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1. Загальна інформація 

Назва дисципліни Біонеорганічна хімія 

Рівень вищої освіти  Перший (бакалаврський) рівень 

Викладач (-і) Тарас Тетяна Миколаївна 

Контактний телефон 

викладача 

0503733199 

E-mail викладача tetiana.taras@pnu.edu.ua 

Формат дисципліни лекції, лабораторні роботи, самостійна робота  

Обсяг дисципліни 6 кредитів, 180 годин 

Посилання на сайт 

дистанційного навчання 

 

Консультації за розкладом 

2. Анотація до курсу 

Основною метою навчання є формування творчих здібностей учнів, їх світогляду, яку 

можна досягнути розвиваючі пізнавальний інтерес учнів до навчання. Викладання 

матеріалу розкриваючи міждисциплінарні зв’язки є одним з засобів, що впливає на 

особистість учня, оскільки саме зв’язок між окремими дисциплінами ілюструє 

інтеграційні процеси, що відбуваються в науці і суспільстві. Біонеорганічна хімія є 

достатньо молодою науковою дисципліною, що виникла на зіткненні біохімії, 

біоорганічної, металоорганічної та неорганічної хімії і на теперішній час стрімко 

розвивається. Біонеорганічна хімія є дисципліною вільного вибору студента і включає в 

себе опис основних закономірностей перебігу природніх біохімічних процесів за участю 

металів, їх сполук та комплексів. Дисципліна базується на знаннях і навичках, що набуті 

під час вивчення предметів циклу професійної підготовки, з іншого боку є фундаментом 

для наступних дисциплін загально професійного спрямування 

Метою вивчення біонеорганічної хімії є привити студентам знання і навички в галузі 

біонеорганічної хімії через формування уяви про функції і форми хімічних елементів в 

живому організмі підготовити до майбутньої педагогічної діяльності.  

Завданням є формування уявлень про функції металів в організмі, їх роль в 

ферментативному каталізі та їх вплив на конформацію біологічних молекул. А також дати 

уявлення про взаємодію металів з нуклеїновими кислотами і транспорт йонів металів в 

організмі. 

4. Результати навчання (компетентності) 

Загальні компетентності: 

− Здатність до критичного аналізу й оцінки сучасних досягнень науки, генерування 

нових ідей під час розв’язування дослідницьких і практичних задач;  

− Дотримання етичних принципів як з погляду професійної чесності, так і з погляду 

розуміння можливого впливу досягнень з природничих наук на соціальну сферу;  

− Здатність цінувати різноманіття та мультикультурність; 

− Здатність до критичного мислення, навички обдумування; міцне знання професії на 

практиці; 

− Навички управління інформацією; 

Професійні компетентності: 

- Готовність до відкритого застосування хімічних і фізичних знань у повсякденному 

житті та у широкому діапазоні можливих місць роботи;  

- Здатність виконувати наукові, професійні завдання в групі під керівництвом лідера, 

готовність до виконання встановлених в групі (команді) правил, етикету, такту 

взаємовідносин, вимог до дисципліни, планування та управління часом. 

Програмові результати навчання: в результаті вивчання курсу студенти повинні 

знати основні теоретичні положення хімії координаційних сполук біметалів з 

біолігандами; закономірності природних біохімічних процесів за участю металів, їх 



сполук та комплексів; знаходження і роль біометалів у функціонуванні живих організмів; 

основи моделювання координаційних сполук біометалів з біолігандами; функції 

неорганічних йонів в живому організмі; транспортування та накопичення металів у 

біологічних системах; застосування неорганічних та координаційних сполук у медицині.  

Вміти самостійно пояснити хімічні явища та напрямок протікання процесів з 

використанням термодинамічних розрахунків та окисно-відновних потенціалів; 

пояснювати теоретичні основи досліджуваних явищ, процесів та фактів; вміти 

інтерпретувати досліджувані явища; самостійно працювати з хімічною літературою та 

довідниками; володіти хімічною термінологією та грамотною мовою; виконувати вимоги 

безпечної роботи з хімічними об’єктами.  

5. Організація навчання курсу 

Обсяг курсу 6 кредитів, 180 годин 

Вид заняття Загальна кількість годин 

лекції 30 

семінарські заняття / практичні / лабораторні 30 

самостійна робота 120 

Ознаки курсу 

Семестр Спеціальність 
Курс 

(рік навчання) 

Нормативний / 

вибірковий 

6 
014 Середня освіта 

(за предметними 

спеціалізаціями) 
третій вибірковий 

Тематика курсу 

Тема, план Форма 

заняття 

Література Завдання, год Вага 

оцінки 

Термін 

виконання 
Змістовий модуль 1. Основи будови та реакційної здатності біоорганічних сполук 

Тема 1. Вступ. 

План: 

1. Основні понят-

тя біонеорганіч-

ної хімії. 2. Задачі 

біонеорганічної 

хімії. 3. Зв'язок з 

іншими науками. 

4. Класифікація 

металів. Макро- і 

мікроелементи. 5. 

Біометали і біоне-

метали та їх поло-

ження в періодич-

ній системі. 6. 

Джерела попадан-

ня металів в орга-

нізм та їх дисло-

кація.  

Лекція Відповідно до 

списку 

літератури 

Підготувати доповідь 

або реферат за темою 

(вибір студента):  

1.Історія розвитку біо-

неорганічної хімії. 2. 

Основні поняття біоне-

органічної хімії.  3. Зв'я-

зок з іншими науками. 

4. Макро- і мікроелеме-

нти. 5. Біометали і біо-

неметали та їх положен-

ня в періодичній системі 

6. Джерела попадання 

металів в організм та їх 

дислокація 

6 год. 

6 Перший 

тиждень 

Тема 2 Основні 

аспекти біонеор-

ганічної коорди-

наційної хімії 

План: 

1. Поняття коор-

динаційної і ком-

плексної сполуки. 

2. Просторова бу-

лекція Відповідно до 

списку 

літератури 

Підготувати доповідь 

або реферат за темою 

(вибір студента): 

1. Поняття координацій-

ної і комплексної сполу-

ки. 2. Просторова будо-

ва комплексних сполук 

3. Хімічний зв’язок в ко-

ординаційних сполуках. 

8 Другий 

тиждень 



дова комплексних 

сполук. 3. Хіміч-

ний зв’язок в ко-

ординаційних 

сполуках. 4. Взає-

мний вплив ліган-

дів в координа-

ційних сполуках. 

5.Основні аспекти 

координаційної 

біонеорганічної 

хімії.  

4. Взаємний вплив ліга-

ндів в координаційних 

сполуках. 5. Основні ас-

пекти координаційної 

біонеорганічної хімії 

2.Виконати лаборатор-

ну роботу 

12 год 

Тема 3. Біометели 

s-елементів 

План: 

1. Потреба органі-

зму в лужних ме-

талах. 2. Функції 

катіонів лужних і 

лужно-земельних 

металів в організ-

мі. 3. Натрієво-ка-

лієвий насос. 4. 

Йонофори і комп-

лексоутворювачи 

лужних металів. 

5. Кальцій в про-

цесах контролю 6. 

Кальцій і скоро-

чення м’язів. 7. 

Участь кальцію в 

механізмі згор-

тання крові. 

Лекція, 

лабора-

торне 

заняття 

Відповідно до 

списку 

літератури 

Підготувати доповідь 

або реферат за темою 

(вибір студента): 

1. Потреба організму в 

лужних металах. 2. Фун-

кції катіонів лужних і 

лужно-земельних мета-

лів в організмі. 3. Нат-

рієво-калієвий насос. 4. 

Йонофори і комплексо-

утворювачи лужних ме-

талів. 5. Кальцій в про-

цесах контролю. 6. 

Кальцій і скорочення 

м’язів. 7. Участь каль-

цію в механізмі згор-

тання крові. 

2. Виконати лаборато-

рну роботу  

12 год 

6 Третій 

тиждень 

Тема 4. Біометали 

d-елементів. 

План: 

1. Особливості 

електронної будо-

ви d-елементів. 2. 

Біохімія мангану, 

феруму, кобальту, 

купруму, цинку, 

молібдену, їх 

функції в організ-

мі. 3. Типи реак-

цій біологічного 

окислення. 4. 

Окисно-віднов-

ний потенціал мо-

дельних ланцю-

гів. 5. Моделі еле-

ктронного транс-

порту.  

Лекція, 

лабора-

торне 

заняття 

Відповідно до 

списку 

літератури 

1.Підготувати доповідь 

або реферат за темою 

(вибір студента): 

1. Особливості елект-

ронної будови d-елемен-

тів. 2. Біохімія мангану, 

феруму, кобальту, куп-

руму, цинку, молібдену, 

їх функції в організмі. 3. 

Типи реакцій біологіч-

ного окислення. 4. Оки-

сно-відновний потенці-

ал модельних ланцюгів. 

5. Моделі електронного 

транспорту. 

2. Виконати лабора-

торну роботу.  

14 год  

6 Четвертий 

тиждень 

Тема 5. Неметали 

як біомакроеле-

менти 

План.  

Лекція, 

лабора-

торне  

заняття 

Відповідно до 

списку 

літератури 

Підготувати доповідь 

або реферат за темою 

(вибір студента): 

1. Молекулярний ки-

8 П’тий 

тиждень 



1. Молекулярний 

кисень. Реакції 

повного чи част-

кового укорінен-

ня, реакції без 

укорінення. 2. Пе-

реносники кисню. 

3. Фіксація моле-

кулярного азоту. 

4. Біологічна і 

абіологічна фікса-

ція. 5. Фосфатний 

переніс. Ключова 

роль фосфату в 

біології. 6. Фос-

фати і біоенерге-

тика. 7. Роль маг-

нію в фосфатном 

переносі. 8. Неме-

тали як біомікро-

елементи. 

сень. 2. Реакції повного 

чи часткового укорінен-

ня. 3. Реакції без уко-

рінення. 4. Переносники 

кисню. 5. Фіксація мо-

лекулярного азоту. 6. 

Біологічна і абіологічна 

фіксація. 7. Фосфатний 

переніс. 8.Ключова роль 

фосфату в біології. 9. 

Фосфати і біоенергети-

ка. 10. Роль магнію в 

фосфатном переносі. 11. 

Неметали як біомікро-

елементи.  

2. Виконати лабора-

торну роботу. 

12 год 

Тема 6. Важливі 

біоліганди і біо-

комплекси. 

План: 

1. Амінокислоти. 

Комплекси мета-

лів з амінокисло-

тами. 2. Основні 

електронодонорні 

групи амінокис-

лот. 3. Пептидні 

групи як ліганди. 

4. Пептиди. Особ-

ливості будови і 

номенклатура. 5. 

Комплекси мета-

лів з пептидами. 

6. Комплекси ко-

бальт (ІІ) з аміно-

кислотами і пеп-

тидами. 6. Комп-

лекси з диметил-

гліоксимом і спо-

рідненими ліган-

дами. 7. Пірими-

динові основи і 

барбітурові кис-

лоти. 8. Комплек-

си металів з бар-

Лекція, 

лабора-

торне  

заняття 

Відповідно до 

списку 

літератури 

1.Підготувати доповідь 

або реферат за темою 

(вибір студента): 

1. Амінокислоти. 2. 

Комплекси металів з 

амінокислотами. 3. Ос-

новні електронодонорні 

групи амінокислот. 4. 

Пептидні групи як 

ліганди. 5. Пептиди. 

Особливості будови і 

номенклатура. 6. Комп-

лекси металів з пепти-

дами. 7. Комплекси ко-

бальт (ІІ) з амінокис-

лотами і пептидами. 8. 

Комплекси з диметил-

гліоксимом і спорідне-

ними лігандами. 9. Пі-

римидинові основи і 

барбітурові кислоти. 10. 

Комплекси металів з 

барбітуровими сполука-

ми.  

2. Виконати лабо-

раторну роботу. 

18 год 

8 Шостий 

тиждень 



бітуровими 

сполуками.  

Тема 7. 

Металоферменти. 

План: 

1. Ферменти. Ос-

нови фермента-

тивного каталізу. 

2. Металофермен-

ти. Металофер-

ментні комплекси 

і істині метало-

ферменти. 3. Реа-

кції, що каталізу-

ємі металофер-

ментами. 4. Бага-

тоцентрові мета-

лоферменти. 5. 

Особливості бу-

дови металовміс-

ного кластера. 6. 

Способи участі 

металів у фермен-

тативних реакці-

ях. 7. Типи взає-

модій ферменту з 

йонам металом і 

лігандом. 8. Роль 

мангану в фер-

ментативному ка-

талізі.  

Лекція, 

лабора-

торне 

заняття 

Відповідно до 

списку 

літератури 

1.Підготувати доповідь 

або реферат за темою 

(вибір студента): 

1. Ферменти. 2. Основи 

ферментативного ката-

лізу. 3. Металофермен-

ти. 4. Металоферментні 

комплекси і істині мета-

лоферменти. 5. Реакції, 

що каталізуємі метало-

ферментами. 6. Багато-

центрові металофермен-

ти. 7. Особливості будо-

ви металовмісного клас-

тера. 8. Способи участі 

металів у ферментатив-

них реакціях. 9. Типи 

взаємодій ферменту з 

йоном металу і ліган-

дом. 10. Роль мангану в 

ферментативному ката-

лізі.  

14 год 

8 Сьомий 

тиждень 

Тема 8. Комплек-

си металів з біл-

ками 

План: 

1. Білки. Класифі-

кація білків. 2. 

Простетичні гру-

пи і кофактори. 3. 

Комплекси мета-

лів з білками. 4. 

Неспецифічна 

взаємодія металів 

з білками. 

Лекція, 

лабра-

торне 

заняття 

Відповідно до 

списку 

літератури 

1.Підготувати доповідь 

або реферат за темою 

(вибір студента): 

1. Білки. 2. Класифікація 

білків. 3. Простетичні 

групи і кофактори. 4. 

Комплекси металів з 

білками. 5. Неспецифіч-

на взаємодія металів з 

білками. 

14 год 

6 Восьмий 

тиждень 

Тема 9. Комплек-

си металів з пор-

фіринами і порфі-

риноподібними 

речовинами. 

План: 

1. Структура пор-

Лекція, 

лабора-

торне 

заняття 

Відповідно до 

списку 

літератури 

1.Підготувати доповідь 

або реферат за темою 

(вибір студента): 

1. Структура порфіри-

нів. 2. Гемоглобін і міог-

лобін. 3. Транспорт кис-

ню гемоглобіном ерит-

8 Дев’ятий 

тиждень 



фіринів. 2. Гемог-

лобін і міоглобін. 

3. Транспорт кис-

ню гемоглобіном 

еритроцитів. 4. 

Геометрія ферум-

порфіринів. 5. 

Схема координа-

ції в оксигенова-

ному гемоглобіні. 

6. Утворення зв’я-

зку під час взає-

модії центрально-

го атома з моле-

кулою кисню. 7. 

Токсиканти геміч-

ного типу 

роцитів. 4. Геометрія 

ферумпорфіринів. 5. 

Схема координації в ок-

сигенованому гемогло-

біні. 6. Утворення зв’я-

зку під час взаємодії 

центрального атома з 

молекулою кисню. 7. 

Токсиканти гемічного 

типу  

12 год 

Тема 10. Нуклеї-

нові кислоти і 

нуклеотиди. 

План: 

1. Будова нуклео-

тиду. 2.Біологічна 

роль нуклеотидів. 

3. Взаємодія ДНК 

з йонами металів. 

4. Центри зв’язу-

вання йонів мета-

лів на поверхні 

нуклеїнових кис-

лот. 5. Йони мета-

лів і реплікація 

ДНК. 6. Йони ме-

талів і транскрип-

ція. 7. Йони мета-

лів і трансляція. 8. 

Потенційно гено-

токсичні метали. 

9. Значення йонів 

металів для про-

цесу трансляції 

Лекція, 

лабора-

торне 

заняття 

Відповідно до 

списку 

літератури 

1.Підготувати доповідь 

або реферат за темою 

(вибір студента): 

1. Будова нуклеотиду. 2. 

Біологічна роль нуклео-

тидів. 3. Взаємодія ДНК 

з йонами металів. 4. 

Центри зв’язування 

йонів металів на повер-

хні нуклеїнових кислот. 

5. Йони металів і реплі-

кація ДНК. 6. Йони ме-

талів і транскрипція. 7. 

Йони металів і трансля-

ція. 8. Потенційно гено-

токсичні метали. 9. Зна-

чення йонів металів для 

процесу трансляції 

8 год. 

6 Десятий 

тиждень 

Тема 11. 

Цитохроми  

План: 

1. Цитохроми. 2. 

Відщеплення від 

харчових речовин 

водню. 3. Процес 

клітинного окис-

лення. 4. Типи ци-

тохромів. 5. 

Структура цитох-

Лекція, 

лабора-

торне 

заняття 

Відповідно до 

списку 

літератури 

1.Підготувати доповідь 

або реферат за темою 

(вибір студента): 

1. Цитохроми. 2. Від-

щеплення від харчових 

речовин водню. 3. Про-

цес клітинного окислен-

ня. 4. Типи цитохромів. 

5. Структура цитохрома. 

6. Особливості хімічно-

го зв’язування просте-

тичної частини з білком. 

8 год. 

6 Одиннадця-

тий 

тиждень 



рома. 6. Особли-

вості хімічного 

зв’язування прос-

тетичної частини 

з білком. 

Тема 12. Хлоро-

філи, пігменти 

живих організмів 

План: 

1. Типи хлорофі-

лів. 2. Від’ємність 

хлорофілу від ге-

му. 3. Структура 

хлорофілу. 4. 

Ароматичний ха-

рактер макроцик-

лічної системи. 5. 

Умови заміщення 

йону магнію в 

хлорофілі йонами 

3d-металів. 

Лекція, 

лабора-

торне 

заняття 

Відповідно до 

списку 

літератури 

1.Підготувати доповідь 

або реферат за темою 

(вибір студента): 

1. Типи хлорофілів. 2. 

Від’ємність хлорофілу 

від гему. 3. Структура 

хлорофілу. 4. Ароматич-

ний характер макроцик-

лічної системи. 5. Умо-

ви заміщення йону маг-

нію в хлорофілі йонами 

3d-металів. 

2. Виконати лабора-

торну роботу. 

16 год. 

6 Дванадця-

тий 

тиждень 

Тема 13. Комп-

лекси купруму і 

молібдену 

План: 

1. Купрумвмісні 

оксидази. 2. Гемо-

ціанин. 3. Будова 

координаційного 

вузла гемоціани-

ну. 4. Біохімічні 

функції молібде-

ну. 5. Окисно-від-

новні молібдено-

вмісні ферменти. 

6. Фіксація моле-

кулярного азоту. 

Лекція, 

лабора-

торне 

заняття 

Відповідно до 

списку 

літератури 

1.Підготувати доповідь 

або реферат за темою 

(вибір студента): 

1. Купрумвмісні оксида-

зи. 2. Гемоціанин. 3. Бу-

дова координаційного 

вузла гемоціанину. 4. 

Біохімічні функції мо-

лібдену. 5. Окисно-від-

новні молібденовмісні 

ферменти. 6. Фіксація 

молекулярного азоту. 

2. Виконати лабора-

торну роботу. 

16 год. 

5 Тринадця-

тий 

тиждень 

Тема 14. Транс-

порт феруму до 

клітин 

План: 

1. Транспорт фе-

руму (ІІІ) до клі-

тин, в яких відбу-

вається утворення 

гемоглобіну. 2. 

Трансферрини. 3. 

Координаційне 

оточеня феруму 

Лекція, 

лабора-

торне 

заняття 

Відповідно до 

списку 

літератури 

1.Підготувати доповідь 

або реферат за темою 

(вибір студента): 

1. Транспорт феруму 

(ІІІ) до клітин, в яких 

відбувається утворення 

гемоглобіну. 2. Транс-

феррини. 3. Координа-

ційне оточеня феруму 

(ІІІ) в трансферрині. 4. 

Ферритин. 5. Будова мо-

лекули. 5. Поглинання 

та обмін феруму. 

10 год. 

6 Чотирнадця

тий 

тиждень 



(ІІІ) в трансфери-

ні. 4. Ферритин. 

Будова молекули. 

5. Поглинання та 

обмін феруму. 

Тема 15. Біоло-

гічна роль води 

План: 

1. Вода як середо-

вище. 2. Структу-

ра води в клітині. 

3. Вода як біохі-

мічний розчин-

ник. 4.Структура і 

властивості фізіо-

логічних розчинів 

Лекція, 

лабора-

торне 

заняття 

Відповідно до 

списку 

літератури 

1.Підготувати доповідь 

або реферат за темою 

(вибір студента): 

1. Вода як середовище. 

2. Структура води в клі-

тині. 3. Вода як біохі-

мічний розчинник. 4. 

Структура і властивості 

фізіологічних розчинів 

10 год. 

8 П’ятнадця-

тий 

тиждень 

6. Система оцінювання курсу 

Загальна система 

оцінювання курсу 

Під час вивчення курсу «Біонеорганічна хімія» 

використовується рейтингова система оцінювання знань 

студента. Для контролю засвоєння дисципліни навчальним 

планом передбачений екзамен. Протягом семестру для перевірки 

знань студентів та контролю за самостійною роботою студента 

застосовують домашні контрольні роботи, письмові роботи, 

оцінки за захист лабораторних робіт та перевірку рефератів. 

Проміжний контроль включає проведення модулю у формі 

тестових завдань, які поєднують питання закритого типу з 

питаннями відкритого типу з короткою і довгою відповіддю. 

Модульний контроль проводиться у письмовій формі під час 

лабораторних занять і включає завдання з одного або декількох 

розділів лекційного курсу. Екзаменаційний контроль 

відбувається у письмовій формі за питаннями відкритого типу у 

період екзаменаційної сесії. 

Максимальний бал, який студент може отримати за всіма 

видами контролю – 100 балів.  

Протягом семестру і за проміжними видами контролю 

студент максимально може отримати 50 балів. Максимальна 

оцінка за екзамен – 50 балів. В кінці семестру підраховується 

рейтинг семестру, максимальне значення якого 50 балів. Студент 

допускається до здачі екзамену якщо він повністю виконав 

учбовий план і його рейтинг складає не менше 25 балів. Екзамен 

вважається зданим, якщо йог оцінка не менше 25 балів. Ця 

оцінка сумується з рейтингом семестру і підраховується 

загальний рейтинг, який переводиться в оцінку за 

співвідношенням 

Вимоги до письмової роботи У письмовій роботі студент повинен продемонструвати уміння 

синтезувати теоретичні і практичні знання, отримані в межах 

одного змістового модуля. Під час підсумкового модульного 

завдання розглядаються контрольні питання, тести, ситуаційні 

задачі, запропоновані у методичних розробках для студентів, 

здійснюється контроль практичних навиків і умінь за темами 

змістового модуля. Усі відповіді повинні бути подані чітко, 

грамотно, у заданій послідовності. 

Лабораторні заняття Лабораторна робота – це форма навчального заняття під час 

якого студент під керівництвом викладача проводить 



експеримент з метою практичного підтвердження окремих 

теоретичних положень, набуває практичні навички роботи в 

лабораторії. Лабораторні роботи проходять у передбачений 

розкладом час у спеціально обладнаних лабораторіях. До 

виконання лабораторної роботи студент повинен підготуватись, 

тобто у відведений для самостійної роботи час ознайомитись із 

рекомендованою літературою, вивчити теорію питання, 

методику проведення експерименту, призначення приладів та 

лабораторного обладнання, усвідомити мету роботи. Перед 

початком роботи студент повинен пройти інструктаж з техніки 

безпеки. Перевірка готовності до лабораторної роботи 

відбувається у вигляді допуску. Лабораторну роботу студент 

виконує самостійно відповідно до інструкції з лабораторної 

роботи. Після виконання лабораторної роботи студент 

самостійно прибирає своє робоче місце і складає індивідуальний 

звіт. Правильність виконання лабораторної роботи перевіряється 

викладачем у вигляді захисту. Оцінка за лабораторну роботу 

виставляється в журналі обліку і враховується при встановлені 

підсумкової семестрової оцінки.  

Умови допуску до 

підсумкового контролю 

Студент допускається до здачі екзамену якщо він повністю 

виконав навчальний план і його рейтинг за всіма видами 

контролю складає не менше 25 балів 

Якщо студент не складав змістовий модуль з поважних 

причин, які підтверджені документально, то він має право на 

його складання з дозволу деканату факультету (за заявою) 

Допускається, як виняток, з дозволу декана факультету за 

заявою, погодженою з відповідною кафедрою, одноразове 

виконання студентом додаткових видів робіт з навчальної 

дисципліни (відпрацювання пропущених занять, лабораторних 

робіт, перескладання змістових модулів, виконання 

індивідуальних завдань тощо) для підвищення оцінок за змістові 

модулі.  

7. Політика курсу 

Протягом семестру для перевірки знань студентів та контролю за самостійною роботою студента 

застосовують домашні контрольні роботи, письмові роботи, написання реферату, виконання 

лабораторних робіт. Проміжний контроль включає проведення  модулю у формі тестових завдань, 

які поєднують питання закритого типу з питаннями відкритого типу з короткою і довгою 

відповіддю. Модульний контроль проводиться у письмовій формі під час лабораторних занять і 

включає завдання з одного або декількох розділів лекційного курсу. Максимальний бал, який 

студент може отримати за всіма видами контролю – 100 балів, він складається із оцінок за 

проміжних модулів, оцінок за лабораторні роботи (50 балів) і екзаменаційної оцінки (50 балів). 

При цьому обов’язково враховується присутність студента на заняттях та його активність під час 

лабораторних робіт. Студент повинен самостійно виконувати навчальні завдання, завдання 

поточного та підсумкового контролю. Вважається шахрайством копіювання іншого тесту, 

підглядання в роботу іншого студента, списування, використання підручника, зошита чи 

мобільного телефону під час написання модульної, підсумкової ̈роботи, використання шпаргалок, 

дозволяти іншим копіювати вашу роботу. В кінці семестру підраховується рейтинг семестру і 

підраховується загальний рейтинг, який переводиться в оцінку у відповідності до шкали 

оцінювання  

8. Рекомендована література 

Базова 

1. Загальна та біонеорганічна хімія / О.І. Карнаухов, Д.О. Мельничук, К.О. Чеботько, В.А. 

Копілевич // – Вінниця: Нова книга, 2003. -544с. 

2. Карнаухов А.И., Безнис А.Т. Бионеорганическая химия. – К.: Высшая школа, 1992. -223 с. 

3. Яцимирский К.Б. Введение в бионеорганическую химию. – К.: Наук. Думка, 1976. -143 с. 

4. Литвинова Т.Н., Н.К. Выскубова, Л.В. Ненашева Биогенные элементы. Комплексные 

соединения: учеб.-ме- тод. пособ. / под ред. проф. Т.Н. Литвиновой – Ростов на Дону : Феникс, 



2009. – 283 с. 

5. Яворський В. Т. Неорганічна хімія Підручник. Друге видання, доповнене і доопрацьоване. – 

Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2016. – 324 с. 

Біонеорганічна хімія: лабораторний практикум: навчальний посібник / О. М. Калугін, В. Г. 

Панченко, Ю. Є. Колупаєв та ін. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2015. – 108 с. 

Додаткова література: 

6. Логинова Н.В. Металлокомплексы в медицине: от дизайна к химиотерапии и диагностике. – 

Мн.: БГУ, 2006. – 203 с. 

7. Практикум по общей химии. Биофизическая химия. Химия биогенных элементов / А.В. Бабков, 

В.А. Попков, С.А. Пузаков, Л.И. Трофимова. – М.: Высшая школа., 2001. – 237 с. 

8. Эйхгорн Г. Бионеорганическая химия / Г.Эйхгорн, - М.: Мир, Т.1,-Т.2 1978 

Рекомендовані джерела інформації в Інтернеті 

9. www.ncbi.nlm.nih.gov/PubMed – вільний доступ до бази наукових даних в галузі біомедичних 

наук. 

10. www.biochemistry.org.ua – офіційний сайт інституту біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України. 

11. www.bpci.kiev.ua – офіційний сайт інституту біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України. 

12. www.xumuk.ru – статті з біохімії у вільному доступі. 

13. www.pereplet.ru/cgi/soros/readdb.cgi – Соросовський освітній журнал – вільний доступ до 

науково-популярних статей з біохімії, біології та хімії. 

14. www.chem.msu.su/rus/ – російський хімічний освітянський портал. Ресурс входить до 

віртуальної системи ChemNet, яка об’єднує велику кількість інформаційних ресурсів з 

хімії. 

15. www.bioorganica.org.ua – наукове видання, що презентує праці з біоорганічної та медичної 

хімії. 

16. http://esu.com.ua/search_articles.php?id=35329 - енциклопедія сучасної України 
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