, цукристих речовин, з пропілену. Хімічні 

властивості та застосування. Поняття про спирти вищої атомності. 

Феноли та нафтоли. Ізомерія та номенклатура. Способи добування. Фізичні та 
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хімічні властивості. Утворення фенолятів, алкілування й ацилювання фенолів, дія 

галоґенів, нітратної та сульфатної кислот. Дво- і триатомні феноли.  і  нафтоли. 

Фенольні антиоксиданти. 

Тема 1.4 Оксосполуки. Карбонові кислоти та їх похідні. 

Альдегіди та кетони. Будова, ізомерія, номенклатура альдегідів і кетонів. 

Природа карбонільної групи (- і -зв’язок).Добування альдегідів і кетонів: 

окиснення  спиртів, піролізом солей карбонових кислот, гідролізом 

дигалоґенопохідних, гідратацією ацетилену і його гомологів. Оксосинтез.Фізичні та 

хімічні властивості. Реакції з нуклеофільними реагентами та їхній механізм: 

взаємодія з синильною кислотою, магнійгалоґеналкілами,  гідросульфітом натрію, 

аміаком, гідроксиламіном, гідразином та його похідними, утворення напівацеталей 

та ацеталей. Полімеризація аліфатичних альдегідів. Альдольна й кротонова 

конденсації. Відновлення альдегідів і кетонів. Окислення альдегідів і кетонів. 

Реакція «срібного дзеркала». Реакція з фелінговою рідиною. Поняття про ненасичені 

альдегіди та кетони.  

Класифікація карбонових кислот. Одноосновні карбонові кислоти. Ізомерія. 

Номенклатура. Ацильні радикали. Природа карбоксильної групи. Способи 

добування кислот. Фізичні та хімічні властивості. Добування та властивості 

функціональних похідних кислот: галоґенангідридів, ангідридів, складних ефірів, 

амідів, нітрилів. 

Ненасичені одноосновні кислоти. Акрилова та метакрилова кислоти, їхні 

ефіри та нітрили. Технічні способи добування та застосування. Полімеризація та 

співполімеризація. 

Двохосновні кислоти. Класифікація. Номенклатура. Особливості хімічних 

властивостей. Поняття про ненасичені двохосновні кислоти: малеїнова та фумарова 

кислоти, їхні властивості. 

Тема 1.5 Загальна характеристика гетероциклів. Класифікація. Номенклатура. 

Ароматичні гетероцикли. Характер делокалізації р-електронів у п’яти- та 

шестичленних гетероциклах, вплив гетероатома. Порівняльна характеристика 

ароматичності бензену та гетероциклічних ароматичних сполук. 

П’ятичленні гетероциклічні сполуки з одним гетероатомом: фуран, тіофен, 

пірол. Знаходження у природі. Загальні та специфічні методи синтезу фурану, 

піролу та тіофену. Одержання фурану з фурфуролу та 1,4-дикарбонільних сполук. 

Взаємне перетворення п’ятичленних гетероциклів за Юр’євим. Властивості 

п’ятичленних гетероциклів.  

Піридин як представник шестичленних гетероциклів. Піридинове кільце у 

складі природних сполук. Вітаміни, що містять піридинове кільце. Піридиновий та 

піперидиновий цикли в алкалоїдах. Одержання піридину. Хімічні властивості. 

Будова піридину і вплив його гетероатома на розподіл електронної густини в ядрі. 

Основність і нуклеофільність піридину. Реакції з мінеральними кислотами, 

алкілгалоґенідами. Реакції електрофільного заміщення: нітрування, сульфування та 

бромування. Нуклеофільне заміщення при взаємодії піридину з натрій амідом, калій 

гідроксидом. Поняття про нуклеїнові кислоти. Піримідин та його основи. Пурин. 

Хінолін. Будова, хімічні властивості. Роль гетероциклів у природі та різних 
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галузях промислового органічного синтезу. 

Змістовий модуль 2. Біологічна хімія  

Тема 2.1. 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 2.2  Білки, амінокислоти. Будова, властивості, біологічна роль. 

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

Амінокислоти, номенклатура та будова. Замінні та незамінні амінокислоти. 

Тема 2.3 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 2.4 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 2.5 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 2.6 Вітаміни. Загальна характеристика вітамінів. Значення вітамінів у 

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

Класифікація вітамінів. Характеристика водорозчинних вітамінів. Характеристика 

жиророзчинних вітамінів.  

Тема 2.7 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). 

Тема 2.8 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. Обмін вуглеводів, ліпідів, білків.  
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3. Рекомендована література 

 

Основна 

 

1. Ранський А. П., Євсєєва М. В., Гордієнко О. А. Органічна хімія. Теорія та 

практикум: навч. посіб.  Віниця : ВНТУ, 2011.210 с.  

2. Мітрясова О. П. Вступ до органічної хімії : навч. посіб. 2-ге вид., доп. 

Миколаїв : ЧДУ ім. Петра Могили, 2011. 376 с.  

3. Ранський А. П., Прокопчук С. П., Тітов Т. С. Органічна хімія : збірник задач. 

Вінниця : ВНТУ, 2013. 99 с. 

4. Бобрівник Л. Д., Руденко В. М., Лезенко Г. О. Органічна хімія : підручник. 

Київ-Ірпінь : Перун, 2005. 544 с. 

5.  Кононський О. І. Органічна хімія : підручник. Київ : Дакор, 2003. 568 с.  

6.  Кононський О. І. Органічна хімія. Практикум : навч. посіб. Київ : Вища шк., 

2002. 247 с. 

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

2002.  480 с. 

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

підручник. Тернопіль : ТДМУ, 2015. 705 с. 

9. Біохімія : підручник / за ред. проф. А. Л. Загайка, проф. К. В. Александрової. 

Харків : Форт, 2014. 728 с. 

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

підручник. Тернопіль : ТДМУ Укрмедкнига, 2015. 705 с. 

11. Губський Ю. І. Біологічна хімія. Київ-Тернопіль : Укрмедкнига, 2000. 

508 с. 

12. Губський Ю. І. Біологічна хімія. Київ-Вінниця : Нова Книга, 2009. 664       с. 

 

Додаткова 

 

13. Агрономов А. Е. Шабаров Ю. С. Лабораторные работы в органическом 

практикуме : учеб. пособ. для студ. химич. спец. вузов. Москва : Химия, 1974. 

376 с.      

14.  Юрьев  Ю. К. Практические работы по органической химии : учеб. пособ. 

для вузов. Москва : МГУ, 1961. 420 с. 

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

книга, 2015. 380 с. 

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

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

 

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання – екзамен. 
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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 передбачає проведення екзамену, під час якого 

студенту виставляється остаточна оцінка за навчальну дисципліну. 

 

6. Інтернет-ресурси 

 

1. Методичні вказівки щодо виконання практичних робіт з органічної та 

біологічної хімії – режим доступу: 

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

2. Методичні вказівки щодо виконання лабораторних з робіт з органічної та 

біологічної хімії – режим доступу: 

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

3. Методичні вказівки щодо виконання самостійної роботи з органічної та 

біологічної хімії – режим доступу: 

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

4. Силабус навчальної дисципліни «Органічна та біологічна хімія» – режим 

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

5. http://krnu.org/course/view.php?id=1683 

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://document.kdu.edu.ua/met_sp.php?spec=162
http://krnu.org/course/view.php?id=1683
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