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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, 

спеціальність/ 

напрям підготовки, 

ступінь вищої освіти 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів  – 

4 

Галузь знань 

0401Природничі науки 
(шифр і назва) Вибіркова 

 Напрям підготовки 

6.040102 Біологія 
(шифр і назва) 

Модулів – 1 

Спеціальність: 

 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 2   4-й 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання  

Семестр 

Загальна кількість 

годин –126 

  7-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних –  

самостійної роботи 

студента– 

 

Бакалавр 

   

Практичні, семінарські 

   

Лабораторні 

  

Самостійна робота 

  30 

У тому числі 

індивідуальні завдання: 

  кнр 

Вид контролю:  

  залік 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботи становить: 

для денної форми навчання – 

для заочної форми навчання –0,4 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета: вивчення біологічно активних речовин організмів різного рівня 

організації живої матерії; їх класифікації; структурної особливості, що забезпечує 

відповідну властивість; біохімічні функції; особливості синтезу, зберігання, 

вивільнення, всмоктування, доставки; біологічну роль; розповсюдження.  

Засвоєння базових знань з участі біологічно активних речовин у  біохімічних 

процесах та механізмах, регуляції обміну речовин, спряжені біохімічних процесів, 

розвитку запальних процесів; зміни функціонування цілісного організму при 

порушенні синтезу, зберіганні, вивільненні, всмоктуванні, доставки, 

біотрансформації біологічно активних речовин; методів визначення у 

біологічному матеріалі. 

Завдання: 

- вивчення основних принципів класифікації біологічно активних речовин; 

- закономірності, принципи та механізми синтезу;  

- засвоїти знання з участі біологічно активних речовин у функціонуванні 

організму, метаболічних процесах;  

- сформувати уявлення щодо основних біохімічних реакцій, в яких приймають 

участь біологічно активні речовини;  

- познати основні проявлення порушень в організмі, які виникають внаслідок 

зміни процесів синтезу, зберігання, вивільнення, всмоктування, доставки, 

біотрансформації; 

- навчитися проводити сучасні методи визначення біологічно активних 

речовин у біологічному матеріалі. 

 

У результаті вивчення дисципліни фахівець повинен знати: 

- Класифікацію біологічно активних речовин; 

- особливості структурної організаціїбіологічно активних речовин; 

- участь у біохімічних процесах різних класів біологічно активних речовин; 

- процеси та механізми за участю біологічно активних речовин, що 

забезпечують регуляцію обміну речовин;  

- принципи синтезу, зберігання, вивільнення, всмоктування, доставки, 

біотрансформації біологічно активних речовин; 

- механізми, що лежать в основі порушення синтезу, зберіганні, вивільненні, 

всмоктуванні, доставки, біотрансформації біологічно активних речовин 

 

Підготовленийфахівець повинен вміти: 

- проводити аналіз фізико-хімічних властивостей біологічно активних 

речовин; 

- аналізувати отримані дані; 

- виділяти та ідентифікувати біологічно активні речовини у біологічному 

матеріалі. 

 

3. Програма навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1. Біохімія вітамінів. 

ТЕМА 1.Вітаміни– загальнеуявлення. Коферменти і вітаміни.  
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ТЕМА 2.Енергозабезпечуючівітаміни. 

ТЕМА 3.Анаболічніводорозчиннівітаміни.  

ТЕМА 4. Жиророзчиннівітаміни.  

Змістовий модуль 2. Біохімія гормонів. 

ТЕМА 1. Гормональна регуляція обміну речовин. 

ТЕМА 2.Гормонибілковоїприроди. 

ТЕМА 3.Характеристика тироїднихгормонів. 

ТЕМА 4.Стероїднігормони. 

 

4. Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма Заочна форма 

усього  у тому числі усього  у тому числі 

л п лаб інд с.р. л п л

а

б 

і

н

д 

с.

р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1

1 

1

2 

13 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1. «Біохімія вітамінів» 

 

Тема 1. Вітаміни - 

загальнеуявлення. 

Коферменти і 

вітаміни. 

           3 

Тема 

2.Енергозабезпечую

чівітамінигрупи В.  

           4 

Тема 

3.Анаболічніводоро

зчиннівітаміни.  

           4 

Тема 4. 

Жиророзчинні 

вітаміни.  

           5 

Разом за змістовим 

модулем 1 

           16 

Змістовий модуль 2. «Біохімія гормонів» 

 

Тема 5. 

Гормонибілковоїпр

ироди. 

           4 

Тема 6. Тироїдні 

гормони. 

           4 
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Тема 

7.Стероїднігормони

. 

           6 

Разом за змістовим 

модулем 2 

           14 

Усього годин        30     30 

 

4. Теми семінарських занять 

Не передбачено 

6. Теми практичних занять денна форма навчання 

Не передбачено 

 

7. Самостійна роботазаочна форма навчання 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Антивітаміни.Вітамери. 2 

2 Вітаміноподібніречовини. 2 

  3 Біотехнологічні методи визначення вітамінів. 2 

4 Методи отримання вітамінів з рослинних та тваринних 

тканин. 

2 

5 Дієтологія. Основи раціонального харчування. 2 

6 Робота над письмовою творчою роботою (перелік тем 

додається) 

20 

 Усього годин  30 

 

9. Індивідуальнізавданнязаочна форма навчання (7 семестр) 
 

№ 

змістового 

модуля, 

теми 

Вид завдання, тема 
Кількість 

годин 

 КНР (перелік завдань додається) 20 

 
10. Методи навчання 

 

1. Словесні (бесіда, дискусія); 

2. Наочні (демонстрація, ілюстрація); 

3. Практичні (самостійна робота); 

4. Інтерактивні (лекція-презентація, методи з використанням 

мультимедійних технологій) 
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11. Методи контролю 

 

1. Контрольна перевірка; 

2. Підсумковий (бесіда). 

 

12. Розподіл балів, які отримують студенти ЗФН 
Змістовий модуль №1 Змістовий модуль № 2 Сума 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 100 

10 15 15 10 15 15 20 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за 

всі види 

навчальної 

діяльності 

ОцінкаECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену,курсового 

проекту (роботи), 

практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    

 

зараховано 
82-89 В 

добре  
75-81 С 

64-74 D 
задовільно  

60-63 Е  

0-59 

FX 

незадовільно з 

можливістю повторного 

складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного 

складання 

F* 

незадовільно з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним 

вивченням 

дисципліни 

* - оцінка F виставляється тільки за результатами складання заборгованості комісії 

 

13. Методичне забезпечення 

Конспектилекцій; інтерактивний комплекс навчально-методичного 

забезпеченнядисципліни (ІКНМЗД); нормативнідокументи та література (див. 

нижче) 

 

14. Рекомендована література 

Базова 

1. Овчинников Ю.А. Биоорганическая химия. – М.: Просвещение, 1987. – 815 

с. 

2. Тюкавкина Н.А., Бауков Ю.И. Биоорганическая химия. – М.: Дрофа, 2004. – 

528 с. 

3. Тюкавкина Н.А., Бауков Ю.И. Биоорганическая химия. – М.: Медицина, 

1991. – 528 с. 
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4. Ленинджер А.Л. Основы биохимии: В 3-х т./ Пер. с англ.; Под ред. В.А. 

Энгельгардта. – М.: Мир, 1985. 

5. Березовский В.М. Химия Витаминов. М.: Пищевая промышленность, 1973. 

– 626 с. 

 

Допоміжна 

1. Колупаєв Ю.Є. Біоорганічна та біонеорганічна хімія. – Харків: Освіта, 2000. 

– 306 с. 

2. Дюга Г., Пенни К. Биоорганическая химия. Химические подходы к 

механизму действия ферментов. – М.: Мир, 1983. – 512 с. 

3. Наметкин С.С. Гетероциклические соединения. – М.: Наука, 1981. – 356 с. 

4. Омаров Т.Т. Конформационные эффекты азотистих гетероциклов. – Алма-

Ата: Наука, 1988. – 133 с. 

5. Пожарский А.Ф. Теоретические основы химии гетероциклов. – М.: Химия, 

1985. – 278 с. 

6. Журинов М.Ж. Химия эфедриновых алкалоидов. – Алма-Ата: Наука, 1990. – 

140 с. 

7. Ловкова М.Я. Биосинтез и метаболизм алкалоидов в растениях. – М.: Наука, 

1981. – 169 с. 

8. Айзенман Б.Е. Фитонциды и антибиотики высших растений. – К.: Наук. 

думка, 1984. – 277 с. 

9. Смирнов В.В. Антибиотики. – К.: Вища школа, 1985. – 191 с. 

10. Покровский В.Н. Антибиотики и бактерии. – М.: Знание, 1990. – 64 с. 

11. Гамбург К. З. Ауксины в культурах тканей и клеток растений. – 

Новосибирск: Наука, 1990. – 240 с. 

12. Textbook of Biochemistry with Clinical correlations ed. T.M. Devlin, 3rd edition, 

USA, 1995, - 1185p. 
 

 
15. Інформаційні ресурси 

 

- www.ncbi.nlm.nih.gov,  

- www.highwire.edu,  

- http:/www.web-books.com/MolBio/ 

- http://www.ncbi.nlm.nih.gov/Genome 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
http://www.highwire.edu/


9 

 

  

16. Структура рейтинговоїсистемиоцінювання 

Дніпровськийнаціональнийуніверситетімені Олеся Гончара 

Кафедра біофізики та біохімії      

Дисципліна  Біохімія біологічно активних речовин 

Академічні групи ББ-14 (заочна форма навчання) 

Навчальнийрік 2017/2018    Семестр 7 

 

Елементи контролю (ЗФН) 

Термін: 1тиждень 

Вид контролю Кількість 

завдань 

Кількістьбалів Тижденьподачіабопроведення 

За 

одиницю 

контролю 

Всього 

Практичні 

роботи 

(розв’язання 

задач, 

тестування, в 

т.ч. СР) 

1 20 20 1 

 

Письмова 

творча робота 

1 40 40 1 

КНР  1 40 40 1 

Всього:   100  

Складання: 1тиждень 

Перескладання:  1тиждень 

 

 

Викладач-екзаменатор _________ доц. Дьомшина О.О. 

 

Викладач, який проводить практичні  ____________  доц. Дьомшина О.О. 

 

Затверджено на засіданні кафедри, протокол від 29.05.2017 р. № 20 

 

Завідувач кафедри _______________проф. Ушакова Г.О. 

 

 


