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вступ

програму обов'язковоi навчальноi дисциплiни <<Бiоорганiчна хiмiя>

складено вiдповiдно до освiтньо-професiйноi црограми пiдготовки (<доктор

фiлософii} в галузi 09 - <Бiологiя>> спецiальностi 091 - <<Бiологiя>>.

предметом вивчення навчальноi дисциплiни е булова та бiологiчнr

функцiТ найважливiших компонентiв живоi матерii, в першу черry,

бiополiмерiв та низькомолектлярних бiореryляторiв, придiляючи головну

увагу з'ясуванню закономiрностей взаемозв'язку мiж структурою та

бiологiчною дiею, пошуку та cTBopeHHi нових реryляторiв росту рослиЕ на

ocHoBi природних або сиIIтетичних сrrолук, рiзних за хiмiчною будовою та

типом бiоактивностi. По cyTi, вона с хiмiчним фундаментом сучасноi бiологii.

ВивчаючИ ocHoBHi проблеми xiMii живого cBiTy, бiоорганiчна хiмiя сприlIе

вирiшенню зzIвдань отримання практично важливих препаратlв дJUI

медицини, сiльського господарства, ряду галузей промисловостi.

Мiждисциплiнарнi звОязки: Навчальна дисциплiна (<Бiоорганiчна

xiMiя>> згiдно з ЕавчаJIьним планом наJIежить до цикJry дисциплiн

професiйноi пiдготовки, яка викладаеться gа2 Kypci аспiрантури.

Базою для вивчення дисциплiни <Бiоорганiчна хiмiя> е курси

<Органiчна хiмiя>, <Колоiдна хiмiя>, <основи бiоорганiчноi xiMii>, <Будова

речовини), <Фiзичнi методи дослiдження>, <Фiзiологiя рослин>,

вивчаються при пiдготовцi бiльшостi напрямiв пiдготовки бакалавра,

спецiалiста та магiстра спецiальносТi 091 - <Бiологiя>. Курс <Бiоорганiчтrа

хiмiя>, в свою черry, € основою для бiльш поглиблених KypciB, таких як,

<Бiоактивнi елементорганiчнi сполуки), (Основи xiMiТ природних сполукD,

<Молекулярнi механiзми в бiоорганiчнiй xiMii>, <HoBiTHi методи органiчного

синтезу бiоактивних сполук) та <Фiтогормональна реryляцiя росту та

розвитку рослиЕ>. Матерiал курсу слугуе теоретичною основою дпя

як1

формування yMiнb та Еавичок, необхiдних для ефективноi дослiдницькоi
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роботи, ана,.liзу прикJIадних аспектiв в г:шузi бiоорганiчноi xiMrr з

застосуванням теоретиЕIних основ для розв'язання практичних задач.

1. МЕТА ТА ЗАВДАНIIЯ НАВЧАЛЬНОI ДИСЦИПЛIНИ

1.1.
a

Мета навчальноi дисциплiни:
формування сут{асного рiвня знань в областi бiоорганiчноi xiMii,

освоення методик видiлення з природних джерел l встановлення

хiмiчноi булови органiчних сполук;

ознайомлення з сучасними методами аналiзу найважливiших

класiв природних сполук - вуглеводiв, лiпiдiв, нуклеiнових кислот,

пептидiв.

. засвоення сучасних теоретичних принципiв та оволодiння

методичними основами дослiджень бiологiчноi активностi

фiтогормонiв та синтетичних реryляторiв росту рослин, вивчення

механiзму ix дii на рiзних рiвнях органiзацii рослинного органiзму.

1.2. OcHoBHi завдаЕня навчальноi дисциплiни:

Освосння теоретичних основ бiоорганiчноi xiMii, базових принципiв

дизайну функцiональних молекул i методiв ix дослiдження. Пiдготувати

acпipaнTiB, що спецiалiЗ),ються в областi бiоорганiчноi xiMii, до Еауково-

дослiдЕицькОi дiяльностi, пов'язаЕоi з розробкою та застосуванням методlв

сучасноi бiоорганiчноi xiMii в отриманнi практично важливих бiологtчно

активних слолук. методах видiлення з природних джерел i встановлення

хiмiчноi будови органiчних сполук; ознайомлення з сучасними методами

структурЕого аналiзу найважливiших класiв метаболiтiв. Забезпечити знання

основ класифiкацii регуляторiв росту рослин природного або синтетичного

походження, ii структури, бiосинтезу, метаболiзму та молекулярно-

клiтинних механiзмiв ix дii з метою практичного використанIU{ у сtльському

господарствi та бiотехнологii.

I
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Навчати

експеримент€rльних

навичкам теоретичного аналiзу результатlв

дослlджень, методlв планування експерименту та

знання: синтетичних

олiгонуклеотидiв, основи

низькомолекулярних пептидiв та

амiнокислот, вуглеводiв, жирiв,

TaKl

ocHoBi цiлiсного системного наукового

обробки результатiв, систематизування i узагаJIьнеЕня як уже HаяBHoi в

лiтературi, так i самостiйно отриманоi в ходi дослiджень iнформацii.

Аспiрант з даноi дисциплiни повинен мати фундаментальнi уявлення з

органiчноi xiMii та xiMii бiологiчно активних сполук. ffля вивчення даноi

дисциплiни необхiдно мати вищу ocBiTy з вивченням курсу органiчноi xiMiТ

для хiмiчних спецiальностей.

Згiдно з вимогами ocBiTH ьо-професiйноТ програми студенти пiсля

засвоеЕня навчальноТ дисциплiни мають продемонстр}aвати TaKi результати
навчанIUI:

II1дходlв до

метаболiзму

нуклеiнових кислот; типи ферментiв та коферментiв, що катаJIiз}.ють

бiохiмiчнi процеси в органiзмi; мати уявлення про низькомолекулярнi

реryлятори бiохiмiчних процесiв: стероiди, вiтамiни, терпени, антибiотики;

принципи i теоретичнi основи реryляцii рослинних органiзмiв, загальну

характеристику i класифiкацiю гормонiв рослин, ix синтетичних аналогiв,

роль гормонмьноi реryляцii метаболiзму та бiологiчних функцiй клiтини

рослин.

умiння: використовувати набутi знання при вирiшеннi практичних задач

бiоорганiчноi xiMii та для розробки нових бiологiчно активних сполук,

В рамках даноi дисциплiни поглиблюються i розвиваються

компетенцii:

Ф Унiверсальнi компеmен цii:

здатнiсть проектувати 1

н

здiйснювати комплекснi дослiдження, в тому

числl мlждисциплlнарн1, на основ1 цlлlсного системного I

свiтогляду з використанням знань в областi icTopii i фiлософii науки;



здатнiсть

бiоорганiчнiй

* Заzальнопрофесiйнi компеmенцil:

самостiйно здiйснювати науково-дослiдницьку дiяльнiсть в

xiMiT з використанням сучасних методiв дослiдження та

iнформацiйно-комунiкацiйних технологiй,

* Професiйнi компеmен цii:

здатнiсть органiзовувати проведення експериментiв i випробувань,

проводити ix обробку, аналiзувати ix результати та узагальнювати у виглядi

Еаукових статей для провiдних профiльних журналiв; готовнiсть до розробки

ItавчаJIьно-методичноi документацii дJUI проведенЕя навчаJIьного процесу.

t
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Модулi дисциплiни i види занять.

Ng Модулi дисциплiни
кiлькiсть
кредитiв
сктс

Обсяг навча,цьноi роботи
(в годинах)

Вид
Пiдсумко-

вого
контролюt\о

сý

х

Ё-о
оýфЕi

(n

Ф

Е

li

а

р.б

Ф ао-dо

1.

Пр.дr., бiоорганiчноТ xiMiT.

Амiнокислоти, пептиди,
бiлки. Нуклеозиди. нуклео-
типи i нлклеiновi кислоти.

2 60 27 18 9 зз

2.

Вуглеводи. Лiпiли. Порqi-

рини i хроvопротеТли,

Фiзiологiчно aKr ивнi сполу-

ки. Бiорегулятори.

2 60 27 18 9 зз

Разом 4 120 54 зб 18 бб Екзамеп

2. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОI ДИСЦИПЛIНИ

на вивчення навчальноi дисциплiни вiдводиться 120 годин/4 кредита

ECTS,

навчальна дисциплiна мiстить два кредитнi модул1:

прЕдмЕт БIооргАнIчноi xIMIi. дмrнокислоти,

ПЕПТИДИ, БIЛКИ. НУКЛЕОЗИДИ, НУКЛЕОТИДИ I НУКЛЕIНОВI

кислоти.

Тема 1. ВСТУП. Бiоорганiчна хiмiя як наука,

ii мiсце в системi наук про життя, звlязок

медициною. ocHoBHi задачi бiооргаЕiчноi xiMii. Iсторичний екскурс в

розвиток бiоорганiчноi xiMii та сучаснi проблеми цiеi науки,

Телlа 2. АМIНОКИСЛОТИ, ПЕПТИДИ, БIЛКИ, Амiнокислоти,

номенкJIатура, оптична iзомерiя, фiзико_хiмiчнi та хiмiчнi властивостi,

методи визначенЕя. Пептиди, методи хiмiчного синтезу, уявлеIrIи про

бiологiчну роль. Бiлки, загаJтьна стратегiя визначення первинноi структ)ри,

Вторинна'третиннаТачеТВертинЕасТрУктУрабiлкiв.Бiологiчнарольбiлкiв,
бiлки-ферменти, гормони, бiлки системи гемостазу, cTpyKT)pHi бiлки,

рецепторнi бiлки, транспортнi бiлки, бiлковi токсини мiкробного i

рослинного походженнJI.

7

Предмет бiоорганiчноi xiMii та

з бiохiмiсю, бiотехнологiею i
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тема 3. нуклЕозиди, нуклЕотиди I нуклЕiн":] Ir:{o,"
Нчклеозиди i нуклеотиди, будова, властивостi, бiосинтез, Азотистr осItови

ffi;:;Н 
'i"';i;;"i;,нового 

р"о,__ 1:, 
компоненти Еуклеозидlв ,lа

нуклеотидiв: будова,,. хiмiчнi властивостi, таутомерiя, Нуклеотиди "1

фосфорильованi "o*,o"i, 
нуклеозидiв (нуклеозидмонофосфати, ди- 1

трифосфати АмФ, ГЙО, УМО, ЦМФ, ТМФ), Нуклеiновi киспоти:

дезоксирибонrпо",оu"- 

-оибонукпеiновi як полiнуклеотиди, Полярнiсть

полiнуклеотидних ланцюгiв, Характеристика первинноi, вторинноi,

третинноi структур ";;;;;";- 
*"no,; звýи, що ix формують, ГеНетиЧНа

роль ЩНК, Типи РНК та ix роль в бiосинтезi бiлка, Уявлення rlро ЩНК як

',,1.1'' ..п.,"*поi iнформаr.riТ. on* 
_ L:'IJ;::" _ |Т:ir "::ТЁЖ;i"форruцiт. хiмiчний синтез фРаГМеНТlВ IryK . r щнк.

ланцюгова реакцiя як_ метод 
'",p"*ouu,o,o 

отримаЕня фрагментtв

Уявлення про геIrетичЕу iнженерrю,

Тема 4, ВУГЛЕВОДИ ТА iX ПОКДНL Моносахариди, Визначення,

класифiкацiя (альдози i кетози), бiомедичне значецня окремих представникiв,

стереоiзомер," r","";;;;;'"'Р'' О.:рми), Вiдкритi та циклiчнi форми

моносахаридiв; о"*поо*Ъо"u"о"рi" (формули Фiшера, Коллi-Толенса,

хеуорса). Фуранознi "";;;;; ;;",_:-_]:j *"мери, ХiмiчВi ВЛаСТИВОСli

моносахаридiв: реакцtr за }лrастю оксо- та гiдроксильних груп; якiснr реакцп

на моIIосахариди, ОкисненIUI моносахаридiв, утворення аJIьдонових та

)ронових кислот, '-*;;;;;;а 
кисло]а 

Ч:,iу'" 
С), Глiкозилний гiдроксил,

його властивостi; о- i N-глiкозиди, Амiнопохrднi моносахаридiв: глюкозамiн,

галактозамiН. ВiдновленнЯ моносахаридiв: утвореннЯ сорбiry, MaHiTy,

Олiгосахариди, Будова, Щисахариди (сахароза, лактоза, мальтоза): стр)кт}ра,

бiомедичне значення, Попiсахариди: класифiкацiя, структура,

Гомополiсахариди: KpoxMmlbo глiкоген, целюлоза (клiтковина); декстриIrи:

будова, гiдролiз, бi";;;;;"; зЕачеЕня, Гетерополiсахариди, Визначення,

структура. Будова 
. 
та бiомеди,п" ",u""o' 

глiкозамiноглiканiв, Глiко-

протеiни i протеоглrкан и, ,л,lЕивуглеводIrих ланцюгiв, бiосинтез i бiологiчцi

функчii,

Тема 5. ЛIШДИ,

функчii лiпiдiв,

Триацилглiцероли

I



властивостi, фiзiологiчне значення, Вllшi жирнi кисJrоти: пальмiтинова,

стеариЕова, олеiнова, лiнолева, -riно,rенова, арахiдонова, Гiдролiз, жирtв

(кислотний, лужЕий, ;;;;"-ний), Мила: будова, фiзико-хiмtчнt, 
та

бiологiчнi властивост1 "* 
поu,р*"во-активниХ сполук, Складнi лlпlди,

кл аси фi каuiя,ч буоо,u^' о 
";; 

;,;- * 
1. 1".,.: ъlъТ;;i;;fi:lffi fi .

;;;;";" кислота, фосфатилилетаноламlн, 
(

серин. Роль складЕих "'гriЛ" 
l ""Uудовi 

бiомембран, Iзопреноiди (терпени,

стероiди). т ерп ени G# J;;" ";'"' " " ^ 
"' 

)' |l*T ";,/,;."'ffffi '"Ёi'Jff:
;;;;;- засобiв (камфора, ментол, ефlт

важливих по"о"чuп""Ъ ""iоiдi", 
холестерину, BiTaMiHy D, жовчних кислот,

кортикостероiдiв i"орти,ону' аJIьдостероIIу), статевих гормо1I1в

(тестостерону, естрадlолу, прогестерону)

Тема б.ПОРФIРИНИ r ХРОМОПРОТЕiДИ, Хiмiчна структура 1 синтез

порфiринiв, Хро*опрiыо,,,"п,r",""UiH, 
мiо,побiн, цитохроми, Бiологiчнi

ь,i,i,i.,*^,,:;::,,#^5r:*;_ilr""*'ъ; j#J;Ч1НЁ'Тllilll
трансформачiя свtтл,

,;:" 
r, ФIзIологшно АктивнI сполуки, БIорЕгулятори,

Поняття про фiзiологl'чr" "-""*' 
сполуки raoal Рецепторнi та метаболiтнi

механiзми дii ОДi' Hu функuiонування 
клiтин, Вiтамigи: загаJlьЕа

характеристика; поняття про коферментну дiю BiTaMiHiB, Будова BiTaMiHiB Br,

Bz, Вь, РР, С, Гормоп", no*,""" про гормоЕи як бiореryлятори, Загальна

характеристика гормонiв бiлково-пептидноi групи, похiдних амiнокислот,

стероiдiв "u "ппо,u,поiдiв, 
Апкалоiди: загаlIьве визначеЕня, зЕачення як

дiючих речовин ",;;;;,*""" l*11;:л 
,*ину та пiперидину, хiнолiнУ

та iзохiнолiнr,,оо"'u*, iндолу), "jlf'"*u;;i;;" "il*ж:i,",rJ;1

*Н:ЖЖ #::Нr'Т ""ii"Ji"*;i реryлятори_ I:", рослин,

Класифiкашiя Oir"."pr""b ,u ,.il _*"""о*,"" "'*ii1".:_ 
бiосицтез
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4. ФОРМА ПЦС}МКОВОГО КОНТРОЛЮ УСПIШНОСТI
НАВЧАння: Екзамен.

5. ЗАСОБИ ДIАГНОСТИКИ УСПIШНОСТI НАВЧАННЯ:

,Щiаrчостика успiшностi навчаннJI аспiрантiв пiд час проведенIuI

лекцiйних занять:

. виконаннlI письмових контрольних робiт по питан[шх лекцiйного

курсу;

о ycHi екзаменацiйнi завдання.

[iагностика услiшностi навчаннJl аспiрантiв пiл

семiнарських занять:

. усне опитування;

. )цасть в обговореннi дискусiйних питань.

!iагностика успiшностi навчання аспiрантiв пiд

iндивiдуальних завдань:

. пiдготовка рефераry.

час проведеннJ{

час виконання
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