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1. Загальна інформація 

Назва дисципліни Хімія природних сполук 

Викладач (-і) доцент, кандидат хімічних наук Тарас Тетяна 

Миколаївна 

Контактний телефон 

викладача 

0503733199 

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

Формат дисципліни вибіркова 

Обсяг дисципліни 6 кредитів 

Посилання на сайт 

дистанційного навчання 

http://www.d-learn.pu.if.ua/ 

Консультації щотижня 

2. Анотація до курсу 

Дисципліна «Хімія природних сполук» належить до переліку вибіркових навчальних 

дисциплін за освітнім рівнем «бакалавр», що пропонуються в рамках циклу професійної 

підготовки студентів за освітньою програмою «Середня освіта (Хімія)» на четвертому 

році навчання. Вона забезпечує формування у студентів науково-дослідницької 

професійно-орієнтованої компетентності та спрямована на вивчення теоретичних та 

практичних питань хімії природних сполук з метою розкриття ключової ролі основних 

класів природних сполук у функціонування живої клітини. 

3. Мета та цілі курсу  
Мета: вивчення хімічної структури, реакцій та біологічних функцій природних органічних сполук, 

які є основними компонентами клітин живих організмів та формування у студентів знань, що 

дозволяють планувати синтези різних класів природних сполук та прогнозувати їх властивості. 
Завдання:  

• закласти основи знань про важливі класи природніх сполук, їх хімічні та біологічні властивості; 

• дати уявлення про методи виділення речовини з природніх матеріалів, встановлення її структури, 

синтезу та хімічної модифікації; 

• ознайомити з методами дослідження властивостей природних речовин; 

• розширити знання студентів в галузі молекулярних основ функціонування живої клітини. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  
знати:  

• мету і задачі хімії природних сполук; 

• основні класи органічних природних сполук, принцити їх класифікації; 

• про основні хімічні компоненти живих систем, їх властивості та методи синтезу; 

• про біологічні функції найважливіших типів біомолекул; 

• методичні аспекти синтезу і структурного аналізу основних представників природних сполук; 
• закономірності хімічної поведінки на молекулярному та клітинному рівні біологічно важливих 

молекул у взаємозв’язку з їх будовою. 
вміти:  

• проаналізувати дані з навчальної і спеціальної літератури при вирішенні професійних завдань, 

пов’язаних з хімією природних сполук; 
• складати план та вибирати оптимальний хід виділення з природної сировини певних 

представників природних сполук; 
• застосувавати одержанні знання під час рішення професійних проблем; 

• аналізувати та інтерпретувати отримані при дослідженні результати; 

• встановлювати взаємоз’язок між різними рівнями структурної організації молекул, що входять 

до складу живих систем з їх біохімічними властивостями і функціями; 

• вибудовувати логічний взаємозв’язок між будовою речовини, її властивостями і реакційною 

здатністю; 

• розглядати процеси, що відбуваються в живому організмі на молекулярному та клітинному рівні 

з точки зору взаємозв’язку структури сполуки та її функцій; 
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• самостійно обирати серед різноманіття методів виділення і синтезу речовин ті, які більш 

підходять для рішення конкретного завдання. 

4. Результати навчання (компетентності) 

Компетенції соціально-особистісні: 

- Здатність до критичного аналізу й оцінки сучасних досягнень науки, генерування нових 

ідей під час розв’язування дослідницьких і практичних задач  

- Здатність здійснювати достовірності інформаційних повідомлень та адекватності 

моделей сучасного стану та розвитку природничих наук  

- 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.  

Професійні компетенції: 

- Готовність до відкритого застосування хімічних і фізичних знань у повсякденному житті 

та у широкому діапазоні можливих місць роботи.  

Програмові результати навчання: в результаті вивчання курсу студенти повинні знати 

мету і задачі хімії природних сполук; основні класи органічних природних сполук, 

принципи їх класифікації; про основні хімічні компоненти живих систем, їх властивості та 

методи синтезу; про біологічні функції найважливіших типів біомолекул; методичні 

аспекти синтезу і структурного аналізу основних представників природних сполук; 

закономірності хімічної поведінки на молекулярному та клітинному рівні біологічно 

важливих молекул у взаємозв’язку з їх будовою. 

Вміти проаналізувати дані з навчальної і спеціальної літератури при вирішенні 

професійних завдань, пов’язаних з хімією природних сполук; складати план та вибирати 

оптимальний хід виділення з природної сировини певних представників природних 

сполук; застосувавати одержанні знання під час рішення професійних проблем; 

аналізувати та інтерпретувати отримані при дослідженні результати; встановлювати 

взаємоз’язок між різними рівнями структурної організації молекул, що входять до складу 

живих систем з їх біохімічними властивостями і функціями; вибудовувати логічний 

взаємозв’язок між будовою речовини, її властивостями і реакційною здатністю; 

розглядати процеси, що відбуваються в живому організмі на молекулярному та 

клітинному рівні з точки зору взаємозв’язку структури сполуки та її функцій; самостійно 

обирати серед різноманіття методів виділення і синтезу речовин ті, які більш підходять 

для рішення конкретного завдання.  

5. Організація навчання курсу 

Обсяг курсу 

Вид заняття Загальна кількість годин 

Лекції 28 

семінарські заняття / практичні / лабораторні 32 

самостійна робота 120 

Ознаки курсу 

Семестр Спеціальність 
Курс 

(рік навчання) 

Нормативний / 

Вибірковий 

7 

014 Середня освіта 

(за предметними 

спеціалізаціями) 

4 Вибірковий 

Тематика курсу 

Тема, план Форма 

заняття 

Література Завдання, год. Вага 

оцінки 

Термін 

виконання 
Змістовий модуль 1 

Речовини первинного метаболізму.  

Тема 1. Вступ.  

План: 

лекція Відповідно 

до списку 

1. Підготувати до-

повідь або рефе-

4 Перший 

тиждень 



1. Предмет і основні 

напрямки хімії при-

родних сполук. 2. 

Принципи класифі-

кації природних спо-

лук. 

літератури рат за темою (ви-

бір студента): 

1. Місце хімії при-

родних сполук в 

системі природни-

чих наук, її основні 

задачі. 2. Принципи 

класифікації при-

родних сполук 

6 год.  

Тема 2. Амінокис-

лоти, пептиди і біл-

ки. 

План: 

1. Амінокислоти. 

Номенклатура, будо-

ва. 2. Оптична ізоме-

рія. 3. Пептиди. 

Природа пептидного 

зв’язку 4. Структура 

і функції біологічно-

активних пептидів. 

5. Просторова струк-

тура пептидів. 6. 

Ферменти. Механізм 

ферментативних 

реакцій. 

Лекція, 

лабора-

торна 

роботар 

Відповідно 

до списку 

літератури 

1. Підготувати до-

повідь або рефе-

рат за темою (ви-

бір студента): 

1. Природні аміно-

кислоти. 2. Просто-

рова ізомерія амі-

нокислот 3. Пепди-

ди. 4. Білки. 5. Фер-

менти.   

2. Виконати лабо-

раторну роботу: 

1. Амінокислоти і 

білки 

14 год. 

8 Другий 

тиждень 

Тема 3. Нуклеозиди, 

нуклеотиди і нуклеї-

нові кислоти 

План: 

1. Нуклеозиди і нук-

леотиди як компо-

ненти нуклеїнових 

кислот, номенклату-

ра, структура, стере-

охімія, фізичні і хі-

мічні властивості. 2. 

Таутомерні форми 

азотистих основ. 3. 

Природні модифіка-

ції пуринових і піри-

мидинових основ. 4. 

Нуклеотиди поза 

нуклеїновими 

кислотами. 

лекція Відповідно 

до списку 

літератури 

1. Підготувати до-

повідь або рефе-

рат за темою (ви-

бір студента): 

1.Нуклеозиди. 2 

Нуклеотиди 3. Нук-

леїнові кислоти. 4. 

Таутомерія азотис-

тих основ. 5. Міно-

рні основи. 

14 год. 

8 Третій 

тиждень 

Тема 4. Вуглеводи і 

глікокон’югати. 

План: 

1.Моносахариди. 

Визначення і номен-

клатура. 2. Лінійні і 

Лекція, 

лабора-

торна 

робота 

Відповідно 

до списку 

літератури 

1. Підготувати до-

повідь або рефе-

рат за темою (ви-

бір студента): 

1. Класифікація мо-

носахаридів. 2. Но-

8 Четвертий 

тиждень 



циклічні форми мо-

носахаридів. 3. Сте-

реохімія моносаха-

ридів. 4. Олігосаха-

риди. Визначення і 

номенклатура. 5. 

Хімічний склад олі-

госахаридів.  

менклатура моно-

сахаридів. 3. Ізоме-

рія моносахаридів. 

4. Розповсюдження 

в природі. 5. Оліго-

сахариди. 6. Хіміч-

ний склад і розпов-

сюдженість в при-

роді. 

2. Виконати лабо-

раторну роботу: 

1. Моносахариди. 

2. Олігосахариди. 

12 год. 

Тема 5. 

Полісахариди 

План: 

1. Полісахариди. 

Визначення і номен-

клатура. 2. Методи 

вивчення будови 

олігосахаридів. 3. 

Рослинні полісаха-

риди. 4. Полісахари-

ди тваринного похо-

дження. 5. Біологіч-

ні функції полісаха-

ридів. 6. Ліпосахари-

ди бактерій. 7. Глі-

копротеїни і протео-

глікани. 8. Деревина, 

як полімерна компо-

зиція. 

Лекція, 

лабора-

торна 

робота 

Відповідно 

до списку 

літератури 

1. Підготувати до-

повідь або рефе-

рат за темою (ви-

бір студента): 

1. Класифікація по-

лісахаридів. 2. Ізо–

мерія полісахаридів 

3. Рослинні поліса-

хариди. 4. Тваринні 

полісахариди. 5. 

Полісахариди бак-

терій.  

2. Виконати лабо-

раторну роботу: 

1. Полісахариди. 

12 год. 

8 П’ятий 

тиждень 

Тема 6. Ліпіди.  

План: 

1. Різномаїття ліпід-

них речовин 2. Осо-

бливості будови і 

класифікації. 3. Ос-

новні структурні 

фрагменти ліпідів. 4. 

Ліпіди біологічних 

мембран. 5. Арахідо-

нова кислота та її 

похідні. 6. Стерини і 

стероїди. Структур-

не різномаїття і кла-

сифікація. 

Лекція, 

лабора-

торна 

робота 

Відповідно 

до списку 

літератури 

1. Підготувати до-

повідь або рефе-

рат за темою (ви-

бір студента): 

1. Класифікація лі-

підів. 2. Ліпіди на 

основі гліцерину 3. 

Ліпіди на основі 

сфінгозину. 4. Ліпі-

ди біологічних ме-

мбран. 5. Арахідо-

нова кислота та її 

похідні. 6. Класифі-

кація стероїдів 

2. Виконати лабо-

раторну роботу: 

1.Ліпіди. 

14 год. 

8 Шостий 

тиждень 

Тема 7. Ізопреноїди Лекція, Відповідно 1. Підготувати до- 6 Сьомий 



і терпеноїди 

План: 

1. Природні сполуки 

з поліізопреноїдним 

фрагментом. 2. Кла-

сифікація, номенк-

латура. 3. Найбільш 

розповсюджені 

структурні групи 

сполук. 4. Духм’яні 

речовини терпенової 

природи. 5. Ефірні 

оливи рослин. 

лабора-

торна 

робота 

до списку 

літератури 

повідь або рефе-

рат за темою (ви-

бір студента): 

1. Правило Ружеч-

ки. 2. Терпени. 3. 

Ізопреноїди 4. Дух-

м’яні речовини. 5. 

Ефірні оливи.  

2. Виконати лабо-

раторну роботу: 

1.Терпени. 

12 год. 

тиждень 

Змістовий модуль 2. Речовини вторинного метаболізму. 

Тема 8. Найпростіші 

біфункціональні 

природні сполуки 

План: 

1. Будова та власти-

вості оксикислот. 2. 

Будова та властивос-

ті кетокислот. 3. Бу-

дова та властивості  

аміноспиртів 

лекція Відповідно 

до списку 

літератури 

1. Підготувати до-

повідь або рефе-

рат за темою (ви-

бір студента): 

1. Будова та власти-

вості оксикислот. 2. 

Будова та властиво-

сті кетокислот. 3. 

Будова та властиво-

сті аміноспиртів.  

16 год. 

6 Восьмий 

тиждень 

Тема 9. Вітаміни і 

вітаміноподібні 

речовини 

План:  

1. Класифікація 2.  

Водорозчинні і жи-

ророзчинні вітаміни. 

3 Вітаміноподібні 

речовини та їх від-

мінність від істин-

них вітамінів. 4. Біо-

логічні функції 

вітамінів 

Лекція, 

лабора-

торна 

робота 

Відповідно 

до списку 

літератури 

1. Підготувати до-

повідь або рефе-

рат за темою (ви-

бір студента): 

1. Класифікація ві-

тамінів. 2. Водороз-

чинні вітаміни. 3. 

Жиророзчинні віта-

міни 4. Антивітамі-

ни. 5. Вітамінопо-

дібні речовини.  

2. Виконати лабо-

раторну роботу: 

1.Вітаміни. 

12 год. 

6 Дев’ятий 

тиждень 

Тема 10. Алкалоїди.  

План: 

1. Загальні властиво-

сті. 2. Особливості 

класифікації. 3. Міс-

ця локалізації в 

організмі 

Лекція, 

лабора-

торна 

робота 

Відповідно 

до списку 

літератури 

1. Підготувати до-

повідь або рефе-

рат за темою (ви-

бір студента): 

1. Визначення алка-

лоїдів. 2. Ботанічна 

класифікація алка-

лоїдів. 3. Фармако-

логічна класифіка-

ція алкалоїдів 4. Хі-

мічна класифікація 

алкалоїдів. 5. Роз-

8 Десятий 

тиждень 



повсюдженість в 

рослинному світі.  

14 год. 

Тема 11. Фенольні 

та інші природні 

сполуки. 

План: 

1. Хімічна структура 

і активність рослин-

них фенольних спо-

лук. 2. Біологічна 

роль фенольних спо-

лук в рослинах. 3. 

Фенольні сполуки як 

засоби профілактики 

і лікування хвороб 

людини. 

лекція Відповідно 

до списку 

літератури 

1. Підготувати до-

повідь або рефе-

рат за темою (ви-

бір студента): 

1.Класифікація фе-

нольних сполук. 2. 

Функції фенольних 

сполук.  

16 год. 

10 Одиннадця

тий 

тиждень 

Тема 12. Антибіоти-

ки.  

План: 

1. Класифікація ан-

тибіотиків. 2. Меха-

нізм антибіотичної 

активності. 

лекція Відповідно 

до списку 

літератури 

1. Підготувати до-

повідь або рефе-

рат за темою (ви-

бір студента): 

1. Класифікація ан-

тибіотиків. 2. Ме-

ханізм антибіотич-

ної дії.  

12 год. 

6 Дванадця-

тий 

тиждень 

Тема 13. Запашні та 

ароматичні речо-

вини. Природні 

барвники. Отрути і 

токсини. 

лекція Відповідно 

до списку 

літератури 

1. Підготувати до-

повідь або рефе-

рат за темою (ви-

бір студента): 

1. Класифікація ан-

тибіотиків. 2. Ме-

ханізм антибіотич-

ної дії.  

14 год. 

6 Тринадця-

тий 

тиждень 

Тема 14. Феромони 

і атрактанти 

лекція Відповідно 

до списку 

літератури 

1. Підготувати до-

повідь або рефе-

рат за темою (ви-

бір студента): 

1. Історія відкриття 

і дослідження фе-

ромонів. 2. Визна-

чення атрактатнів і 

механізм дії.  
12 год. 

8 Чотирнад-

цятий 

тиждень 

Підсумковий контроль (екзамен) 50  

6. Система оцінювання курсу 
Загальна система оцінювання 

курсу 
Поточний контроль здійснюється під час 

проведення лекційних, лабораторних, індивідуальних 

занять і має на меті перевірку знань студентів з окремих 

тем навчальної дисципліни та рівня їх підготовленості 

до виконання конкретної роботи.  Протягом семестру 



для перевірки знань студентів та контролю за 

самостійною роботою студента застосовують домашні 

контрольні роботи, письмові роботи, оцінки за 

виконання і захист лабораторних робіт, реферат. 

Проміжний контроль включає проведення двох модулів 

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. Оцінки у національній шкалі 

(«відмінно» - 5, «добре» - 4, «задовільно» - 3, 

«незадовільно» - 2), отримані студентами, 

виставляються у журналах обліку відвідування та 

успішності академічної групи. 

Модульний контроль (сума балів за окремий 

змістовий модуль) проводиться (виставляється) на 

підставі оцінювання результатів знань студентів після 

вивчення матеріалу з логічно завершеної частини 

дисципліни – змістового модуля. 

Завданням модульного контролю є перевірка 

розуміння та засвоєння певного матеріалу (теми), 

вироблення навичок проведення розрахункових робіт, 

вміння вирішувати конкретні ситуативні задачі, 

самостійно опрацьовувати тексти, здатності 

осмислювати зміст даної частини дисципліни, уміння 

публічно чи письмово подати певний матеріал.  

Семестровий (підсумковий) контроль проводиться у 

формі екзамену. 

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 навичків і 

умінь за темами змістового модуля. Усі відповіді 

повинні бути подані чітко, грамотно, у заданій 

послідовності. 

Лабораторні роботи 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, 

тоб то 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 лаборатоної роботи 

відбувається у вігляді 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, та оцінки за виконані і здані лабораторні роботи. Проміжний контроль включає 

проведення двох модулів 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 проміжних модулів та оцінки за 

лабораторні роботи. Оцінка за лабораторні роботи складається з оцінки за експрес 

опитування на допуск до лабораторної роботи, з оцінки за результати лабораторної 

роботи, що одержані під час виконання роботи та оцінки за захист лабораторної роботи. 

Під час захисту лабораторної роботи студент повинен знати мету, задачі, порядок 

проведення лабораторної роботи а також відповіді на контрольні запитання, що даються 

для самостійного опрацювання теоретичного матеріалу з даної теми. 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 чи захисту лабораторної роботи, 

використання шпаргалок, дозволяти іншим копіювати вашу роботу. 

Не допускаються пропуски лабораторних робіт. Якщо студент пропустив лабораторну 

роботу з поважних причин, які підтверджені документально, то він має право на її 

відробку з дозволу завідувача кафедри (за заявою). 

В кінці семестру підраховується рейтинг семестру і підраховується загальний рейтинг, 

який переводиться в оцінку у відповідності до шкали оцінювання. 

8. Рекомендована література 

Базова 

1. Ластухін Ю.О. Хімія природних органічних сполук: Навч. посібник. – Львів: Національний 

університет «Львівська політехніка», «Інтелект-Захід», 2005. – 560 с. 

2. Кочетков Н.К. Химия природных соединений: углеводы, нуклеотиды, стероиды, белки / 

Н.К. Кочетков, И.В.Торгов, М.М. Ботвинник. – М.: Химия, 1961. – 561 с. 

3. Племенков В.В. Введение в химию природных соедиений. – Казань.: ГУП «Марийский 

полиграфическо-издательский комбинат», 2001. – 376 с. 

4. Очерки химии природных соединений / А.А. Семенов. – Новосибирск.: Наука. 

Сибирская издательская фирма РАН, 2000 – 664 с. 

5. Чирва В.Я. Органічна хімія: Підручник / В.Я. Чирва, С.М. Толкачова, Н.В. Земляков. – 

Львів.: БаК, 2009. – 996 с. 

6. Липсон В.В. Химия природных низкомолекулярных соединений: учебное пособие / 

В.В. Липсон. Х. – ХНУ имени В.Н. Каразина, 2013. – 344 с. 

Допоміжна 

7. Березовский В.М. Химия витаминов. Изд. 2-е / В.М. Березовский. – М.: Пищевая 

промышленность, 1973. – 623 с. 

8. Блажей А. Фенольные соединения растительного происхождения / А. Блажей, Л. 

Шумый, пер. со словац. Сергеева А.П. – М.: Мир, 1977. – 240 с. 

9. Ковтуненко В.О. Загальна стереохімія. Підручник. Друге видання/ В.О. Ковтуненко. – 

К.: Кондор, 2005. – 366 с. 

10.Кочетков Н.К. Химия углеводов / Н.К. Кочетков, А.Ф. Бочков, Б.А. Дмитриев и др. – 

М.: Химия, 1967. – 672 с. 

11.Крутошикова А Природные и синтетические сладкие вещества / А. Крутошикова, М. 

Угер, пер со слов. – М.: Мир, 1988. – 120 с. 

12.Орехов А.П. Химия алкалоидов. Изд. 2-е испр. и перераб. / А.П. Орехов. – М.: Издат. 

АН СССР, 1955. – 860 с 

13.Физер Л. Химия природных соединений фенантренового ряда. Пер. с англ. / Л. Физер, 

М. Физер / Под ред. М. Родионова. – М.: ГХЛ. – ё1963. – 656 с. 

14.Якубке Х.-Д. Аминокислоты, пептиды, белки: Пер. с нем. / Х.-Д. Якубке, Х. Ешкайт. / 

Под ред. Ю.В. Митина. – М.: Мир, 1985. – 82 с. 
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