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1. Загальна інформація 

Назва дисципліни Біоорганічна 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 кредити, 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. Біоорганічна хімія є однією з дисциплін, що дозволяє 

сформувати зв’язок між хімією і біологією, адже основною задачею цією науки є з’ясування 

взаємозв’язку структури і механізму дії біоорганічних сполук. Вивчення цієї дисципліни 

дозволить сформувати у студентів наукове уявлення про зв’язок між будовою органічних молекул 

і їх біологічними функціями. «Біоорганічна хімія» є вибірковою дисципліною, яка є базовою 

частиною професійної підготовки студента. Учбова дисципліна «Біоорганічна хімія» базується на 

дисциплінах «Загальна та неорганічна хімія», «Аналітична хімія», «Фізика», «Органічна хімія», 

«Фізична хімія», з іншого боку є фундаментом для наступних дисциплін загально професійного 

спрямування 

3. Мета та цілі курсу  

Метою вивчення дисципліни є: формування системних знань про закономірності хімічної 

поведінки основних класів біологічних молекул у взаємозв’язку з їх будовою для використання 

набутих знань як основу під час вивчення процесів, що відбуваються у живому організмі. 

Біоорганічна хімія є галузь науки, що вивчає будову та механізм функціонування біологічно 

активних молекул у відповідності до законів органічної хімії. 

Завдання навчальної дисципліни: в процесі вивчення дисципліни відбувається формування 

розуміння ролі біологічних молекул в якості структурно-функціональних учасників хімічних 

процесів, що відбуваються у живих організмах. 

4. Компетентності 

ЗК5. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні, до самостійного вивчення нових 

методів дослідження, до зміни наукового та науково-педагогічного профілю професійної 

діяльності, провадження дослідницької та інноваційної діяльності, здатність творчо підходити до 

розв’язання освітніх та наукових проблем; генерувати нові ідеї (креативність) для розв’язання 

професійно-педагогічних проблем, ініціативності та підприємливості. 

ЗК14. Здатність реалізовувати стратегію сталого розвитку щодо екологізації суспільної свідомості 

та економіки з метою збалансованого соціально-економічного та екологічного розвитку 

суспільства. 

ФК 1. Здатність оперувати сучасною термінологією, науковими поняттями, законами, 

концепціями, вченнями і теоріями хімії, екології та природознавства. 

ФК 2. Здатність аналізувати хімічні об’єкти та феномени як природного походження, так і 

технологічні, з погляду фундаментальних фізико-хімічних принципів і знань, а також на основі 

відповідних фізико-хімічних та математичних методів. 

ФК 3. Здатність характеризувати досягнення хімії, екології та природознавства, виявляти їх роль у 

житті суспільства для забезпечення сталості розвитку біологічних систем. 

ФК 4. Уміння застосовувати сучасні методи хімічних, фізичних, біологічних та екологічних 

досліджень для обґрунтування цілісності та єдності природи, використовувати та інтерпретувати 

результати досліджень. 

ФК 6. Здатність застосовувати набуті знання з предметної галузі, сучасних методик і освітніх 

технологій для формування в учнів закладів загальної середньої освіти ключових і предметних 



компетентностей відповідно до вимог державного стандарту з освітньої галузі 

«Природознавство». 

5. Результати навчання 

ПРН 8. Уміння аналізувати явища як природного, так і техногенного походження з погляду 

фундаментальних фізичних законів, принципів і закономірностей хімії, екології та 

природознавства; описати широке коло природних речовин, їх колообіг, процеси, що відбуваються 

у Всесвіті, живій і неживій природі; оперувати сучасною термінологією, науковими поняттями, 

законами, концепціями, вченнями і теоріями. 

ПРН 9. Уміння використовувати фізико-хімічні методи на практиці з аналізу, синтезу хімічних 

речовин. Уміння виконувати досліди з хімії, екології та природознавства, описувати їх, 

аналізувати, оцінювати експериментальні результати і вміти їх інтерпретувати. 

ПРН 12. Здатність до самостійної пізнавальної діяльності з прирощенням знань, умінь і навичок у 

викладанні хімії, екології та природознавства в школі, у пізнанні природничих наук. 

ПРН 14. Уміння застосовувати знання та розуміння на операційному рівні теоретичної і 

прикладної хімії та сумісних наук (біохімії, фізики, біології, медицини, екології тощо), щоб 

розвинути розуміння міждисциплінарних зв’язків курсів природничих і соціально-гуманітарних 

наук. 

ПРН 15. Уміння застосовувати базові знання, уміння і навички знань вибіркових дисциплін у 

викладанні шкільних курсів хімії, екології та природознавства для організації і проведення 

позашкільних заходів. 

6. Організація навчання курсу 

Обсяг курсу 6 кредити, 180 годин 

Вид заняття Загальна кількість годин 

лекції 28 

семінарські заняття / практичні / лабораторні 32 

самостійна робота 120 

Ознаки курсу 

Семестр Спеціальність 
Курс 

(рік навчання) 

Нормативний / 

вибірковий 

5 

014 Середня освіта 

(за предметними 

спеціальностями) 

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. Предмет біо-

органічної хімії, 

її задачі, її місце 

в системі приро-

дничих наук. 2. 

Коротка історія 

біологічної хі-

мії, роль вітчиз-

няних вчених у 

її розвитку.  

3. Хімічний 

склад живих ор-

ганізмів. Функ-

ції живого 

організму.  

Лекція Відповідно до 

списку 

літератури 

Виконати конт-

рольну роботу, 

підготувати допо-

відь або реферат 

за темою (вибір 

студента):  

1.Історія розвитку 

біоорганічної хімії. 

2.Хімічний склад 

живих організмів.  

3.Біомолекули та їх 

функції. 4.Розподіл 

хімічних елементів 

в біомолекулах.  

6 год. 

10 1 тиждень 

Тема № 2 Теоре-

тичні основи бу-

лекція Відповідно до 

списку 

Виконати конт-

рольну роботу, 

10 2 тиждень 



дови біоорганіч-

них сполук 

План: 

1. Просторова 

будова органіч-

них молекул. 2. 

Зв’язок просто-

рової будови з 

біологічною ак-

тивністю біоор-

ганічних моле-

кул.  

літератури підготувати допо-

відь (вибір студен-

та): 

1. Конформація і 

конфігурація. 

2.Стереохімічна но-

менклатура 3. Хіра-

льні і ахіральні мо-

лекули. 3. Зв’язок 

просторової будови 

з біологічною акти-

вністю біоорганіч-

них молекул 

14 год 

Тема № 3,4 Зага-

льні закономір-

ності реакційної 

здатності біоор-

ганічних сполук 

План: 

1. Класифікація 

органічних реак-

цій за результа-

том  і за меха-

нізмом. 2. Взає-

мний вплив ато-

мів і способи пе-

редачі його в 

молекулах орга-

нічних сполук, 

спряження. 3. 

Кислотність і 

основність орга-

нічних сполук. 

4. Реакції нукле-

офільного замі-

щення. 5. Реак-

ції нуклеофіль-

ного приєднання 

6. Реакції окис-

лення і віднов-

лення органіч-

них сполук. 

Лекція Відповідно до 

списку 

літератури 

Виконати конт-

рольну роботу, 

підготувати допо-

відь (вибір студен-

та): 

1. Водневий зв’язок 

і його значення у 

формуванні надмо-

лекулярних струк-

тур в живих орга-

нізмах. 2. Біологіч-

на роль реакцій ал-

кілування, ацилю-

вання. 3. Ацилфос-

фати і ацилкофер-

мент А – природні 

макроенергетичні 

ацилюючі агенти. 4. 

Утворення і гідро-

ліз амінів як основа 

піридоксалевого ка-

талізу. 5. Реакції 

альдольного приєд-

нання. 6. Реакції за 

участю кофермента 

А, як шлях утворен-

ня зв’язку карбон – 

карбон. 7. Поняття 

про перенос гідрид-

іону в хімізмі дії 

системи НАД+ - 

НАДН і одноелект-

роннім переносі і 

хімізмі дії системи 

ФАД – ФАДН2  

20 год 

10 3 і 4 тиждень 

Змістовий модуль 2. Полі- і гетерофункціональні біоорганічні сполуки 

Тема №5, 6 Амі-

нокислоти і 

білки 

План: 

1. Амінокислоти 

як структурні 

Лекція, 

лабора-

торне 

заняття 

Відповідно до 

списку 

літератури 

1. Виконати конт-

рольну роботу, 

підготувати допо-

відь (вибір студен-

та): 

1. Класифікація амі-

15 5 і 6 тиждень 



елементи білка. 

2. Основні біо-

синтетичні реак-

ції амінокислот 

та шляхи їх ме-

таболічних пе-

ретворень. 3. 

Якісні реакції на 

амінокислоти. 4. 

Способи визна-

чення амінокис-

лотної послідов-

ності білка. 5. 

Функції білків. 

6. Пептидний 

зв’язок, будова, 

властивості. 7. 

Структурна ор-

ганізація білко-

вої молекули 8. 

Денатурація 

білка.  

нокислот. 2. Номен-

клатура амінокис-

лот. 3. Стереохімія 

амінокислот. 4. Які-

сні реакції на амі-

нокислоти. 6. Вміст 

білків в органах та 

тканинах. 8. Класи-

фікація білків 9. 

Хімічна будова біл-

ка. 10. Зв’язки, що 

стабілізують білко-

ву молекулу і виз-

начають її стру-

ктуру. 

2. Виконати лабо-

раторну роботу:  

1. Амінокислоти  

2. Білки 

20 год  

Тема № 7. Нук-

леїнові кислоти 

План.  

1. Будова нукле-

їнових кислот 2. 

Нуклеодити, як 

структурні ком-

поненти нуклеї-

нових кислот 3. 

Будова полінук-

леотидного лан-

цюгу 4. Дезок-

сирибонуклеїно

ва кислота 5. Ри-

бонуклеїнова 

кислота 

Лекція Відповідно до 

списку 

літератури 

Виконати конт-

рольну роботу, 

підготувати допо-

відь (вибір студен-

та): 

1. Відкриття нуклеї-

нових кислот та їх 

біологічна роль. 2. 

Структура нуклео-

зидів і нуклеотидів 

3. Вуглеводневі ко-

мпоненти нуклеози-

дів 4. Мінорні ком-

поненти нуклеїно-

вих кислот 5. ДНК 

6. РНК  

20 год 

10 7 тиждень 

Тема № 8, 9 

Вуглеводи. 

План: 

1. Біологічна 

роль та функції 

вуглеводів. 2. 

Класифікація 

вуглеводів та їх 

номенклатура. 3. 

Моносахариди. 

4. Олігосахари-

ди 5. Полісаха-

риди. 6. Гомопо-

лісахариди. 7. 

Гетерополісахар

иди. 8. Гліко-

протеїди.  

Лекція, 

лабора-

торне  

заняття 

Відповідно до 

списку 

літератури 

1. Виконати конт-

рольну роботу, 

підготувати допо-

відь (вибір студен-

та): 

1. Стереоізомерія 

вуглеводів. 2. Кла-

сифікація, номенк-

латура моносахари-

дів. 3. Хімічні реак-

ції моносахаридів. 

4. Окремі представ-

ники моносахари-

дів. 5. Дисахариди. 

6. Глікозидний зв’я-

зок.  

2. Виконати лабо-

раторну роботу: 1. 

15 8 і 9 тиждень 



Моносахариди 2. 

Полісахариди 

24 год 

Тема 10. Ліпіди і 

ліпідоподібні 

речовини 

План: 

1. Біологічна 

роль ліпідів. 2. 

Класифікація, 

номенклатура 

ліпідів. 3. Нео-

миляємі ліпіди. 

4. Ейкозаноїди 

5. Омиляємі лі-

піди 6. Біологіч-

ні мембрани, їх 

функції та 

будова.  

Лекція, 

лабора-

торне 

заняття 

Відповідно до 

списку 

літератури 

1. Виконати конт-

рольну роботу, 

підготувати допо-

відь (вибір студен-

та): 

1. Біологічна роль 

ліпідів 2. Структу-

ра, властивості і ро-

зповсюдження у 

природі. 3. Жирні 

кислоти і біологічні 

функції. 4. Стероїди 

і біологічні їх функ-

ції. 5. Терпени і ізо-

преноїди. 6. Ейкоза-

ноїди. 7. Воски 8. 

Ліпіди на основі 

гліцерину. 9. Ліпіди 

на основі сфінгози-

ну 10. Біологічні 

мембрани  

2. Виконати лабо-

раторну роботу: 

Ліпіди 

20 год 

10 10 тиждень 

Тема № 11, 12 

Низькомолеку-

лярні біоорга-

нічні сполуки 

План: 

1. Вітаміни. 

Класифікація і 

номенклатура 2. 

Алкалоїди. Кла-

сифікація. Роз-

повсюдженість 

у рослинному 

світі 3. Біогенні 

аміни. 

Лекція, 

лабра-

торне 

заняття 

Відповідно до 

списку 

літератури 

1. Виконати конт-

рольну роботу, 

підготувати допо-

відь (вибір студен-

та): 

1. Класифікація і 

номенклатура віта-

мінів. 2. Поняття 

про авітаміноз, гі-

повітаміноз, гіпер-

вітаміноз, антивіта-

міни. 3. Класифіка-

ція алкалоїдів 4. 

Застосування алка-

лоїдів у медицині 5. 

Шляхи метаболізму 

та біологічна дія 

біогенних амінів 6. 

Застосування і біо-

логічна роль амінів. 

2. Виконати лабо-

раторну роботу: 

Аміни 

28 год 

10 11 і 12 

тиждень 

Тема 13, 14, 15. 

Низькомолеку-

лярні біоорга-

нічні сполуки 

План: 

Лекція, 

лабора-

торне 

заняття 

Відповідно до 

списку 

літератури 

1. Виконати конт-

рольну роботу, 

підготувати допо-

відь (вибір студен-

та): 

10 13, 14 і 15 

тиждень 



1. Органічні ки-

слоти. 2. Фено-

льні сполуки. 3. 

Розповсюдже-

ність у природі. 

4. Механізм ан-

тиоксидантної і 

антирадикальної 

активності фе-

нольних сполук. 

5. Каротиноїди і 

кумарини 6. Фі-

тонциди 7. Фе-

ромони. 8. Ан-

тибіотики 

1.Класифікація ор-

ганічних кислот. 2. 

Визначення і класи-

фікація фенольних 

сполук 3. Розпов-

сюдженість у при-

роді 4. Механізм 

антиоксидантної дії 

фенольних сполук  

2. Виконати лабо-

раторну роботу:  

Карбонові кислоти 

28 год 

6. Система оцінювання курсу 

Загальна система 

оцінювання курсу 

Під час вивчення курсу «Біоорганічна хімія» 

використовується рейтингова система оцінювання знань 

студента. Для контролю засвоєння дисципліни навчальним 

планом передбачений залік. 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 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. Екзаменаційний контроль 

відбувається у письмовій формі за питаннями відкритого типу у 

період екзаменаційної сесії. 

Семестровий (підсумковий) контроль проводиться у формі 

заліку. Залік – форма підсумкового контролю, що полягає в 

оцінюванні засвоєння студентом навчального матеріалу з певної 

дисципліни і складається із зданих залікових змістових модулів, 

виконаних тестових завдань, ситуаційних робіт, опрацювання 

завдань робочих зошитів, тематичних рефератів, лабораторних 

робіт тощо, передбачених робочою навчальною програмою. 

Максимальний бал, який студент може отримати за всіма видами 

контролю – 100 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 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, 



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 

Семестровий контроль у формі заліку передбачає, що 

підсумкова оцінка (у стобальній шкалі) з навчальної дисципліни 

визначається як сума оцінок за поточний контроль знань та 

результатів складання змістових модулів. Порядок та система 

оцінювання передбачається у робочих навчальних програмах 

дисципліни. Підсумкова залікова оцінка розраховуються та 

виставляються викладачем і оголошуються студентам на 

останньому практичному занятті. При семестровому контролі з 

навчальної дисципліни у вигляді заліку до залікової відомості 

виставляється підсумкова оцінка за стобальною, національною 

(“зараховано”, “незараховано”) шкалами та шкалою ЄКТС. 

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, 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. 

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 практичних 

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 реферат. При цьому обов’язково 

враховується присутність студента на заняттях та його активність під час практичних 

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. Біологічна хімія: Підручник / Л.Павлоцька, Н.Дуденко, Є.Левітін – К.: Університетська книга, 

2019 – 513 с. 



2. Біохімія: Підручник / М.Є.Кучеренко, Р.П. Виноградова, Ю.Д. Бибенюк та ін. – К.: Либідь, 

1995 – 464 с. 

3. Біологічна і біоорганічна хімія : у 2 кн. : підручник. Кн.1. Біоорганічна хімія / Ю.С. 

Зіменковський, В.А. Музиченко, І.В. Ніженковська, Г.О. Сирова; за ред. Б.С. Зіменковського, 

І.В. Ніженковської – 2-е вид., випр. – К.: ВСВ “Медицина”, 2017. – 272 с. 

4. Біологічна і біоорганічна хімія : у 2 кн. : підручник. Кн.2. Біологічна хімія / Ю.І. Губський, 

І.В. Ніженковська, М. Корда; за ред. Ю.І. Губського, І.В. Ніженковської – 2-е вид., випр. – К.: 

ВСВ “Медицина”, 2016. – 544 с. 

5. Боєчко Л.Ф. Основні біохімічні поняття, визначення та терміни: Навч. Посібник. / Л.Ф. 

Боєчко, Л.О. Боєчко. – К.: Вища школа, 1993. – 528 с. 

6. Боєчко Ф.Ф. Біологічна хімія: навч. посібник. – 2-е вид., перероб і допов. / Ф.Ф. Боєчко. – К.: 

Вища шк., 1995. – 536 с. 

7. Гонський Я.І. Біохімія людини: Підручник. / Я.І. Гонський, Т.П. Максимчук, М.І. Калинський. 

– Тернопіль: Укрмедкнига, 2019. – 732 с. ISBN: 978-966-673-292-0 

8. Губський Ю.І. Біологічна хімія: Підручник. / Ю.І. Губський – Київ-Винниця НОВА КНИГА, 

2019. – 432 с. 

9. Гринштейн Дж. Химия аминокислот и пептидов. / Дж. Гринштейн, М. Виниц. Пер. с англ. 

В.К. Антонова, Э.М. Бамдас, Ю.А. Овчинникова, под ред. М.М. Шемякина. – М.: Мир, 1965. – 

821 с. 

10. Копильчук Г.П. Біохімія: новч. посібник / П.П. Копильчук, О.М. Волощук, М.М. Марченко. – 

Чернівці: Рута, 2004. – 224 с. 

11. Лендел В.Г. Біоорганічна хімія: навч. посібник. – Вид. друге, перероб та доп. / В.Г. Лендел, 

І.М. Балог, Н.П. Хрипак та ін. – Ужгород: ВАТ «Патент», 2008. – 360 с. 

12. Марінцова Н.Г. Біологічна хімія: Підручник / Н.Г.Марінцова, Л.Р. Журахівська, І.І. Губицька, 

Л.Д. Болібрух, М.С. Курка, В.П. Новіков. – Львів: Видав. НУ «Львівська політехніка», 2009. – 

324 с. 

13. Марченко М.М. Біохімія інформаційних молекул: навч. посібник. / М.М. Марченко, Г.П. 

Копильчук. – Чернівці: Видав. Чернівецького націон. унів-ту «Рута», 2003. – 344 с. 

14. Еколгічна біохімія: навч. посібник / В.М. Ісаєнко, В.М. Войніцький, Ю.Д. Бабенко та ін. – К.: 

Книжкове вид-вд НАУ, 2005. – 440 с. 

Додаткова література: 

15. Березов Т.Т. Биологическая химия: Учебник., изд. 3-е, перераб. и доп. / Т.Т. Березов, Б.Ф. 

Коровкин. – М.: Медицина, 1998. – 704 с. 

16. Биологическая химия: учеб. пособие / Н.В. Дуденко, Л.Ф. Павлоцкая, М.В. Кривоносов, Р.И. 

Кратенко – Х.: Прапор, 1999. – 320 с. 

17. Биохимия: Учебник – 2-е изд., испр. / под ред. Е.С. Северина. – М.: ГЭОТАР-МЕД., 2004. – 

784 с. 

18. Дэвени Т. Аминокислоты, пептиды и белки. / Т. Дэвени, Я. Гергей, пер. с англ. А.Н.Маца, под. 

ред. Р.С. Незлина – М.: Мир, 1976. – 364 с. 

19. Кнорре Д.Г. Биологическая химия: Учеб. для хим., биол. и мед. спец. вузов. – 3-е изд., испр. / 

Д.Г. Кнорре, С.Д. Мызина. – М.: Высш. шк., 2000. – 479 с. 

20. Ленинджер А. Основы биохимии: в 3-х т. 

Т.1. – М: Мир, 1985. – 367 с. 

Т.2. – М.: Мир, 1985 – 368 с. 

Т.3. – М.: Мир, 1985. – 320 с. 

21. Марри Р. Биохимия человека: В 2-х т. / Р. Марри, Д. Греннер, В. Родуэлл. Т.1 – пер. с англ. 

В.В. Борисова, Е.В. Дайниченко, под. ред. Л.М. Гинодмана. – М: Мир., 1993. – 384 с.  

Т.2 – пер. с англ. М.Д.Гроздовой, Р.Б. Капнер, А.Л. Остермана, А.С. Серпинской, Л.Г. Тер-

Саркисян, под ред. Л.М. Гинодмана, В.И. Кандрора. – М.: Мир, 1993. – 415 с. 

22. Страйер Л. Биохимия: в 3-х т. / Л.Страйер. 

Т.1. – пер. с англ. М.Д. Гроздовой, под ред. С.Е. Северина. – М.: Мир, 1984. – 232 с.  

Т.2. – пер. с англ. Р.Б.Капнер, А.М. Колчинского, под ред. С.Е. Северина. – М.: Мир, 1985. – 312 

с. 

Т.3 – пер. с англ. М.Д. Гроздовой, А.М. Колчинского, под ред. С.Е. Северина. – М.: Мир, 1985. – 

400 с. 

23. Тюкавкина Н.А. Биоорганическая химия: учебник для вузов / Н.А. Тюкавкина, Ю.И. Бауков. – 

4-е изд. стереотип. – М.: Дрофа, 2005. – 542 с. 



24. Уайт А. Основы биохимии: В 3-х т. / А. Уайт, Ф. Хендлер, Э. Смит, Р. Хилл, И. Леман.  

Т.1. – Пер. с англ. В.П. Скулачева, Л.М. Гинодмана, Т.В. Марченко; под. ред. Ю.А. Овчинникова. 

– М.: Мир., 1981. – 534 с.  

Т.2. – Пер. с англ. В.П. Скулачева, Л.М. Гинодмана, Т.В. Марченко; под. ред. Ю.А. Овчинникова. 

– М.: Мир., 1981. – 617 с.  

Т.3. – Пер. с англ. Л.М. Гинодмана; под. ред. Ю.А. Овчинникова. – М.: Мир., 1981. – 726 с. 

25. Федман Ф.Л. Біохімія: підручник / Ф.Л. Федман. – К.: Вид-во Київського інст-ту, 1961. – 503 

с. 

26. Щербак И.Г. Биологическая химия: Учебник для мед. вузов./ И.Г.Щербак. – СПб.: 

Издательство СПбГМУ, 2005 – 480 с. 

27. Якубке Х.-Д. Аминокислоты. Пептиды. Белки. / Х.-Д Якубке, Х. Ешкайт, пер. с нем. Н.П. 

Запеваловой, Е.Е. Максимова, под. ред. Ю.В. Митина. – М.: Мир, 1985 – 82 с. 

28. Яковенко А.Ф. Биохимия: учебн. пособие для студ. спец. «Физкультура» пед. ун-тов. Изд. 2-е, 

перераб и доп. / А.Ф. Яковенко, Б.В. Яковенко. – Сумы: Издательство «Университетская 

книга», 2001. – 374 с. 

29. Branden C. Introduction to Protein Structure, second edition / Carl Branden, John Tooze. – New 

York.: Garland Publishing, Inc., 1998. – 410 p. 
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Рекомендовані джерела інформації в Інтернеті 

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

наук. 

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

33. www.bpci.kiev.ua – офіційний сайт інституту біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України. 
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37. www.bioorganica.org.ua – наукове видання, що презентує праці з біоорганічної та медичної 

хімії. 
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