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ВСТУП 

 

Основною навчальною роботою студента є самостійне вивчення 

рекомендованої літератури: навчальних посібників, конспекту лекцій, 

методичних вказівок. 

Методичні вказівки щодо самостійної роботи мають на меті ознайомити 

студентів із програмою навчальної дисципліни, переліком питань для 

опрацювання та спонукати студентів до якісного засвоєння теоретичного 

матеріалу. Навчальну літературу студент може вільно отримати в бібліотеках 

університету і працювати як у читальній залі, так і вдома. Окрім цього здобувач 

освіти має можливість опрацьовувати джерела в електронному вигляді, 

розміщені на сайті кафедри «Екологія та біотехнології» за посиланням 

http://biotech.kdu.edu.ua/, а також у системі онлайн-навчання та оцінювання 

знань КрНУ за посиланням http://krnu.org/.  

Під час вивчення літературних джерел потрібно дотримуватися такої 

послідовності: 

 ознайомитися з програмою навчального курсу (розділ 1); 

 вибрати необхідні навчальні посібники, у тому числі методичні 

рекомендації; 

 ознайомитися з переліком питань для вивчення конкретної теми 

(розділ 2); 

 вдумливо прочитати теоретичний матеріал, бажано з одночасним тезовим 

конспектуванням; 

 надати відповідь на контрольні питання теми, використовуючи тезовий 

конспект, а за необхідності – і безпосередньо навчальний посібник; 

 самостійно здійснити перевірку якості засвоєння матеріалу,  відповідаючи 

на контрольні питання теми без використання конспекту і посібників; 

 повторно опрацювати всі питання програмного курсу, що залишилися без 

відповіді під час самоперевірки. 

У період самостійного вивчення навчальної дисципліни студент має 

право на консультації закріпленого за ним викладача за встановленим графіком. 
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«Органічна та біологічна хімія» є обов’язковою навчальною дисципліною 

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 і 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 надання майбутнім 

фахівцям у галузі біотехнології теоретичних знань щодо основних розділів 

органічної та біологічної хімії та практичних навичок, формування 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 наукових засад для подальшого вивчення спеціальних дисциплін.  

Основними завданнями вивчення навчальної дисципліни є: 

 формування у студентів теоретичних засад 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 покладені в основу біологічних 

процесів, механізми трансформації енергії в біологічних системах);  

 формування у студентів практичних знань, навичок і вмінь у галузі 

сучасних органічної та біологічної хімії; 

 забезпечення розвитку інтелектуальних умінь;   

 забезпечення фундаментальної підготовки студентів у галузі органічної 

хімії та біохімії; 

 забезпечення оволодіння студентами знаннями та практичними 

навичками, необхідними для вивчення інших фахових дисциплін. 

Під час вивчення навчальної дисципліни у студентів формуються такі 

компетентності.  
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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. 

Програмні результати 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. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 
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знати: 

 основні поняття та закони органічної та біологічної хімії; 

  будову органічних сполук і 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 засади процесів енергетичного та пластичного обміну у 

живих істотах; 

 хімічні властивості та біологічне значення вуглеводів, ліпідів, білків, 

нуклеїнових кислот, роль ферментів, вітамінів. 

вміти: 

 застосовувати знання у практичних ситуаціях; 

 навчатися 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 
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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.   

Основними формами роботи є лекції, лабораторні та практичні заняття, 

самостійна робота. 

Методи контролю:  

 робота на лекції (контроль відвідування, ведення конспекту лекцій);  

 поточний, модульний та підсумковий контроль знань (індивідуальне 

опитування, виконання тестових завдань або самостійних робіт, модульних 

контрольних робіт);  

 робота студентів на практичних заняттях (контроль відвідування, 

підготовки до заняття, оцінювання активності студента на практичних 

заняттях);  

 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). 

Міждисциплінарні зв’язки сучасна навчальна дисципліна «Органічна та 

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

та методологією досліджень, є базовою теоретичною складовою освітньо-

професійної програми і 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».  
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1 ТЕМИ ТА ПОГОДИННИЙ РОЗКЛАД ЛЕКЦІЙ І САМОСТІЙНОЇ 

РОБОТИ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість годин 

Лекції 
Сам. 

робота 

Змістовий модуль 1 Органічна хімія 

1 Вступ. Теоретичні уявлення в органічній хімії  2 13 

2 Вуглеводні 6 6 

3 Спирти. Феноли 4 11 

4 Оксосполуки 2 13 

5 Загальна характеристика гетероциклів 4 17 

 Усього за змістовим модулем 1 18 60 

Змістовий модуль 2 Біологічна хімія 

6 Вступ. Біохімія як наука 2 15 

7 Білки, амінокислоти 4 2 

8 Ферменти 3 10 

9 Біохімія вуглеводів 2,5 2 

10 Біохімія ліпідів 2,5 12 

11 Вітаміни 2 15 

12 Біохімія нуклеїнових кислот 2 15 

13 Обмін речовин 4 9 

 Усього за змістовим модулем 2 22 80 

 Усього 40 140 
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2 ПЕРЕЛІК ТЕМ І ПИТАНЬ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ДЛЯ 

САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ 

 

Змістовий модуль 1 Органічна хімія 

Тема 1.1 Вступ. Теоретичні уявлення в органічній хімії. Предмет 

органічної хімії. Найважливіші етапи розвитку органічної хімії та 

промисловості органічного синтезу. Значення органічної хімії у природі та 

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 та 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. 

Питання для самоперевірки 

1. Що вивчає органічна хімія? Які її завдання?  

2. Як класифікують органічні сполуки за будовою вуглецевого скелету та 

природою функціональних груп? Основні функціональні групи і класи 

органічних сполук. 

3. Які типи хімічних зв’язків в органічних молекулах? 

4. Наведіть класифікацію органічних реакцій і реагентів.  

5. Які типи механізмів органічних реакцій? 

6. Охарактеризуйте типи органічних реакцій (приєднання, заміщення, 

відщеплення). 

Література: [1–6, 13, 14]. 

 

Тема 1.2 Вуглеводні. Насичені, ненасичені вуглеводні (алкани, алкени, 

алкіни, алкадієни). Гомологічний ряд насичених вуглеводнів, ізомерія, 

номенклатура. Одержання та властивості насичених вуглеводнів. Реакції 
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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. Спрямовувальна дія замісників у бензольному ядрі. Найважливіші 

представники, їх застосування. 

Питання для самоперевірки 

1. Охарактеризуйте гомологічний ряд, будову та ізомерію, номенклатуру 

таких класів вуглеводнів: алкани, алкени, циклоалкани, циклоалкени. 

2. Які хімічні властивості алканів? Охарактеризуйте реакції радикального 

заміщення (SR), механізм галоґенування.  

3. Наведіть приклади застосування окремих представників алканів, 

алкінів, аренів у медицині, фармації. 

4. Які реакції характерні для циклоалканів?  

5. Охарактеризуйте класи терпенів і хімічні властивості моноциклічних 

терпенів. 

6. Охарактеризуйте хімічні властивості алкенів, реакції електрофільного 

приєднання (АЕ). Правило Марковнікова та його сучасна інтерпретація. 

Окиснення алкенів, реакція Вагнера. 

7. Які є типи дієнів? Охарактеризуйте їх будову, номенклатуру. 

8. Які особливості реакцій електрофільного приєднання у спряжених 

дієнах (АЕ) (галоґенування, гідрогалоґенування)?  

9. Охарактеризуйте хімічні властивості алкінів: реакції електрофільного 
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приєднання (АЕ) (галоґенування, гідрогалоґенування, гідратації – реакція 

Кучерова). Правило Ельтекова. Окиснення та відновлення алкінів. 

10. Які хімічні властивості характерні для аренів?  

11. Охарактеризуйте реакції електрофільного заміщення (SЕ) – 

галоґенування, нітрування, сульфування, алкілювання, ацилювання. 

12. Охарактеризуйте реакції приєднання в аренів (гідрування, приєднання 

хлору). Окиснення аренів.  

Література: [1–6, 13, 14]. 

 

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 хімічні властивості. Утворення фенолятів, алкілування й ацилювання 

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

 і  нафтоли. Фенольні антиоксиданти. 

Питання для самоперевірки 

1. Яку будову мають спирти? Як їх класифікують за кількістю 

гідроксильних груп і природою вуглеводневого радикала?  

2. Які хімічні властивості характерні для одноатомних спиртів? 
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3. Охарактеризуйте реакції нуклеофільного заміщення в алканолах (SN): 

утворення галоґеналканів, естерів.  

4. Які хімічні властивості мають гліколі та гліцерол?  

5. Застосування окремих представників спиртів і фенолів у медицині, 

фармації.  

6. Наведіть класифікацію фенолів за кількістю гідроксильних груп.  

7. Охарактеризуйте реакції фенолів за зв’язком О–Н (утворення 

фенолятів, етерів та естерів). 

8. Реакції електрофільного заміщення (SE) у фенолів: галоґенування, 

нітрування, сульфування. Відновлення та окиснення фенолів. 

9. Охарактеризуйте багатоатомні феноли та їх основні хімічні 

перетворення. 

Література: [1–6, 13, 14]. 

 

Тема 1.4 Оксосполуки. Карбонові кислоти та їхні 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 із синильною кислотою, маґнійгалоґеналкілами,  

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, 
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складних ефірів, амідів, нітрилів. 

Ненасичені одноосновні кислоти. Акрилова та метакрилова кислоти, їхні 

ефіри та нітрили. Технічні способи добування та застосування. Полімеризація 

та співполімеризація. 

Двоосновні кислоти. Класифікація. Номенклатура. Особливості хімічних 

властивостей. Поняття про ненасичені двохосновні кислоти: малеїнова та 

фумарова кислоти, їхні властивості. 

Питання для самоперевірки 

1. Наведіть класифікацію альдегідів, гомологічний ряд, номенклатуру, 

ізомерію, фізичні властивості. 

2. Яку електронну будову має карбонільна група? Як впливає природа 

вуглеводневого радикала на реакційну здатність оксосполук? 

3. Охарактеризуйте хімічні властивості альдегідів. Реакції 

нуклеофільного приєднання (АN): гідратація, утворення напівацеталів та 

ацеталів, ціаннідної кислоти. 

4. Охарактеризуйте реакції приєднання−відщеплення альдегідів, взаємодії 

карбонільних сполук з амоніаком, амінами (основи Шиффа). 

5. Реакції альдольної конденсації. Окиснення і відновлення оксосполук. 

Полімеризація альдегідів. Застосування окремих представників у медицині, 

фармації. 

6. Надайте загальну характеристику кетонів, назвіть їх фізичні та хімічні 

властивості. 

7. Наведіть класифікацію карбонових кислот, гомологічний ряд, 

номенклатуру. 

8. Яка електронна будова карбоксильної групи? 

9. Охарактеризуйте фізичні та хімічні властивості монокарбонових 

кислот. Кислотні властивості карбонових кислот та їх залежність від природи 

вуглеводневого радикала. Утворення солей. 

10. Охарактеризуйте реакції нуклеофільного заміщення в 

монокарбонових кислотах (утворення функціональних похідних 

монокарбонових кислот: галоґенангідридів, ангідридів, естерів, амідів). Якісна 
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реакція на ацетат-йон. 

11. Які особливості властивостей ароматичних карбонових кислот? 

Орієнтувальна дія карбоксильної групи в реакціях (SE). Бензойна кислота. 

Якісна реакція на бензоат-йон. 

12. Які властивості мають дикарбонові кислоти як біфункціональні 

сполуки? Якісна реакція на оксалат-йон. 

13. Специфічні властивості дикарбонових кислот. Відношення до 

нагрівання (декарбоксилювання, утворення циклічних ангідридів, циклічних 

імідів). Наведіть приклади застосування окремих представників у медицині, 

фармації. 

Література: [1–6, 13, 14]. 

 

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 
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нуклеїнові кислоти. Піримідин та його основи. Пурин. 

Хінолін. Будова, хімічні властивості. Значення гетероциклів у природі та 

різних галузях промислового органічного синтезу. 

Питання для самоперевірки 

1. Охарактеризуйте гетероциклічні сполуки. Класифікація за розміром 

циклу, природою гетероатома, кількістю гетероатомів та ступенем насиченості. 

Основні принципи номенклатури гетероциклічних сполук. 

2. Охарактеризуйте ароматичні властивості найважливіших 

гетероциклічних сполук. Кислотно-основні властивості. Властивості атомів 

азоту пірольного та піридинового типу. 

3. Охарактеризуйте п’ятичленні гетероциклічні сполуки з одним 

гетероатомом. Будова та хімічні властивості піролу, фурану, тіофену. Реакції 

електрофільного заміщення (SE). Особливості реакцій нітрування, сульфування 

і галоґенування ацидофобних гетероциклів. Реакції відновлення. Застосування 

окремих представників у медицині, фармації. 

4. Охарактеризуйте азоли: піразол, імідазол, тіазол, тіазолідин, тіадіазол, 

оксазол. Які будова та хімічні властивості цих сполук? Кислотно-основні 

властивості. Реакції електрофільного заміщення (SE). Відновлення. 

Застосування окремих представників у медицині, фармації. 

5. Охарактеризуйте лікарські засоби на основі піразолону-5: антипірин, 

анальгін. 

6. Які хімічні властивості піридину? Реакції електрофільного (SE) та 

нуклеофільного (SN) заміщення в піридині. Реакції відновлення. Піперидин. 

Застосування окремих представників у медицині, фармації. 

Література: [1–6, 13, 14]. 

 

Змістовий модуль 2. Біологічна хімія 

Тема 2.1 Біохімія як наука. Предмет і завдання біохімії. Історія розвитку 

біохімії. Напрями сучасної біохімії. Хімічний склад живих організмів. Біогенні 

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

організмах. Будова клітини. Загальні уявлення про обмін речовин.  
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Питання для самоперевірки 

1. Що вивчає біологічна хімія? Які її завдання?  

2. Які є напрями сучасної біохімії? Що вони вивчають? 

3. Охарактеризуйте хімічний склад живих організмів. Які макро- та 

мікроелементи містяться у живій матерії і яке вони мають значення?  

4. Яке значення в живих організмах має вода, який її вміст? 

Охарактеризуйте значення та функції води в організмі. 

5. Що є основною структурною і функціональною одиницею всіх живих 

систем?  

6. Будова клітини.  

7. Що являє собою обмін речовин у живому організмі? Анаболізм, 

катаболізм. 

8. Які речовини належать до основних харчових речовин (нутрієнтів) 

живих організмів?  

Література: [7–12, 15, 16]. 

 

Тема 2.2 Білки, амінокислоти. Будова, властивості, біологічне значення. 

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

Амінокислоти, номенклатура та будова. Замінні та незамінні амінокислоти. 

Питання для самоперевірки 

1. Що являють собою білки? Які функції вони виконують у живих 

організмах? Охарактеризуйте основний елементний склад білків. 

2. Яку будову мають білки? Охарактеризуйте їх основні структури. 

3. Які фізико-хімічні властивості мають білки? 

4. У чому полягає біологічна цінність білків? 

5. Охарактеризуйте властивості білків. Які кольорові реакції 

застосовуються для визначення білків? 

6. Яку будову мають амінокислоти? Номенклатура. Хімічні властивості. 

Амфотерні властивості амінокислот. Специфічні реакції α-, β-, γ-амінокислот. 

7. Які амінокислоти належать до замінних і незамінних?  

Література: [1–13, 15, 16]. 
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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.  

Питання для самоперевірки 

1. Які властивості мають ферменти?  

2. У чому полягає специфічність дії ферменту? 

3. Які чинники впливають на активність ферментів? 

4. Хімічна будова ферментів.  

5. Охарактеризуйте механізм дії ферменту. 

6. Як формується назва ферменту? Номенклатура та класифікація 

ферментів. 

7. Використання ферментів у харчовій промисловості.  

Література: [7–12, 15, 16]. 

 

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. 

Питання для самоперевірки 

1. Надайте загальну характеристику вуглеводів, їх класифікацію (моно-, 

оліго- та полісахариди). Біологічне значення вуглеводів. Функції вуглеводів у 

живих організмах. 

2. Охарактеризуйте будову, номенклатуру та класифікацію моносахаридів 
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(альдо-, кетопентози та гексози).  

3. Які хімічні властивості моносахаридів? Реакції напівацетального 

гідроксилу. Утворення глікозидів. Реакції спиртових гідроксильних груп 

(ацилювання, алкілювання): утворення етерів та естерів. 

4. Охарактеризуйте відновні властивості моноз. Окиснення глюкози; 

утворення глюконової, глюкарової та глюкуронової кислот. Якісні реакції на 

виявлення глюкози. 

5. Які речовини належать до полісахаридів? Охарактеризуйте 

гомополісахариди: крохмаль (амілоза, амілопектин), глікоген, целюлоза.  

6. Як відбувається гідроліз полісахаридів? 

Література: [1–13, 15, 16]. 

 

Тема 2.5 Біохімія ліпідів. Біологічне значення 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. 

Питання для самоперевірки 

1. Які сполуки належать до ліпідів? Охарактеризуйте властивості ліпідів. 

2. Охарактеризуйте функції ліпідів у живих організмах. 

3. Які ліпіди належать до простих, а які до складних і за якою ознакою? 

4. Як класифікують ліпіди за їхніми біологічними функціями? 

5. На чому ґрунтується сучасна номенклатура і класифікація ліпідів? 

6. Охарактеризуйте жирні кислоти.  

7. Що являють собою ацилгліцериди? Які їх функції? 

8. Яку будову мають воски та фосфоліпіди? Наведіть характеристику 

основних представників цих класів ліпідів. 

9. Охарактеризуйте будову та функції сфінголіпідів, стеринів. 

Література: [7–12, 15, 16]. 
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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.  

Питання для самоперевірки 

1. Які сполуки належать до вітамінів? Яке їх значення у процесах обміну 

речовин в організмах?  

2. Які особливості характерні для вітамінів як незамінних сполук для 

організму? 

3. У чому полягає вітамінна недостатність? Охарактеризуйте авітаміноз, 

гіповітаміноз. 

4. Які вітаміни належать до водорозчинних? Які їх функції в організмі? 

5. Охарактеризуйте жиророзчинні вітаміни та їх значення в організмі. 

Література: [7–12, 15, 16]. 

 

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. Значення і функції 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). 

Питання для самоперевірки 

1. Які сполуки належать до нуклеїнових кислот? Яку функцію виконують 

нуклеїнові кислоти в організмах? 

2. З яких компонентів складається нуклеотид? 

3. Які пуринові та піримідинові основи входять до складу нуклеїнових 

кислот? 
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4. Чим відрізняються молекули ДНК і РНК?  

5. Охарактеризуйте структуру, значення і функції ДНК в організмі.  

6. Які є типи РНК? Охарактеризуйте структуру, значення і функції РНК в 

організмі.  

7. Яку функцію виконують в клітині сполуки нуклеотидів із залишками 

ортофосфатної кислоти? 

Література: [7–12, 15, 16]. 

 

Тема 2.8 Обмін речовин.  

Етапи обміну речовин. Катаболізм та анаболізм. Загальні шляхи 

катаболізму білків, жирів і вуглеводів. Взаємозв’язок обміну речовин. Обмін 

енергії в організмі. Джерела енергії. АТФ як універсальне джерело енергії у 

клітині. Обмін вуглеводів, ліпідів, білків. 

Питання для самоперевірки 

1. Охарактеризуйте катаболічні та анаболічні процеси в живих 

організмах. 

2. Назвіть специфічні функції метаболізму. 

3. Назвіть і опишіть усі п’ять основних стадій обміну речовин в організмі 

людини. 

4. Що називають енергетичним балансом організму? Які процеси 

належать до енергетичного обміну в організмі? 

5. Екзергонічні та ендергонічні процеси. 

6. Охарактеризуйте макроергічні сполуки. Шляхи синтезу АТФ у клітині. 

7. Охарактеризуйте стадії катаболізму біомолекул. 

8. Схема функціонування циклу трикарбонових кислот. Послідовність 

кислот, що беруть участь у ЦТК. Біохімічні функції циклу Кребса. 

9. Охарактеризуйте процеси обміну вуглеводів, ліпідів і білків в 

організмі. 

Література: [7–12, 15, 16]. 
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3 ПИТАННЯ ДО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ 

 

1. Предмет органічної хімії. Найважливіші етапи розвитку органічної 

хімії та промисловості органічного синтезу. Значення органічної хімії у природі 

та практичній діяльності людей.  

2. Основні положення теорії хімічної будови органічних сполук 

А. М. Бутлерова. Структурні принципи в органічній хімії. Тетраедрична модель 

атома Карбону. Явище гомології. Поняття про ізомерію органічних сполук. 

Радикали. Принципи раціональної та міжнародної номенклатури (ІЮПАК).  

3. Основні типи хімічних зв’язків. Типи механічних, хімічних реакцій, 

органічних сполук. Класифікація органічних сполук. 

4. Насичені вуглеводні та ненасичені вуглеводні (алкани, алкени, алкіни, 

алкадієни). Гомологічний ряд насичених вуглеводнів, ізомерія, номенклатура. 

5. Одержання та властивості насичених вуглеводнів. Реакції заміщення й 

окиснення. Використання насичених вуглеводнів.  

6. Гомологічний ряд етиленових вуглеводнів, ізомерія, номенклатура. 

Одержання та властивості: реакції приєднання (правило Марковнікова), 

окиснення та полімеризації.  

7. Дієнові вуглеводні. Каучуки. Гомологічний ряд ацетиленових 

вуглеводнів, номенклатура. Одержання та властивості. Реакції приєднання, 

заміщення й окиснення. Використання ненасичених вуглеводнів у 

промисловості. 

8. Циклоакани та циклоалкени. Класифікація, ізомерія, номенклатура. 

9. Циклопарафіни. Електронна та просторова будова, способи 

одержання, хімічні властивості. Теорія напруження. Терпени. Представники, 

природні джерела, застосування.  

10. Ароматичні вуглеводні. Арени. Гомологічний ряд ароматичних 

вуглеводнів, ізомерія, номенклатура. Одержання та властивості ароматичних 

вуглеводнів. Спрямовувальна дія замісників у бензольному ядрі. Найважливіші 

представники, їх застосування. 

11. Галоґенопохідні вуглеводнів. Класифікація галоґенопохідних. 

Одержання аліфатичних і ароматичних галоґенопохідних. Хімічні властивості. 

Взаємодія з воднем, водою, водними та спиртовими розчинами лугів, аміаком, 
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ціанідом калію, алкоголятами, солями карбонових кислот, нітратом срібла, 

металами. Найважливіші представники.  

12. 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, галоґенідами фосфору. Добування простих і 

складних ефірів органічних і мінеральних кислот. Дегідратація, окиснення та 

дегідрування спиртів. Хімічні властивості первинних, вторинних і третинних 

спиртів.  

13. Ненасичені спирти. Вініловий і аліловий спирти. Багатоатомні спирти. 

Класифікація, ізомерія, номенклатура. Фізичні та хімічні властивості. 

Етиленгліколь, технічне добування та застосування.  

14. Гліцерин. Добування з жирів, цукристих речовин і з пропілену. 

Хімічні властивості і застосування. Поняття про спирти вищої атомності. 

15. Феноли та нафтоли. Ізомерія та номенклатура. Способи добування. 

Фізичні та хімічні властивості. Утворення фенолятів, алкілування й ацилювання 

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

 і  нафтоли. Фенольні антиоксиданти. 

16. Оксисполуки. Альдегіди та кетони. Будова, ізомерія, номенклатура 

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

17. Добування альдегідів і кетонів окисненням  спиртів, піролізом солей 

карбонових кислот, гідролізом дигалоґенопохідних, гідратацією ацетилену і 

його гомологів. Оксосинтез.  

18. Фізичні та хімічні властивості альдегідів і кетонів. Реакції з 

нуклеофільними реагентами та їхній механізм: взаємодія із синильною 

кислотою, маґнійгалоґеналкілами,  гідросульфітом натрію, аміаком, 

гідроксиламіном, гідразіном та його похідними, утворення напівацеталей та 

ацеталей. 

19.  Полімеризація аліфатичних альдегідів. Альдольна та кротонова 

конденсації. Відновлення альдегідів і кетонів. Окиснення альдегідів і кетонів. 

Реакція «срібного дзеркала». Реакція з фелінговою рідиною.  
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20. Карбонові кислоти та їхні похідні. Класифікація карбонових кислот. 

Одноосновні карбонові кислоти. Ізомерія. Номенклатура.  

21. Ацильні радикали. Природа карбоксильної групи. Способи добування 

кислот. Фізичні та хімічні властивості.  

22. Добування та властивості функціональних похідних кислот: 

галоґенангідридів, ангідридів, складних ефірів, амідів, нітрилів. 

23. Ненасичені одноосновні кислоти. Акрилова та метакрилова кислоти, 

їхні ефіри та нітрили. Технічні способи добування та застосування. 

Полімеризація та співполімеризація. 

24. Двоосновні кислоти. Класифікація. Номенклатура. Особливості 

хімічних властивостей. Поняття про ненасичені двоосновні кислоти: малеїнова 

та фумарова кислоти, їхні властивості. 

25. Естери. Жири та масла. Мила. Складні ефіри (естери). Механізм 

реакції естерифікації. Вищі жирні кислоти. Мила.  

26. Поняття про кислоти з декількома подвійними зв’язками: лінолева, 

ліноленова, арахідонова кислоти.  

27. Загальна характеристика гетероциклів. Класифікація. Номенклатура.  

28. Ароматичні гетероцикли. Порівняльна характеристика ароматичності 

бензену та гетероциклічних ароматичних сполук. 

29. П’ятичленні гетероциклічні сполуки з одним гетероатомом: фуран, 

тіофен, пірол. Знаходження у природі.  

30. Піридин як представник шестичленних гетероциклів. Піридинове 

кільце у складі природних сполук. Вітаміни, що містять піридинове кільце. 

Піридиновий та піперидиновий цикли в алкалоїдах.  

31. Хінолін. Будова, хімічні властивості. Значення гетероциклів у природі 

та різних галузях промислового органічного синтезу. 

32. Предмет біологічної хімії. Завдання та напрями сучасної біохімії?  

33. Характеристика хімічного складу живих організмів. Які макро- та 

мікроелементи містяться у живій матерії і яке вони мають значення?  

34. Значення води в живих організмах (уміст, функції води в організмі). 

35. Що є основною структурною і функціональною одиницею всіх живих 

систем? Будова клітини.  
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36. Які речовини належать до основних харчових речовин (нутрієнтів) 

живих організмів?  

37. Що являють собою білки? Які функції вони виконують у живих 

організмах? Охарактеризуйте основний елементний склад білків. 

38. Яку будову мають білки? Охарактеризуйте їх основні структури. 

39. Охарактеризуйте властивості білків. У чому полягає біологічна 

цінність білків? 

40. Які кольорові реакції застосовуються для визначення білків? 

41. Яку будову мають амінокислоти? Номенклатура. Хімічні властивості. 

Амфотерні властивості амінокислот. Специфічні реакції α-, β-, γ-амінокислот. 

42. Які амінокислоти належать до замінних та незамінних?  

43. Які властивості мають ферменти?  У чому полягає специфічність дії 

ферменту? 

44. Які чинники впливають на активність ферментів? Хімічна будова 

ферментів.  Охарактеризуйте механізм дії ферменту. 

45. Як формується назва ферменту? Номенклатура та класифікація 

ферментів. Використання ферментів у харчовій промисловості.  

46. Надайте загальну характеристику вуглеводів, їх класифікацію (моно-, 

оліго- та полісахариди). Біологічне значення вуглеводів. Функції вуглеводів у 

живих організмах. 

47. Будова, номенклатура та класифікація моносахаридів (альдо-, 

кетопентози та гексози).  

48. Які хімічні властивості моносахаридів? Реакції напівацетального 

гідроксилу. Утворення глікозидів. Реакції спиртових гідроксильних груп 

(ацилювання, алкілювання): утворення етерів та естерів. 

49. Характеристика відновних властивостей моноз. Окиснення глюкози; 

утворення глюконової, глюкарової та глюкуронової кислот. Якісні реакції на 

виявлення глюкози. 

50. Які речовини належать до полісахаридів? Охарактеризуйте 

гомополісахариди: крохмаль (амілоза, амілопектин), глікоген, целюлоза. Як 

відбувається гідроліз полісахаридів? 
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51. Характеристика ліпідів та їхніх властивостей. 

52. Функції ліпідів у живих організмах. Які ліпіди належать до простих, а 

які до складних і за якою ознакою? 

53. Як класифікують ліпіди за їхніми біологічними функцій? На чому 

ґрунтується сучасна номенклатура і класифікація ліпідів? 

54. Охарактеризуйте жирні кислоти.  Що являють собою ацилгліцериди? 

Які їх функції? Яку будову мають воски та фосфоліпіди? Надайте 

характеристику основних представників цих класів ліпідів. 

55. Охарактеризуйте будову та функції сфінголіпідів, стеринів. 

56. Які сполуки належать до вітамінів? Охарактеризуйте їхні особливості 

та значення у процесах обміну речовин в організмах.   

57. У чому полягає вітамінна недостатність? Охарактеризуйте авітаміноз, 

гіповітаміноз. 

58. Характеристика  водорозчинних і жиророзчинних вітамінів. 

59. Нуклеїнові кислоти та їхні функції в організмах. ДНК, РНК. 

60. Які є типи РНК? Охарактеризуйте структуру, значення і функції РНК.  

61. Метаболізм та його функції. Охарактеризуйте катаболічні та 

анаболічні процеси в живих організмах. 

62. Макроергічні сполуки. Шляхи синтезу АТФ у клітині. 

63. Характеристика стадій катаболізму біомолекул. 

64. Схема функціонування циклу трикарбонових кислот. Послідовність 

кислот, що беруть участь у ЦТК. Біохімічні функції циклу Кребса. 

65. Характеристика процесів обміну вуглеводів, ліпідів і білків в 

організмі. 
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4 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 

 

А 5 (відмінно) 90−100 

Студент має глибокі, міцні й системні знання з усього теоретичного 

курсу, може чітко сформулювати та використовує у своїх відповідях спеціальну 

термінологію, володіє латинськими назвами, володіє понятійним апаратом; 

уміє застосувати здобуті теоретичні знання під час розв’язання практичних 

завдань, що стосується нових технологій дослідження; самостійно може 

підготувати змістовний реферат і захистити основні його положення. 

В 4,5 (добре) 85−89 

Студент має глибокі, міцні та системні знання з усього теоретичного 

курсу, може чітко сформулювати та використовує у своїх відповідях спеціальну 

термінологію, володіє понятійним апаратом, латинськими назвами, але у своїх 

відповідях може допустити неточності, припускається незначних помилок під 

час виконання завдань; самостійно може підготувати змістовний реферат і 

захистити основні його положення. 

С 4 (добре) 75−84 

Студент знає програмний матеріал у повному обсязі, має практичні 

вміння, але не вміє самостійно логічно мислити, зокрема підготувати реферат і 

захищати його положення. Відповідь його повна, змістовна, але з певними 

неточностями. 

D 3,5 (задовільно) 65−74 

Студент відтворює значну частину теоретичного матеріалу, виявляє 

знання і розуміння основних положень, за допомогою викладача може 

аналізувати матеріал, виправляти помилки, серед яких є значна кількість 

суттєвих. За допомогою викладача може підготувати реферативну роботу. 

E 3 (задовільно) 60−64 

Студент має початковий рівень знань, володіє необхідними уміннями та 

навичками для розв’язання стандартних завдань; виявляє розуміння основних 

положень навчального матеріалу на репродуктивному (відтворювальному) 

рівні; здатний з помилками дати визначення понять і термінів, що вивчаються; 

може самостійно оволодівати частиною навчального матеріалу, але висновки 

робить нелогічні, непослідовні. 

FХ 2 (незадовільно) 35−59 

Студент мало усвідомлює мету навчально-пізнавальної діяльності; слабко 



28 
 

орієнтується в поняттях, визначеннях; самостійне опрацювання навчального 

матеріалу викликає у нього значні труднощі; робить спробу розповісти суть 

заданого, але відповідає лише за допомогою викладача на рівні «так» чи «ні»; 

однак може самостійно знайти в підручнику відповідь. 

X 1 (незадовільно) 1−34 

Студент зовсім не володіє необхідними знаннями, уміннями, навичками 

та науковими термінами з навчальної дисципліни, що вивчається, зовсім не 

здатний до самостійного вивчення навчальної дисципліни. 

Підсумковий контроль з навчальної дисципліни здійснюється у вигляді 

екзамену. Отримана кількість балів переводиться в національну шкалу 

відповідно до таблиці, виставляється у відомість. 

Відповідність рейтингових балів і національної шкали оцінювання: 

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 
  

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 – 15 балів 

Робота під час практичного заняття, виконання 

тестових завдань за темами – 15 балів 

Модульний контроль 

Модульна контрольна робота 

№ 1 
Виконання тестових завдань – 20 балів  

Модульна контрольна робота 

№ 2 
Виконання тестових завдань – 20 балів  

Підсумковий контроль 

Екзамен 20 балів 

Усього 100 балів 
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