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Назва курсу “Біологічна хімія” 

Адреса викладання курсу вул. Кирила і Мефодія 6, 79005 Львів 

Факультет та кафедра, за якою 

закріплена дисципліна  

хімічний факультет, кафедра органічної хімії 

Галузь знань, шифр та назва 

спеціальності 

10 Природничі науки  

102 Хімія 

Викладачі курсу Остап’юк Юрій Володимирович, к.х.н., доцент кафедри 

органічної хімії 

Контактна інформація 

викладачів 

yurii.ostapiuk@lnu.edu.ua  

Консультації по курсу 

відбуваються 

У процесі читання курсу, згідно з затвердженим 

графіком. (вул. Кирила і Мефодія 6, ауд. 3) 

Сторінка курсу https://chem.lnu.edu.ua/course/biolohichna-khimiia 

Інформація про курс Курс розроблено таким чином, щоб надати здобувачам 

необхідні теоретичні знання і практичні навики, які 

дозволять освоїти знання про біохімічні процеси живих 

організмів, їх регуляцію та методи впливу на 

протікання біохімічних процесів; про сполуки 

синтетичного та природного походження, що 

впливають на протікання процесів у живих організмах, 

методи їх виділення і планування їх синтезу 

Коротка анотація курсу Дисципліна “Біологічна хімія” є дисципліною в межах 

ОПП, ОНП «Хімія» магістерського рівня вищої освіти 

для здобувачів з спеціальності 102 Хімія, яка 

викладається на 2-му курсі (1-й семестр) в обсязі 5 

кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною 

Системою ECTS). 

Мета та цілі курсу Метою і завданням навчальної дисципліни “ 

Біологічна хімія ” є формування базових знань про 

механізми біологічних процесів, їх регуляцію; про 

речовини природного походження, їх методи виділення 

та модифікації. 
Література для вивчення 

дисципліни 

1. Нельсон Д., Кокс М.: Основи біохімії за 

Ленінджером. Львів: БаК, 2015. 
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Вузовская книга, 2001. 

8. П.В. Сергеев, Н.Л. Шимановский, В.И. Петров. 

Рецепторы физиологически активных веществ. М., 

1999. 
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Біологічна хімія. Львів: Видавництво Львівської 

політехніки, 2013. 336 с. 

Тривалість курсу 150 годин. З них 32 години лекцій, 32 години 

лабораторних занять та 86 годин самостійної роботи 

Обсяг курсу 64 годин аудиторних занять (лекції – 32 год., 

лабораторні – 32 год.) та 86 годин самостійної роботи. 

Очікувані результати 

навчання 

В результаті вивчення цього курсу студент повинен  

знати: Місце біологічної хімії в ряді інших хімічних і 

природничо-наукових дисциплін; основні відомості про 

сучасні методи виділення, синтезу та модифікації 

сполук, що беруть участь в біохімічних перетвореннях і 

регулюють їх; дослідження механізмів біохімічних 

перетворень; області застосування таких знань.  

вміти: Аналізувати залежність біологічної активності 

та хімічних властивостей сполук природного 

походження та їх модифікацій від структури; 

аналізувати та прогнозувати вплив речовин на 

протікання біохімічних процесів; 

здійснювати в лабораторних умовах виділення, синтез, 

та дослідження хімічних властивостей деяких 

природних та синтетичних біологічно активних сполук; 

пояснювати основні механізми біохімічних перетворень 

та принципи спрямованого впливу різних класів 

медичних засобів на такі біохімічні процеси. 

Ключові слова Біологічна хімія; амінокислоти; пептиди; 

нейромедіатори; регуляція нервової провідності; 

токсини; пестициди. 

Формат курсу Проведення лекцій, лабораторних занять, консультацій 

для кращого розуміння тем при самостійному 

опрацюванні матеріалу 

Теми Подано у таблицях 

Підсумковий контроль, форма екзамен в кінці семестру та всі види контролю 

заплановані згідно робочої програми 

Пререквізити Викладання навчальної дисципліни базується на 

знаннях, отриманих в результаті вивчення попередніх 

навчальних дисциплін та набуття компетенцій після 

завершення навчання на рівні бакалавра. 

Навчальні методи та техніки, 

які будуть використовуватися 

під час викладання курсу 

Лекції, презентація, виконання та захист лабораторних 

робіт, колаборативне навчання (форми – групові 

проекти, спільні розробки), творче індивідуальне 

завдання. 



Робота в системі Moodle, побудова електронного 

навчання як простору прояву пізнавальних ініціатив. 
Необхідне обладнання персональний комп’ютер, загальновживані комп'ютерні 

програми, проектор, доступ до мережі інтернет, 

лабораторне обладнання кафедри органічної хімії, а 

також доступ до наукометричних баз даних (Scopus, 

Web of Sсience). 

Критерії оцінювання (окремо 

для кожного виду навчальної 

діяльності) 

Політика виставлення балів. Враховуються бали, 

набрані на поточному тестуванні, самостійній роботі та 

бали підсумкового тестування. Оцінювання 

проводиться за 100-бальною шкалою. При цьому 

обов’язково враховуються присутність на заняттях та 

активність студента під час лабораторних занять; 

недопустимість пропусків та запізнень на заняття; 

користування мобільним телефоном, планшетом чи 

іншими мобільними пристроями під час заняття в цілях 

не пов’язаних з навчанням; списування та плагіат; 

несвоєчасне виконання поставленого завдання і т. ін. 

Жодні форми порушення академічної доброчесності не 

толеруються. 

Бали нараховуються за наступним співідношенням:  

• лабораторні роботи: 15% семестрової оцінки;  

• контрольні заміри (контрольні та тести): 20% 

семестрової оцінки;  

• підсумкове тестування (колоквіум): 15% семестрової 

оцінки. 

• екзамен: 50% семестрової оцінки. 

Підсумкова максимальна кількість балів – 100. 

Академічна доброчесність: очікується, що роботи 

студентів будуть їх оригінальними дослідженнями чи 

міркуваннями. Виявлення ознак академічної 

недоброчесності (відсутність посилань на використані 

джерела, фабрикування джерел, втручання в роботу 

інших студентів тощо) в письмовій роботі студента є 

підставою для її незарахуванння викладачем, незалежно 

від масштабів плагіату чи обману.  

Відвідання занять: Здобувачі повині відвідувати усі 

лекції і лабораторні зайняття курсу та мають 

інформувати викладача про неможливість відвідати 

заняття з поважних причин.  

Література. Уся література, яку студенти не зможуть 

знайти самостійно, буде надана викладачем виключно в 

освітніх цілях без права її передачі третім особам. 

Студенти заохочуються до використання також й іншої 

літератури та джерел, яких немає серед 

рекомендованих. 



Опитування Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде 

надано по завершенню курсу. 

 

 

Схема курсу 

№
 т

ем
и

 

НАЗВИ ЗМІСТОВИХ МОДУЛІВ І ТЕМ 

Кількість годин 

л лаб ср 

Змістовий модуль. 

Біологічна хімія 

1  
Вступ. Предмет біологічної хімії. Місце біологічної хімії серед 

природничих наук. 
2 2 6 

2  

Особливості біохімічних перетворень та їх регуляція. Первинні та 

вторинні метаболіти. 
6 6 12 

3  
Білки – функції та біосинтез. Синтез in vitro та прикладне 

застосування.  
4 4 9 

4  
Гормональна біорегуляція 4 4 10 

5  
Непептидні гормони: біосинтез, біохімічна функція 2 2 10 

6  

Гормони комах: біосинтез, біохімічна функція, прикладне 

застосування. Регулятори росту і розвитку комах. 
4 6 10 

7  
Регулятори росту і розвитку рослин та грибів. Пестициди. 2 2 8 

8  
Отрути та токсини 4 2 9 

9  

Нервовий імпульс. Холінергічні та адренаргічні синапси. Медичне 

значення 
4 2 12 

Модульна робота (колоквіум) 
 2  

Всього годин 32 32 86 

  

 

 

 

 

 



 

Лабораторні заняття 

№ 

теми 

Назва лабораторної роботи Кількість 

годин 

1 Методи виділення, очистки природних сполук. Методи визначення 

біоактивності речовин. 

2 

2 Хроматографічне розділення амінокислот.  4 

3 Хроматографічне розділення хлорофілу 4 

4 Фталільний захист аміногрупи в α-амінокислотах. 4 

5 Властивості ферментів. Властивості вуглеводів. 4 

6 Виділення ментолу з перцевої м’яти.  8 

7 Виділення α-пінену та синтез терпінеолу. 6 

 Разом 32 

 

 

 

Рейтингове оцінювання контролю знань здобувачів (у балах): 

Модуль Види контролю 
К-сть 

видів 

Макс. к-

сть балів 

Сума  

балів 

Біохімія 

Колоквіум 1 15 15 

Виконання і захист  лабораторної 

роботи 
6 2,5 

 

15 

 

Здача контрольних робіт 4 10 20 

 Іспит  50 

Загальна сума балів за семестр  100 

 

 

 

 

 



Рейтингове оцінювання контролю знань здобувачів (у балах): 

Бал ECTS Оцінка за національною шкалою 

Екзаменаційна оцінка 

90-100 A 5 Відмінно 

81-89 B 
4 Добре 

71-80 C 

61-70 D 
3 Задовільно 

51-60 E 

30-50 FX 
2 

Можлива перездача  

0-29 F Повторення всього курсу 

 

 


