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1. Опис навчальної дисципліни 

 
Найменування показників Характеристика дисципліни за формами 

навчання 

 денна заочна 

Біологічна хімія 

Статус дисципліни обов’язкова 

Мова викладання, навчання та оцінювання українська 

Загальний обсяг: кредитів / годин 6/180 

Курс 3 2 3 

Семестр 5 6 4 5 6 

Кількість змістовних модулів за розподілом 8 

Обсяг кредитів 3 3 3 1,5 1,5 

Обсяг годин, в тому числі 88 92 90 45 45 

Аудиторні 49 51 20 14 10 

Підсумковий модульний контроль - 4 - - 4 

Самостійна робота 39 41 70 31 35 

Форма семестрового контролю залік ПМК залік залік ПМК 

 

 

«Біологічна хімія» – дисципліна, що вивчає хімічні сполуки та процеси, що з ними 

відбуваються у живих організмах, зокрема в організмі людини. 

Робоча програма дисципліни розроблена на підставі освітньої програми 

«Фармація» галузі знань 22 «Охорона здоров’я» спеціальності 226 «Фармація». 

Предмет навчальної дисципліни – будова та склад основних хімічних 

компонентів живого організму, хімічного складу та будови основних макро- і 

мікронутрієнтів, шляхи та механізми перетворення органічних сполук у шлунково-

кишковому тракті та у тканинах організму, а також основні біохімічні функції організму. 

Міждисциплінарні зв’язки. Біологічна хімія має розгалужені міждисциплінарні 

зв’язки, базується на попередньому вивченні здобувачами вищої освіти органічної хімії, 

медичної біології та фізіології. В подальшому отримані знання з біологічної хімії 

сприятимуть успішному опануванню низки теоретичних і клінічних дисциплін, а саме: 

фармацевтичної хімії, фармакології, токсикології, гігієни, лабораторної діагностики та ін. 

Інформаційний обсяг навчальної дисципліни. На вивчення навчальної 

дисципліни відводиться 180 годин, 6 кредитів ECTS. 

 

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни. 

Мета викладання навчальної дисципліни «Біологічна хімія»: Забезпечення 

здатності розв’язувати типові та складні спеціалізовані задачі, практичні проблеми у 

професійній фармацевтичній діяльності із застосуванням знань та умінь в галузі 

біологічної хімії. Формування навичок з інтерпретації особливостей будови та 

перетворень в організмі біоорганічних сполук, як основи їх фармакологічної дії в якості 

лікарських засобів, поряд з інтерпретацією біохімічних механізмів виникнення 

патологічних процесів в організмі людини та принципів їхньої корекції.  

Завданнями дисципліни є:  

– розвиток професійного мислення, свідомого розуміння біохімічних основ 

життєдіяльності організму; 

 – ознайомлення з основами будови сполук, які входять до складу живої природи; 

 – ознайомлення з конкретними молекулярними механізмами фізіологічних 

процесів, що проходять в організмі, та яким чином можливо направити ці процеси у 



клітинах мікроорганізмів, рослин та тварин;  

– ознайомлення зі шляхами розвитку біохімії та можливістю успішного 

використання для потреб медицини та сучасної фармації. 

 

3. Результати навчання за дисципліною. 

 

3.1. За результатами вивчення дисципліни «Біологічна хімія» здобувачі 

вищої освіти повинні в повній чи частковій мірі набути наступні компетентності: 

Інтегральна компетентність. Здатність робити висновки, формувати судження 

при обмеженій інформації, ясно їх висловлювати та обгрунтовувати для фахової та 

нефахової аудиторії. Здатність справлятися з нестандартними та типовими фаховими 

ситуаціями у професійній діяльності на основі знань, умінь та навичок здобутих при 

вивченні фундаментальних, хімічних, технологічних, біомедичних та соціально-

економічних наук. 
Загальні компетентності: 

ЗК 1. Здатність приймати рішення, діяти громадсько свідомо та соціально 
відповідально. 
ЗК 2. Прагнення до збереження фізичного та психічного здоров'я, використовувати різні 
форми та види рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового 
способу життя, збереження навколишнього середовища. 

ЗК 3. Здатність навчатися, абстрактно мислити, аналізувати, робити висновки.  
ЗК 6. Здатність усно і письмово спілкуватися мовою держави,  іноземною мовою 
(переважно англійською) на рівні, що забезпечує ефективну професійну діяльність. 

ЗК 7. Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні технології. 
ЗК 8. Здатність використовувати критерії підбору методів проведення досліджень та 

гарантувати їх виконання на відповідному рівні. 

ЗК 12. Здатність приймати обгрунтовані рішення та застосовувати загальні та фахові 

знання, уміння та навички у практичних ситуаціях. 

Спеціальні (фахові) компетентності. 
ФК 2. Здатність із урахуванням фізико-хімічних, фармакокінетичних, 

фармакодинамічних якостей лікарських засобів здійснювати консультування щодо 

рецептурних та безрецептурних лікарських засобів, також інших товарів аптечного 

асортименту; із урахуванням показів та протипоказів, сумісності та співвідношення 

ризик/користь лікарських засобів здійснювати фармацевтичну опіку . 

ФК 4. Здатність відповідно фізико-хімічних, фармакологічних особливостей лікарських 

засобів та біохімічних, патофізіологічних  характеристик конкретного захворювання 

забезпечувати раціональне  використання рецептурних та безрецептурних лікарських 

засобів, вірно  підбирати фармакотерапію. 

ФК 5. Здатність на основі огляду хворого, лабораторних та інструментальних досліджень 

пацієнтів здійснювати моніторинг ефективності та безпеки застосування лікарських 

засобів. 

ФК 20. Здатність використовуючи  фізичні, хімічні, фізико-хімічні, біологічні, 

фармакоорганолептичні, мікробіологічні, фармакотехнологічні методи контролю 

розробляти методики контролю якості лікарської рослинної сировини, допоміжних 

речовин, активних фармацевтичних інгредієнтів та лікарських засобів. 

3.2. Відповідно до освітньої програми здобувачів вищої освіти повинні в повній чи 
частковій мірі досягти планованих результатів навчання (ПРН): 

ПРН 2. Застосовувати знання з загальних та фахових дисциплін у професійній діяльності. 
ПРН 3. Дотримуватись норм санітарно-гігієнічного режиму та вимог техніки безпеки при 
здійснення професійної діяльності. 

ПРН 4. Демонструвати вміння самостійного пошуку, аналізу та синтезу інформації з 

різних джерел та використання цих результатів для рішення типових та складних 

спеціалізованих завдань професійної діяльності. 



ПРН 6. Аргументувати інформацію для прийняття рішень, нести відповідальність за них 

у стандартних і нестандартних професійних ситуаціях; дотримуватися принципів 

деонтології та етики у професійній діяльності. 

ПРН 8. Здійснювати професійне спілкування державною мовою, використовувати 

навички усної комунікації іноземною мовою, аналізуючи тексти фахової спрямованості 

та перекладати іншомовні інформаційні джерела. 

ПРН 12. Аналізувати інформацію, отриману в результаті наукових досліджень, 

узагальнювати, систематизувати й використовувати її у професійній діяльності. 
ПРН 13. Проводити санітарно-просвітницьку роботу у фаховій діяльності при виникненні 
спалахів інфекційних, вірусних та 

паразитарних захворювань. 
ПРН 14. Визначати переваги та недоліки лікарських засобів різних фармакологічних груп 

з урахуванням їхніх хімічних, фізико-хімічних, біофармацевтичних, фармакокінетичних 

та фармакодинамічних особливостей. Рекомендувати споживачам безрецептурні 

лікарські засоби та інші товари аптечного асортименту з наданням консультативної 

допомоги та фармацевтичної опіки . 

ПРН 16. Визначати вплив факторів, що впливають на процеси всмоктування, розподілу, 

депонування, метаболізму та виведення лікарського засобу і обумовлені станом, 

особливостями організму людини та фізико-хімічними властивостями лікарських засобів. 

ПРН 17. Використовувати дані клінічних, лабораторних та інструментальних досліджень 

для здійснення моніторингу ефективності та безпеки застосування лікарських засобів. 
ПРН 25. Сприяти раціональному використанню лікарських засобів, профілактиці 
захворювань та збереженню здоров'я; досягати порозуміння та довіри, завдяки навичкам 
психологічного спілкування, зі споживачами, пацієнтами, лікарями та колегами. Сумлінно 
виконувати фахові обов'язки та дотримуватись законодавства щодо реклами та 
просування лікарських засобів.  

 

4. Структура навчальної дисципліни 
Тематичний план для денної форми навчання 

№ 

з/п 
Назви змістових модулів, тем 

Розподіл годин між видами робіт 

У
сь

о
го

 

Аудиторні 

С
ам

о
ст

ій
н

а 

Л
ек

ц
ії

 

П
р
ак

ти
ч

н
і 

1 2 3 4 5 6 

 Модуль 1. Загальні закономірності метаболізму. Метаболізм вуглеводів, ліпідів, білків та його 

регуляція. 

 Змістовий модуль 1. Роль ферментів і вітамінів в обміні речовин. 

1. Тема 1. Предмет і задачі біохімії. Вивчення структури і фізико-

хімічних властивостей білків та білків-ферментів. Кількісне 

визначення білка біуретовим методом 

 0,5 1 2 

2. Тема 2. Вивчення структури і фізико-хімічних властивостей 

ферментів. 

 1 2 2 

3. Тема 3. Визначення активності ферментів, дослідження 

кінетики ферментативного каталізу і вплив активаторів і 

інгібіторів. 

 0,5 3 2 

4. Тема 4. Дослідження ролі кофакторів і коферментних форм 

вітамінів у каталітичної активності ферментів. 

 1 1 2 

5. Тема 5. Дослідження участі вітамінів і коферментних форм 

вітамінів у різних біохімічних процесах. 

 1 2 2 

 

 Разом за змістовим модулем 1. 23 4 9 10 



 Змістовий модуль 2. Обмін речовин і енергії.     

6. Тема 6. Дослідження окисного фосфорилювання і синтезу 

АТФ, інгібітори і раз´ єднувачи окисного фосфорилювання. 

 1 2 3 

7.  Тема 7. Обмін речовин і енергії. Дослідження  функціонування  

циклу трикарбонових кислот. 

 1 1 3 

 

 Разом за змістовим модулем 2. 11 2 3 6 

 Змістовий модуль 3. Метаболізм вуглеводів та його регуляція. 

8. Тема 8. Дослідження особливостей травлення вуглеводів. 

Біосинтез та катаболізм глікогену. Перетворення інших 

моносахаридів в глюкозу. 

 1 2 2 

9. Тема 9. Дослідження анаеробного окислення глюкози. 

Глюконеогенез. 

 2 2 4 

10.  Тема 10. Дослідження аеробного окислення глюкози. 

Пентозофосфатний шлях перетворення глюкози. 

 1 2 2 

 

 Разом за змістовим модулем 3. 21 4 6 8 

 Змістовий модуль 4. Метаболізм ліпідів та його регуляція 

11. Тема 11. Структура та функції клітинних мембран. 

Дослідження особливостей травлення ліпідів. Порушення 

обміну ліпідів.  

 2 3 3 

12. Тема 12. Дослідження обміну жирних кислот та кетонових тіл. 

Бета-окислення жирних кислот. Біосинтез і біотрансформація 

холестеролу. 

 1 3 2 

13.  Тема 13. Дослідження біосинтезу жирних кислот, 

триацилгліцеролів та фосфогліцеридів. Порушення ліпідного 

обміну: ожиріння та стеатоз. 

 1 3 3 

 

 Разом за змістовим модулем 4. 18 4 9 8 

 Змістовий модуль 5. Метаболізм амінокислот. Ензимопатії обміну амінокислот 

14. Тема 14. Дослідження хімічного складу шлункового соку. 

Особливості травлення білків. 

 0,5 1 2 

15. Тема 15. Дослідження перетворень амінокислот. Спеціалізовані 

шляхи обміну окремих амінокислот. Біосинтез креатину. 

Порушення обміну амінокислот. 

 1 2 3 

16.  Тема 16. Дослідження процесів детоксикації аміаку та 

біосинтезу сечовини. 

 1 3 2 

 Разом за змістовим модулем 5. 15 2 6 7 

 Усього годин за модуль 1. 88 16 33 39 

 Модуль 2. Молекулярна біологія. Біохімія міжклітинних комунікацій. Біохімія та патобіохімія крові 

і печінки 

 Змістовий модуль 6. Основи молекулярної біології. 

17 Тема 17. Дослідження біосинтезу та катаболізму пуринових 

нуклеотидів. Визначення кінцевих продуктів їх обміну. 

 1 2 3 

18 Тема 18. Дослідження метаболізму піримідинових нуклеотидів. 

Дослідження складу нуклеїнових кіслот. 

 1 1 2 

19 Тема 19. Дослідження реплікації ДНК та транскрипції РНК.  

Мутації та система репарації ДНК. 

 1 3 3 

20  Тема 20. Біосинтез білка в рибосомах. Етапи та механізм 

трансляції, регуляція трансляції. Антибіотики - інгібітори 

транскрипції та трансляції. 

 1 3 2 

 

  Разом за змістовим модулем 6. 23 4 9 10 

 Змістовий модуль 7. Молекулярні механізми дії гормонів на клітини-мішені та біохімія 

гормональної регуляції. 

21 Тема 21. Дослідження молекулярно-клітинних механізмів дії 

гормонів на клітини-мішені. Гормони гіпофізу та гіпоталамусу. 

 2 3 3 

22 Тема 22. Дослідження дії гормонів підшлункової залози та 

шлунково-кишкового тракту. Цукровий діабеті. Побудова 

цукрових кривих.  

 2 3 3 



 

Тематичний план для заочної форми навчання 

№ 

з/п 
Назви змістових модулів, тем 

Розподіл годин між видами робіт 

У
сь

о
го

 

Аудиторні 

С
ам

о
ст

ій
н

а 

Л
ек

ц
ії

 

П
р
ак

ти
ч

н
і 

1 2 3 4 5 6 

 Модуль 1. Загальні закономірності метаболізму. Метаболізм вуглеводів, ліпідів, білків та його 

регуляція. 

 Змістовий модуль 1. Роль ферментів і вітамінів в обміні речовин 

1. Тема 1. Предмет і задачі біохімії. Вивчення структури і фізико-

хімічних властивостей білків. Кількісне визначення білка 

біуретовим методом.  

 0,25 1 3 

2. Тема 2. Вивчення структури і фізико-хімічних властивостей 

ферментів 

  1 4 

3. Тема 3. Визначення активності ферментів, дослідження кінетики 

ферментативного каталізу і вплив активаторів і інгібіторів 

 0,25 1 4 

4. Тема 4. Дослідження ролі кофакторів і коферментних форм 

вітамінів у каталітичної активності ферментів 

 0,25 0,5 4 

5. Тема 5. Дослідження участі вітамінів і коферментних форм 

вітамінів у різних біохімічних процесах. 

 0,25 0,5 5 

 

 Разом за змістовим модулем 1. 25 1 4 20 

 Змістовий модуль 2. Обмін речовин і енергії. 

6. Тема 6. Дослідження окисного фосфорилювання і синтезу АТФ, 

інгібітори і роз´єднувачі окисного фосфорилювання. 

 0,5 2 5 

7.  Тема 7. Обмін речовин і енергії. Дослідження функціонування 

циклу трикарбонових кислот. 

 0,5 1 5 

 

 Разом за змістовим модулем 2. 14 1 3 10 

 Змістовий модуль 3. Метаболізм вуглеводів та його регуляція 

8. Тема 8. Дослідження особливостей травлення вуглеводів. 

Біосинтез та катаболізм глікогену. Перетворення інших 

 0,25 1 5 

23 Тема 23. Гормони наднирників. Дослідження ролі стероїдних 

гормонів статевих залоз у регуляції метаболічних процесів.  

 1 

 

3 2 

24  Тема 24. Гормональна регуляція обміну кальцію. Дослідження 

вмісту йоду у щитоподібній залозі. Фізіологічно активні 

ейкозаноїди.  

 1 3 2 

 

 Разом за змістовим модулем 7. 28 6 12 10 

 Змістовий модуль 8. Біохімія та патобіохімія крові і печінки 

25 Тема 25. Хімічний склад та кислотно-основний стан крові. 

Залишковий азот. 

 1 3 2 

26 Тема 26. Дослідження системи гемостазу.  1 3 2 

27 Тема 27. Нормальні та патологічні форми гемоглобінів. 

Дослідження кінцевих продуктів катаболізму гему. 

Патобіохімія жовтяниць. 

 1 3 4 

28 Тема 28. Біохімія печінки. Мікросомальне окислення, с-ма 

цитохрому Р-450. 

 1 2 5 

29  Тема 29. Типи біологічного окислення. Роль жиророзчинних 

вітамінів у функціонуванні тканин та органів. 

  1 3 

30  Тема 30. Роль хімічних елементів у функціонуванні організму.    3 

 Разом за змістовим модулем 8. 35 4 12 19 

31 Підсумковий модульний контроль.   4  

 Усього годин за модуль 2  92 14 37 41 

 Усього  180 30 70 80 



моносахаридів в глюкозу 

9. Тема 9. Дослідження анаеробного окислення глюкози. 

Глюконеогенез 

 0,25 1 4 

10.  Тема 10. Дослідження аеробного окислення глюкози. 

Пентозофосфатний шлях перетворення глюкози 

  1 4 

 

 Разом за змістовим модулем 3. 16,5 0,5 3 13 

 Змістовий модуль 4. Метаболізм ліпідів та його регуляція 

11. Тема 11. Структура та функції клітинних мембран. Дослідження 

особливостей травлення ліпідів. Порушення обміну ліпідів. 

 0,25 1 4 

12. Тема 12. Дослідження обміну жирних кислот та кетонових тіл. 

Бета-окислення жирних кислот. Біосинтез і біотрансформація 

холестеролу 

  1 4 

13.  Тема 13. Дослідження біосинтезу жирних кислот, 

триацилгліцеролів та фосфогліцеридів. Порушення ліпідного 

обміну: ожиріння та стеатоз. 

 0,25 1 4 

 

 Разом за змістовим модулем 4. 15,5 0,5 3 12 

 Змістовий модуль 5. Метаболізм амінокислот. Ензимопатії обміну амінокислот 

14. Тема 14. Дослідження хімічного складу шлункового соку. 

Особливості травлення білків. 

 0,25 1 5 

15. Тема 15. Дослідження перетворень амінокислот Спеціалізовані 

шляхи обміну окремих амінокислот. Біосинтез креатину. 

Порушення.  

 0,5 1 5 

16.  Тема 16. Дослідження процесів детоксикації аміаку та біосинтезу 

сечовини. 

 0,25 1 5 

 Разом за змістовим модулем 5. 19 1 3 15 

 Усього годин за модуль 1. 90 4 16 70 

 Модуль 2. Молекулярна біологія. біохімія міжклітинних комунікацій. Біохімія та патобіохімія крові і 

печінки 

 Змістовий модуль 6. Основи молекулярної біології 

17 Тема 17. Дослідження біосинтезу та катаболізму пуринових 

нуклеотидів. Визначення кінцевих продуктів їх обміну 

 0,5 1 4 

18 Тема 18. Дослідження метаболізму піримідинових нуклеотидів. 

Дослідження складу нуклеїнових кіслот 

 0,5 1 3 

19 Тема 19. Дослідження реплікації ДНК та транскрипції РНК. 

Аналіз механизмов мутацій та репарації ДНК 

 0,5 1 5 

20  Тема 20. Біосинтез білка в рибосомах. Етапи та механізм 

трансляції, регуляція трансляції. Антибіотики - інгібітори 

транскрипції та трансляції. 

 0,5 2 5 

  Разом за змістовим модулем 6. 24 2 5 17 

 Змістовий модуль 7. Молекулярні механізми дії гормонів на клітини-мішені та біохімія гормональної 

регуляції 

21 Тема 21. Дослідження молекулярно-клітинних механізмів дії 

гормонів на клітини-мішені. Гормони гіпофізу та гіпоталамусу 

 0,5 1 4 

22 Тема 22. Дослідження дії гормонів підшлункової залози та 

шлунково-кишкового тракту. Механізм порушення обміну 

речовин при цукровому діабеті. Гормональна регуляція вмісту 

глюкози в крові. Побудова цукрових кривих.  

 0,5 3 5 

23 Тема 23. Гормони наднирників. Дослідження ролі стероїдних 

гормонів статевих залоз у регуляції метаболічних процесів.  

 0,5 1 4 

24  Тема 24. Гормональна регуляція обміну кальцію. Дослідження 

вмісту йоду у щитоподібній залозі. Фізіологічно активні 

ейкозаноїди.  

 0,5 1 5 

 Разом за змістовим модулем 7. 26 2 6 18 

 Змістовий модуль 8. Біохімія та патобіохімія крові і печінки 

25 Тема 25. Дослідження хімічного складу та кислотно-основного 

стану крові. Визначення залишкового азоту крові 

 0,25 1 6 



26 Тема 26. Дослідження системи гемостазу.  0,5 1 7 

27 Тема 27. Нормальні та патологічні форми гемоглобінівКінцеві 

продукти катаболізму гему. Патобіохімія жовтяниць. 

 0,5 2 6 

28 Тема 28. Біохімія печінки. Мікросомальне окислення, с-ма 

цитохрому Р-450 

 0,5 2 6 

29  Тема 29. Типи біологічного окислення. Роль жиророзчинних 

вітамінів у функціонуванні тканин та органів. 

 0,25 1 6 

 Разом за змістовим модулем 8. 40 2 7 31 

30 Підсумковий модульний контроль.   4  

 Усього годин за модуль 2.  90 6 18 66 

 Усього 180  10 34 136 

 

5. Програма навчальної дисципліни 

Тема 1. Предмет і задачі біохімії. Вивчення структури і фізико-хімічних 

властивостей білків. Кількісне визначення білка біуретовим методом. Доказ білкової 

природи ферментів. 

Визначення біохімії як науки. Значення біологічної хімії в системі вищої медичної 

освіти. Біохімічні компоненти клітини (біомолекули), їх біохімічні функції. Білки, 

пептиди, амінокислоти та складні білки-ферменти.  

Тема 2. Вивчення структури і фізико-хімічних властивостей ферментів. 

Ферменти як біологічні каталізатори реакцій обміну речовин. Одиниці виміру 

активності та кількості ферментів. Номенклатура ферментів та їх класифікація за типом 

реакції. Ізоферменти. Фізико-хімічні властивості білків-ферментів. 

Тема 3. Визначення активності ферментів, дослідження кінетики 

ферментативного каталізу і вплив активаторів і інгібіторів. 

Механізми дії ферментів: термодинамічні закономірності ферментативного 

каталізу. Методи визначення активності ферментів. 

Кінетика ферментативних реакцій. Константа Міхаеліса-Ментен. Регуляція 

ферментативних процесів. Інгібітори ферментів у якості лікарських засобів. 

Тема 4. Дослідження ролі кофакторів і коферментних форм вітамінів у 

каталітичної активності ферментів. 

Кофактори та коферменти. Водорозчинні вітаміни як попередники в біосинтезі 

коферментів. Будова і властивості коферментів. 

Тема 5. Дослідження участі вітамінів і коферментних форм вітамінів у різних 

біохімічних процесах. 

Найпоширеніші коферменти: похідні вітаміну РР (нікотинаміду); похідні вітаміну 

В2 (рибофлавіну); похідні вітаміну В6 (піридоксину); кофермент ацилювання – похідне 

пантотенової кислоти; коферменти – похідні фолієвої кислоти В9; тіаміндіфосфат – 

похідне вітаміну В1; кофермент вітаміну Н – карбоксібіотин; коферменти – похідні 

вітаміну В12. 

Тема 6. Дослідження окисного фосфорилювання і синтезу АТФ, інгібітори і 

роз’єднувачі  окисного фосфорилювання. 

Шляхи синтезу АТФ в клітинах: субстратне та окисне фосфорилювання. Кількість 

вільної хімічної енергії, що утворюється в ланцюгу транспорту електронів. Коефіцієнт 

окисного фосфорилювання, пункти спряження. 

Тема 7. Обмін речовин і енергії. Функціонування циклу трикарбонових кислот. 

Загальні закономірності обміну речовин; катаболічні, анаболічні та амфіболічні 

шляхи метаболізму. Стадії катаболізму біомолекул в організмі. 

Тема 8. Дослідження особливостей травлення вуглеводів. Біосинтез та 

катаболізм глікогену. Перетворення інших моносахаридів в глюкозу. 

Травлення харчових вуглеводів в окремих відділах травного каналу; порушення 

травлення. Розщеплення та біосинтез глікогену; глікогенові хвороби. Перетворення 

фруктози і галактози в глюкозу; спадкові ензимопатії. 



Тема 9. Дослідження анаеробного окислення глюкози. Глюконеогенез. 

Шляхи внутрішньоклітинного катаболізму вуглеводів: гліколіз. Біосинтез глюкози 

– глюконеогенез: фізіологічне значення, ферментативні реакції, регуляторні ферменти. 

Глюкозо-лактатний цикл (цикл Корі).  

Тема 10. Дослідження аеробного окислення глюкози. Пентозофосфатний шлях 

перетворення глюкози.  

Порівняльна характеристика біоенергетики аеробного та анаеробного гліколізу. 

Ефекти Пастера та Кребтрі.  

Пентозофосфатний шлях окислення глюкози: особливості функціонування в різних 

тканинах; порушення. 

Тема 11. Структура та функції клітинних мембран. Дослідження особливостей 

травлення ліпідів. Порушення травлення та транспорту в крові екзогенних ліпідів. 

Механізм міжмембранного транспорту речовин. Травлення харчових ліпідів, роль 

жовчних кислот. Транспорт екзогенних ліпідів в крові. Порушення обміну ліпідів. 

Тема 12. Дослідження обміну жирних кислот та кетонових тіл. Бета-окислення 

жирних кислот. Біосинтез і біотрансформація холестеролу.  

Шляхи внутрішньоклітинного метаболізму ліпідів. β-Окислення жирних кислот. 

Реакції біосинтезу та утилізації кетонових тіл. Біосинтез холестеролу. Шляхи 

біотрансформації холестеролу в організмі. Жовчнокам’яна хвороба. Атеросклероз. 

Тема 13. Дослідження біосинтезу ліпідів. Порушення ліпідного обміну: ожиріння 

та жирова інфільтрація печінки. 

Біосинтез вищих жирних кислот. Утворення моно- та поліненасичених жирних 

кислот в організмі людини. Біосинтез триацилгліцеролів. Біосинтез фосфогліцеридів. 

Порушення ліпідного обміну: ожиріння та жирова інфільтрація печінки. 

Тема 14. Дослідження хімічного складу шлункового соку. Особливості травлення 

білків. 

Повноцінність білкового харчування. Синдром квашиоркору. Азотистий баланс, 

види. Особливості травлення білків в шлунку та кишечнику. Хімічний склад шлункового 

соку. Види кислотності шлункового соку та їх визначення. 

Тема 15. Дослідження перетворень амінокислот. Спеціалізовані шляхи обміну 

окремих амінокислот. Біосинтез креатину. Порушення обміну амінокислот. 

Шляхи утворення та підтримання пулу вільних амінокислот в організмі людини. 

Дезамінування амінокислот, механізм дії амінотрансфераз. Глюкозо-аланіновий цикл. 

Декарбоксилювання амінокислот з утворення біогенних амінів (нейромедіаторів) в 

тканинах. Спеціалізовані шляхи обміну амінокислот. Спадкові ензимопатії.  

Утворення креатину та креатиніну, порушення обміну креатину та креатиніну.  

Тема 16. Дослідження процесів детоксикації аміаку та біосинтезу сечовини.  

Шляхи утворення аміаку. Токсичність аміаку та особливості його знешкодження в 

тканинах – біосинтез сечовини. Гіперамоніемії. 

Тема 17. Дослідження біосинтезу та катаболізму пуринових нуклеотидів. 

Визначення кінцевих продуктів їх обміну. 

Біохімічні функції нуклеотидів. Регуляція біосинтезу пуринових нуклеотидів за 

принципом негативного зворотнього зв’язку (ретроінгібування). Катаболізм пуринових 

нуклеотидів; порушення обміну сечової кислоти: подагра, синдром Леша-Ніхана.  

Тема 18. Дослідження метаболізму піримідинових нуклеотидів. Дослідження 

складу нуклеїнових кіслот. 

Біосинтез піримідинових нуклеотидів: реакції; регуляція. Оротацидурія, як 

порушення біосинтезу піримідинових нуклеотидів. Нуклеїнові кислоти: структура, 

властивості, історичні етапи вивчення.  

Тема19. Дослідження реплікації ДНК та транскрипції РНК. Аналіз механізмів 

мутацій та репарації ДНК.   

Реплікація ДНК у прокаріотів та еукаріотів. Загальна схема транскрипції РНК. 



Антибіотики - інгібітори транскрипції. Мутації: роль у виникненні ензимопатій та 

спадкових хвороб людини. Біологічне значення та механізми репарації ДНК.  

Тема 20. Біосинтез білка в рибосомах. Етапи та механізм трансляції, регуляція 

трансляції. Антибіотики - інгібітори трансляції. 

Генетичний код; його властивості. Рибосомальна білоксинтезуюча система. Етапи 

та механізми трансляції. Посттрансляційна модифікація пептидних ланцюгів. Антибіотики 

– інгібітори трансляції, їх біомедичне застосування.  

Тема 21. Дослідження молекулярно-клітинних механізмів дії гормонів на клітини-

мішені. Гормони гіпофізу та гіпоталамусу. 

Гормони у системі міжклітинної інтеграції функцій організму, їхня класифікація за 

хімічною природою. Клітини-мішені і типи рецепторів. Гормони гіпоталамо-гіпофізарної 

системи.  

Тема 22.  Дослідження дії гормонов підшлункової залози та шлунково-кишкового 

тракту. Цукровий діабет; будування цукрових кривих. Гормони надниркових залоз. 

Гормони підшлункової залози: інсулін та глюкагон. Цукровий діабет: клініко-

біохімічна характеристика. Гормони травного каналу: гастрин, холецистокінін, секретин. 

Катехоламіни (адреналін, норадреналін) та стероїдні гормони наднирників (С21-

стероїди: кортизол, кортикостерон, альдостерон). Фізіологічні та біохімічні ефекти 

кортикостероїдів. Хвороби Іценка-Кушинга та Кона (гіперальдостеронізм). 

Тема 23. Гормональна регуляція обміну кальцію. Дослідження йоду в щитовидній  

залозі. Фізіологічно активні ейкозаноїди. Стероїдні гормони статевих залоз.  

Роль гормонів (паратгормон, кальцитонін, кальцітріол), кісткової тканини, тонкої 

кишки та нирок в гомеостазі кальцію. Порушення обміну кальцію. 

Гормони щитоподібної залози – йодтіроніни (Т3 та Т4)  Порушення метаболічних 

процесів за умов гіпер- та гіпотіреозу. 

Ейкозаноїди: загальна характеристика, номенклатура. Біологічні та фармакологічні 

властивості ейкозаноїдів, їх клінічне застосування. 

Стероїдні гормони статевих залоз – естрогени (жіночі статеві гормони: С18-та С21-

стероїди) і андрогени (чоловічі статеві гормони: С19-стероїди). Фізіологічні та біохімічні 

ефекти, регуляція синтезу та секреції. Клінічне застосування  аналогів та антагоністів 

гормонів статевих залоз. 

Тема 24. Взаємозв’язок усіх видів обміну речовин та його регуляція. 

Контроль метаболізму: вплив гормонів. Утворення будівельних блоків для процесів 

біосинтезу: роль ацетил-КоА в інтеграції обміну вуглеводів, ліпідів, білків. Об’єднання 

анаболічних і катаболічних стадій перетворень вуглеводів, ліпідів, білків.. 

Тема 25. Дослідження хімічного складу та кислотно-основного стану крові. 

Визначення залишкового азоту крові.  

Фізіологічні та біохімічні функції крові. Білки, ферменти і небілкові компоненти 

плазми крові та їх клініко-біохімічна характеристика. Тестові білки “гострої фази” 

запальних процесів. 

Кислотно-основний стан організму людини. Буферні системи крові, функція легень і 

нирок у підтримці КОС. Гормональні механізми регуляції.  

Тема 26. Дослідження згортальної, антизгортальної та фібринолітичної систем 

крові. 

Система гемостазу в організмі людини: коагуляційний та судинно-тромбоцитарний 

гемостаз. Роль вітаміну К в реакціях коагуляції. Лікарські засоби – агоністи та антагоністи 

вітаміну К. Спадкові порушення процесу згортання крові. 

Антизгортальна система крові. Характеристика гепарину, антитромбіну ІІІ, 

лимонної кислоти, простацикліну як лікарських засобів.  

Фібринолітична система крові. Лікарські засоби, що впливають на процеси 

фібринолізу: активатори плазміногену та інгібітори плазміну. 

Тема 27. Нормальні та патологічні форми гемоглобінів. Дослідження кінцевих 



продуктів катаболізму гему. Патобіохімія жовтяниць. 

Гемоглобін, види гемоглобінів людини; порушення структури гемоглобінів: 

гемоглобінози, гемоглобінопатії, таласемії. Синтез гему, регуляція. Спадкові порушення 

обміну порфіринів – порфірії. 

Катаболізм гемоглобіну: знешкодження білірубіну. Патобіохімія жовтяниць. 

Тема 28. Біохімія печінки. Мікросомальне окислення, цитохроми Р-450. 

Гомеостатична роль печінки в обміні речовин цілісного організму. Детоксикаційна 

функція печінки: біотрансформація ксенобіотиків та ендогенних токсинів за участі 

електроно-транспортного ланцюга цитохрому Р-450. Природа толерантності до лікарських 

засобів. Хімічний канцерогенез. 

Тема 29. Дослідження типів біологічного окислення. Роль жиророзчинних 

вітамінів у функціонуванні тканин та органів. 

Молекулярна організація мітохондріального та мікросомального ланцюгів 

біологічного окислення. Роль в обміні речовин, прояви недостатності та гіпервітамінозу; 

біоантиоксидантні властивості жиророзчинних вітамінів. Використання вітамінних 

препаратів у профілактиці та лікуванні захворювань. 

 

6. Контроль навчальних досягнень 

6.1. Система оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти 

Знання здобувачів вищої освіти оцінюються як з теоретичної, так і з практичної 

підготовки за такими критеріями: 

оцінка «відмінно»: здобувач вищої освіти відмінно засвоїв теоретичний матеріал, 

глибоко і всебічно знає зміст навчальної дисципліни, основні положення наукових 

першоджерел та рекомендованої літератури, логічно мислить і будує відповідь, вільно 

використовує набуті теоретичні знання при аналізі практичного матеріалу, висловлює своє 

ставлення до тих чи інших проблем, демонструє високий рівень засвоєння практичних 

навичок; 

• оцінка «добре»: здобувач вищої освіти добре засвоїв теоретичний матеріал, 

володіє основними аспектами з першоджерел та рекомендованої літератури, 

аргументовано викладає його; має достатні практичні навички, висловлює свої міркування 

з приводу тих чи інших проблем, але припускається певних неточностей і похибок у 

викладенні теоретичного змісту або під час аналізу продемонстрованих практичних 

навичок; 

• оцінка «задовільно»: здобувач вищої освіти в основному опанував теоретичні 

знання навчальної дисципліни, орієнтується в першоджерелах та рекомендованій 

літературі, але непереконливо відповідає, плутає поняття, додаткові питання викликають у 

здобувача вищої освіти невпевненість або відсутність стабільних знань; відповідаючи на 

запитання практичного характеру, виявляє неточності у знаннях, недостатньо оцінює 

факти та явища, що пов’язані з його майбутньою діяльністю; 

• оцінка «незадовільно»: здобувач вищої освіти не опанував навчальний матеріал 

дисципліни, не знає наукових фактів, визначень, майже не орієнтується в першоджерелах 

та рекомендованій літературі, відсутні наукове мислення, практичні навички не 

сформовані. 

 

6.2. Завдання для самостійної роботи та критерії й оцінювання. 

Самостійна робота здобувачів вищої освіти, яка передбачена темою заняття поряд 

із аудиторною роботою, оцінюється під час поточного контролю теми на відповідному 

занятті. Засвоєння тем, які виносяться лише на самостійну роботу, перевіряється під час 

підсумкового модульного контролю. 

 

6.3. Форми проведення модульного контролю та критерії оцінювання. 

Оцінка за модуль визначається на підставі суми оцінок поточної навчальної 



діяльності (у балах) та оцінки підсумкового модульного контролю (ПМК) (у балах), яка 

виставляється при оцінюванні теоретичних знань та практичних навичок відповідно до 

переліку, визначених програмою дисципліни. 

Максимальна кількість балів, яку здобувач вищої освіти може набрати під час 

вивчення кожного модуля, становить 200, у тому числі за поточну навчальну діяльність – 

120 балів, за результатами підсумкового модульного контролю – 80 балів.  

Таким чином, частки результатів оцінювання поточної навчальної діяльності та 

підсумкового модульного контролю становлять відповідно 60% та 40%. 

Під час оцінювання засвоєння кожної теми модуля здобувачу вищої освіти 

виставляються оцінки за 4-бальною (традиційною) шкалою та за багатобальною шкалою з 

використанням прийнятих в Університеті та затверджених критеріїв оцінювання для 

відповідної дисципліни. При цьому враховуються усі види робіт, передбачені методичною 

розробкою для вивчення теми.  

Знання здобувачів вищої освіти повинні бути оцінені на кожному занятті (з кожної 

теми). При цьому на одному занятті здобувач вищої освіти може отримати кілька оцінок 

за різні види діяльності (усна відповідь, практичні навички та вміння, письмовий або 

комп'ютерний контроль тощо).  

Виставлені за традиційною шкалою оцінки конвертуються у бали. 

Перерахунок у бали здійснюється перед підсумковим модульним контролем (або 

на останньому занятті для дисциплін, формою контролю яких є залік). 

Перед підсумковим модульним контролем на підставі оцінок за традиційною 

шкалою, виставлених під час вивчення модуля (за кожне заняття та за індивідуальне 

завдання), обчислюється середнє арифметичне (СА) оцінок за традиційною шкалою, 

округлене до 2 (двох) знаків після коми. Отримана величина конвертується у бал за 

багатобальною шкалою таким чином: 

Шкала 200 балів 

Дисципліни, що завершуються ПМК СА : 5 х120 

Дисципліни, що завершуються заліком СА : 5 х 200 

Бали за індивідуальні завдання нараховуються студентові лише за умов успішного 

їх виконання та захисту. 

Кількість балів, яка нараховується за різні види індивідуальних завдань, залежить 

від їхнього обсягу та значимості, але не більше 10-12 балів. Вони додаються до суми 

балів, набраних студентом на заняттях під час поточної навчальної діяльності. В жодному 

разі загальна сума балів за поточну навчальну діяльність не може перевищувати 120 балів. 

 

6.4. Форми проведення семестрового контролю та критерії оцінювання. 

Підсумковий модульний контроль здійснюється після завершення вивчення усіх 

тем модуля на останньому контрольному занятті з модуля. 

До підсумкового модульного контролю допускаються студенти, які відвідали усі 

передбачені навчальним планом з дисципліни аудиторні навчальні заняття та при вивчені 

модуля набрали кількість балів, не меншу за мінімальну. Здобувачу вищої освіти, який з 

поважних чи без поважних причин мав пропуски навчальних занять, дозволяється 

відпрацювати академічну заборгованість до певного визначеного терміну. 

Форми підсумкового контролю стандартизовані і включають перевірку теоретичної 

та практичної підготовки. 

Максимальна кількість балів, яку може набрати здобувач вищої освіти під час 

складання підсумкового модульного контролю, становить 80. 

Підсумковий модульний контроль вважається зарахованим, якщо здобувач вищої 

освіти набрав не менше 60% від максимальної суми балів за ПМК (тобто, не менше 48 

балів). 

Кількість балів, яку здобувач вищої освіти набрав з дисципліни, визначається як 

середнє арифметичне кількості балів з усіх модулів дисципліни (сума балів за усі модулі 



ділиться на кількість модулів дисципліни). 

До кількості балів, яку здобувач вищої освіти набрав із дисципліни, можуть 

додаватися заохочувальні бали (не більше 12 балів) за посідання призових місць на 

міжнародних та всеукраїнських предметних олімпіадах, але у жодному разі загальна сума 

балів за дисципліну не може перевищити 200 балів. 

 

6.5. Орієнтовний перелік питань для підсумкового модульного контролю. 

1. Структура ферментів. 

2. Класифікація ферментів, основні класи ферментів, приклади. 

3. Властивості ферментів. 

4. Механізм дії ферментів. 

5. Регуляція активності ферментів. 

6. Біохімія вітамінів. 

7. Клінічні аспекти ферментології і вітамінології. 

8. Шляхи катаболізму, взаємозв'язок анаболізму і катаболізму. 

9. Механізм біологічного окислення. 

10. Типи реакцій біологічного окислення. 

11. Активні форми кисню. Антиоксиданти. 

12. Макроергічні сполуки. 

13. Ланцюг транспорту електронів у мітохондріях.  

14. Механізм окисного фосфорилювання. 

15. Інгібітори дихального ланцюга, механізм їхньої дії, вплив на організм. 

16. Роз'єднувачі тканинного дихання та окисного фосфорилювання. 

17. Окисне декарбоксилювання пірувату – загальна стадія катаболізму.  

18. Цикл трикарбонових кислот як центральний метаболічний шлях. 

19. Структура та функції моно-, оліго-, гетеро-, гомо- полісахаридів 

20. Механізми травлення та всмоктування вуглеводів. 

21. Метаболізм фруктози та галактози. 

22. Загальні схеми шляхів використання глюкози та пірувату в організмі. 

23. Механізм, регуляція синтезу та катаболізму глікогену. Роль печінки. 

24. Анаеробне та аеробне окислення глюкози. Розрахунок біоенергетики. 

25. Зв'язок тканинного дихання і фосфорилювання з аеробним гліколізом. 

26. Біосинтез глюкози (глюконеогенез). Регуляція. 

27. Регуляторна функція ефектів Пастеру та Кребтрі. 

28. Пентозо-фосфатний шлях метаболізму глюкози: характеристика.  

29. Реакції окислення глюкози за пентозо-фосфатним шляхом. 

30. Порушення метаболізму вуглеводів 

31. Класифікація, структура, властивості та біологічна роль ліпідів. 

32. Структура та функції клітинних мембран. Між мембранний транспорт. 

33. Механізм травлення та всмоктування ліпідів. Жовчні кислоти. 

34. Механізми біосинтезу ліпідів. 

35. Бета-окислення жирних кислот. Розрахунок біоенергетики процесу. 

36. Синтез і транспорт холестерину, його регуляція. Гіперхолестеринемія. 

37. Синтез та використання кетонових тіл. Кетонемія. Кетонурія. 

38. Ліпопротеїни сироватки крові. Порушення обміну. 

39. Порушення обміну ліпідів. 

40. Азотистий баланс. Повноцінність білкового харчування. Квашиоркор. 

41. Травлення білків. Види кислотності шлункового соку. Порушення. 

42. Транспорт амінокислот. Шляхи використання амінокислот в організмі. 

43. Пряме та непряме дезамінування амінокислот. 

44. Трансамінування амінокислот. Глюкозо-аланіновий цикл. 

45. Декарбоксилювання амінокислот. Роль біогенних амінів. 



46. Шляхи метаболізму безазотового залишку амінокислот.  

47. Шляхи утворення аміаку в організмі людини. Причини токсичності. 

48. Шляхи знешкодження аміаку в нирках, печінці та нервовій тканині. 

49. Орнітиновий цикл утворення сечовини в печінці. 

50. Обмін окремих амінокислот: гліцину, серину, фенілаланіну, тирозину. 

51. Біосинтез і біологічна роль креатину.  

52. Ензимопатії амінокислотного обміну. 

53. Синтез пуринових нуклеотидів. 

54. Катаболізм пуринових нуклеотидів та його порушення. 

55. Перетворення рибонуклеотидів на дезоксірибонуклеотиди. 

56. Утворення тимідилових нуклеотидів. Протипухлинні лікарські засоби. 

57. Метаболізм піримідинових нуклеотидів та його порушення. 

58. Структура та біологічна роль ДНК. 

59. Структура та біологічна роль різних типів РНК. 

60. Генетичний код і його властивості. 

61. Біосинтез ДНК (реплікація). 

62. Молекулярні механізми мутацій. Репарація ДНК. 

63.Транскрипція РНК. 

64. Основні етапи біосинтезу білків у рибосомах. 

65. Структура та роль транспортних РНК у біосинтезі білків. 

66. Посттрансляційні модифікації білків. 

67. Загальна теорія регуляції синтезу білка (Ф.Жакоб, Ж. Моно). 

68. Антибіотики як інгібітори синтезу білка. Дія дифтерійного токсину. 

69. Фізіологічні та біохімічні функції крові. 

70. Біохімічний склад крові. Характеристика білків крові. 

71. Небілкові складові плазми крові. Поняття: залишковий азот, азотемія. 

72. Ферменти сироватки крові. Їхнє діагностичне значення. 

73. Кислотно-лужний стан і буферні системи крові. Порушення. 

74. Біохімія згортальної системи крові. Роль вітаміну К. Порушення. 

75. Антизгортальна система крові. Види антикоагулянтів. 

76. Фібринолітична система крові. 

77. Дихальна функція еритроцитів. Гемоглобін, форми гемоглобінів. 

78. Патологічні форми гемоглобінів. Гемоглобінози. 

79. Синтез гемоглобіну. Спадкові порушення обміну порфіринів. 

80. Катаболізм гемоглобіну та обмін жовчних пігментів. 

81. Патобіохімія жовтяниць. Механізм дії фенобарбіталу. 

82. Роль печінки в обміні білків. 

83. Роль печінки в обміні ліпідів. Ліпопротеїни, їхня  біологічна роль. 

84. Роль печінки в обміні вуглеводів. 

85. Механізми детоксикації сполук у печінці. Детоксикації ксенобіотиків. 

86. Роль печінки у метаболізмі фармацевтичних препаратів. 

87. Хімічний канцерогенез. 

88. Нейромедіатори: структура, роль, дезактивація. 

89. Ієрархія регуляторних систем. Роль гормонів. 

90. Механізми зворотнього зв’язку в регуляції утворення та дії гормонів. 

91. Класифікація гормонів згідно хімічної структури. 

92. Механізми трансдукції гормональних сигналів до клітин-мішеней. 

93. Гормони гіпоталамуса. Біологічна роль ліберинів і статинів. 

94. Гормони передньої, середньої та задньої часток гіпофізу. 

95. Гормони щитоподібної залози 

96. Гормони підшлункової залози: інсулін і глюкагон 

97. Гормони надниркових залоз 



98. Статеві гормони 

99. Регуляція водно-сольового обміну. Ренін-ангіотензинова система. 

100. Гормональна регуляція обміну кальцію та фосфатів.  

101. Тканинні гормони. Синтез та вплив на метаболізм ейкозаноїдів. 

102. Біохімічні методи діагностики ендокринних порушень. 

103. Жиророзчинні вітаміни A, D, E, K, F: функції в організмі. 

 

6.6. Шкала відповідності оцінок 

Отриманий результат у 200-бальній шкалі конвертується в традиційну чотирьох 

бальну систему та систему ECTSза наступною таблицею: 

Оцінка у 200-бальній 

системі 

Оцінка у традиційній 

чотирьохбальній шкалі 
Оцінка с системі ECTS 

180-200 5 A 

164-179 
4 

B 

150-163 C 

135-149 
3 

D 

120-134 E 

<120 2 FX 

 

7. Навчально-методична картка дисципліни  

 

Основні методи навчання: Словесні методи (лекції, пояснення, робота з нормативними 

документами), методи аналізу, моделювання, наочні методи (ілюстрації, демонстрації), 

практичні(робота з інформаційними ресурсами для аналізу даних, складання таблиць).  

Основні форми оцінювання: Усне опитування, модульні контрольні роботи, 

розрахункові задачі, тестування, іспит. 

 

Тематичний план лекційних занять для денної форми навчання 
№ 

з/п 
Назва теми 

Кількіст

ь годин 

 Модуль 1 «Загальні закономірності метаболізму. Метаболізм вуглеводів, ліпідів, 

білків та його регуляція » 

 

1 
Біохімія як наука: біомолекули; метаболічні шляхи. Ферменти: будова, властивості, 

класифікація. Регуляція метаболічних процесів: регуляторні ферменти 
2 

2 
Кофактори та коферменти. Коферментні функції вітамінів. Використування вітамінів 

як фармацевтичних засобів. 
2 

3 

Біоенергетика: біологічне окислення та окисне фосфорилювання. Ланцюг 

електронного транспорту в мітохондріях. Загальні шляхи катаболізму вуглеводів, 

ліпідів, амінокислот. Цикл трикарбонових кислот. 

2 

4 
Метаболізм вуглеводів – 1. Обмін і функції вуглеводів. Аеробний та анаеробний 

гліколіз. 
2 

5 
Метаболізм вуглеводів – 2. Пентозофосфатний шлях перетворення глюкози. 

Порушення. 
2 

6 
Метаболізм ліпідів – 1. Функції ліпідів. Біологічні мембрани. Травлення ліпідів, 

порушення. 
2 

7 Метаболізм ліпідів – 2. Катаболізм ліпідів. Синтез кетонових тіл та холестерину 2 

8 

Метаболізм білків – 1. Загальні шляхи перетворення амінокислот. Шляхи 

знешкодження аміаку. Спеціалізовані шляхи перетворення амінокислот. Спадкові 

ензимопатії. 

2 

 Разом за модуль 1: 16 

 
Модуль 2. Молекулярна біологія. Біохімія міжклітинних комунікацій. Біохімія 

тканин і фізіологічних функцій. 
 

1 Біосинтез та катаболізм пуринових та піримідинових нуклеотидів 2 



2 Основи молекулярної генетики. Біосинтез білка та його регуляція 2 

3 
Гормони – 1. Регуляція обміну речовин. Гормони як система хімічної регуляції. 

Гормони гіпоталамусу та гіпофізу  
2 

4 Гормони – 2. Гормони щитовидної, паращитовидних та підшлункової залоз 2 

5 Гормони – 3. Гормони надниркових і статевих залоз. Ейкозаноїди 2 

6 
Біохімія крові – 1. Хімічний склад плазми. Буферні системи крові. Система 

гемостазу. 
2 

7 
Біохімія крові – 2. Метаболізм гему та його порушення. Види жовтяниць. Біохімія 

печінки. 
2 

 Разом за модуль 2: 14 

 Разом з дисципліни 30 

 

Тематичний план лекційних занять для заочної форми навчання 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількі

сть 

годин 

 Модуль 1 «Загальні закономірності метаболізму. Метаболізм вуглеводів, ліпідів, білків 

та його регуляція » 

 

1 
Біохімія як наука: біомолекули; метаболічні шляхи. Ферменти: будова, властивості, 

класифікація. Регуляція метаболічних процесів: регуляторні ферменти 
2 

2 Кофактори та коферменти. Коферментні функції вітамінів. Вітаміни як фарм. засоби. 2 

 Разом за модуль 1: 4 

 
Модуль 2. Молекулярна біологія. Біохімія міжклітинних комунікацій. Біохімія тканин і 

фізіологічних функцій. 
 

1 Біосинтез та катаболізм пуринових та піримідинових нуклеотидів 2 

2 Основи молекулярної генетики. Біосинтез білка та його регуляція 2 

3 
Регуляція обміну речовин. Гормони як система хімічної регуляції. Гіпоталамо-

гіпофізарна система. Гормони підшлункової та надниркової залоз. Статеві гормони. 
2 

 Разом за модуль 2: 6 

 Разом з дисципліни 10 

 

Тематичний план практичних занять для денної форми навчання 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількіс

ть 

годин 

 Модуль 1 «Загальні закономірності метаболізму. Метаболізм вуглеводів, ліпідів, білків та його 

регуляція» 

 Змістовий модуль 1 «Роль ферментів і вітамінів в обміні речовин»   

1. Предмет і задачі біохімії. Дослідження будови та фізико-хімічних властивостей білків і 

білків-ферментів. Кількісне визначення білка біуретовим методом.  

3 

2. Визначення активності ферментів, кінетика ферментативного каталізу: вплив 

ефекторів. 

3 

3. Дослідження ролі кофакторів та коферментних форм вітамінів у каталітичній 

активності ферментів та у різноманітних біохімічних процесах 

3 

 Змістовий модуль 2 «Обмін речовин та енергії»   

4. Дослідження окисного фосфорилювання та синтезу АТФ. Обмін речовин і енергії. 

Дослідження функціонування циклу трикарбонових кислот. 

3 

 

 Змістовий модуль 3 «Метаболізм вуглеводів та його регуляція»   

5. Дослідження особливостей травлення вуглеводів. Біосинтез та катаболізм глікогену. 

Перетворення інших моносахаридів в глюкозу 

3 

6. Дослідження анаеробного окислення глюкози. Глюконеогенез. Дослідження аеробного 

окислення глюкози. Пентозофосфатний шлях окислення глюкози. 

3 

 Змістовий модуль 4 «Метаболізм ліпідів та його регуляція»    



7. Структура та функції клітинних мембран. Дослідження особливостей травлення 

ліпідів. Порушення травлення ліпідів і транспорту в крові екзогенних ліпідів. 

3 

8. Дослідження обміну жирних кислот і кетонових тіл. Бета-окислення жирних кислот. 

Біосинтез і біотрансформація холестеролу.  

3 

9. Дослідження биосинтезу жирних кислот, триацилгліцеролів і фосфогліцеридів. 

Порушення ліпідного обміну: ожиріння та жирова інфільтрація печінки   

3 

 Змістовий модуль 5 «Метаболізм амінокислот. Ензимопатії»  

10. Дослідження хімічного складу шлункового соку. Особливості травлення білків. 

Дослідження перетворень амінокислот. Процеси детоксикації аміаку. 

3 

11. Спеціалізовані шляхи обміну окремих амінокислот. Біосинтез креатину. Порушення. 3 

 Разом за модуль 1: 33 

Модуль 2. Молекулярна біологія. Біохімія міжклітинних комунікацій. Біохімія тканин і фізіологічних 

функцій. 

 Змістовий модуль 6 «Основи молекулярної біології»  

1 Дослідження біосинтезу та катаболізму пуринових і піримідинових нуклеотидів.  3 
2 Дослідження реплікації ДНК та транскрипції РНК. Аналіз механізмів мутацій, 

репарацій ДНК.  

3 

3 Біосинтез білка у рибосомах. Дослідження процесів ініціації, елонгації та термі нації в 

синтезі поліпептидного ланцюга. Інгібіторна дія антибіотиків.  

3 

 Змістовий модуль 7 «Молекулярні механізми дії гормонів на клітини-мішені»  

4 Молекулярно-клітинні мех-ми дії гормонів. Гормони гіпофізу та гіпоталамусу.  3 

5 Дослідження дії гормонів підшлункової залози та шлунково-кишкового тракту. 

Механізм порушення обміну речовин при цукровому діабеті. Цукрові криві. 

3 

6 Гормони наднирників. Дослідження ролі стероїдних гормонів статевих залоз у 

регуляції метаболічних процесів. Гормональна регуляція обміну кальцію. Дослідження 

вмісту йоду в  щитоподібній залозі. Фізіологічно активні ейкозаноїди. 

3 

7 Гормональна регуляція обміну кальцію. Дослідження вмісту йоду в щитоподібній 

залозі. Фізіологічно активні ейкозаноїди. 

3 

 Змістовий модуль 8 «Біохімія, патобіохімія крові і печінки»  

8 Хімічний склад та кислотно-основний стан крові. Залишковий азот крові як показник.  2 

9 Дослідження згортальної, антизгортальної та фібрінолітичної систем крові 4 

10 Дослідження хімічного складу еритроцитів. Нормальні та патологічні форми 

гемоглобінів. Кінцеві продукти катаболізму гему. Патобіохімія жовтяниць.  

3 

11 Біохімія печінки. Мікросомальне окислення, цитохроми Р– 450. Роль жиророзчинних 

вітамінів у функціонуванні тканин та органів. 

3 

12 Підсумковий модульний контроль.   4 

 Разом за модуль 2: 37 

 Усього з дисципліни 70 

 

Тематичний план практичних занять для заочної форми навчання 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількіс

ть 

годин 

 Модуль 1 «Загальні закономірності метаболізму. Метаболізм вуглеводів, ліпідів, білків та його 

регуляція» 

 Змістовий модуль 1 «Роль ферментів і вітамінів в обміні речовин»   

1. Предмет і задачі біохімії. Дослідження будови та фізико-хімічних властивостей білків.  1 

2. Дослідження будови та фізико-хімічних властивостей ферментів 1 

3. Визначення активності ферментів, кінетика ферментативного каталізу та вплив 

ефекторів. 

1 

4. Дослідження ролі кофакторів та коферментних форм вітамінів у каталітичній 

активності ферментів та у різноманітних біохімічних процесах 

1 

 Змістовий модуль 2 «Обмін речовин та енергії»   

5. Дослідження окисного фосфорилювання та синтезу АТФ. Регуляція – інгібітори, 1 



роз’єднувачі 

6. Обмін речовин і енергії. Дослідження функціонування циклу трикарбонових кислот 1 

 Змістовий модуль 3 «Метаболізм вуглеводів та його регуляція»   

7. Дослідження особливостей травлення вуглеводів. Біосинтез та катаболізм глікогену.  1 

8. Дослідження анаеробного окислення глюкози. Біосинтез глюкози – глюконеогенез 1 

9. Дослідження аеробного окислення глюкози. Пентозофосфатний шлях перетворення 

глюкози 

1 

 Змістовий модуль 4 «Метаболізм ліпідів та його регуляція»    

10. Функції клітиннх мембран. Особливості травлення ліпідів. Порушення травлення 

ліпідів. 

1 

11. Обмін жирних кислот і кетонових тіл. Бета-окислення жирних кислот. Обмін 

холестеролу. 

1 

12. Дослідження биосинтезу жирних кислот, триацилгліцеролів і фосфогліцеридів. 

Порушення ліпідного обміну: ожиріння та жирова інфільтрація печінки   

1 

 Змістовий модуль 5 «Метаболізм амінокислот. Ензимопатії амінокислотного обміну»  

13. Дослідження хімічного складу шлункового соку. Особливості травлення білків. 1 

14. Дослідження перетворень амінокислот Спеціалізовані шляхи обміну окремих 

амінокислот.  

1 

15. Дослідження процесів детоксикації аміаку та біосинтезу сечовини 1 

16. Підсумкове заняття. 1 

 Разом за модуль 1: 16 

Модуль 2. Молекулярна біологія. Біохімія міжклітинних комунікацій. Біохімія тканин і фізіологічних 

функцій. 

 Змістовий модуль 6 «Основи молекулярної біології»  

1 Дослідження біосинтезу та катаболізму пуринових нуклеотидів. Кінцеві продукти 

обміну. 

1 

2 Дослідження метаболізму піримідинових нуклеотидів. Нуклеїнові кислоти. 1 

3 Дослідження реплікації ДНК та транскрипції РНК. Аналіз механізмів мутацій, 

репарація ДНК. 

1 

4 Біосинтез білка у рибосомах. Інгібіторна дія антибіотиків.  2 

 Змістовий модуль 7 «Молекулярні механізми дії гормонів на клітини-мішені»  

5 Молекулярно-клітинні мех-ми дії гормоні. Гормони гіпофізу та гіпоталамусу.  2 

6 Дослідження дії гормонів підшлункової залози та шлунково-кишкового тракту. 

Цукровий діабет. Побудова цукрових кривих. 

2 

7 Гормони наднирників. Стероїдні гормони статевих залоз у регуляції метаболічних 

процесів. 

1 

8 Гормональна регуляція обміну кальцію. Роль йоду в щитоподібній залозі. Ейкозаноїди. 2 

 Змістовий модуль 8 «Біохімія, патобіохімія крові і печінки»  

9 Хімічний склад та кислотно-основний стан крові. Визначення залишкового азоту крові.  1 

10 Дослідження згортальної, антизгортальної та фібрінолітичної систем крові 1 

11 Нормальні та патологічні форми гемоглобінів. Кінцеві продукти катаболізму гему. 

Жовтяниці. 

1 

12 Біохімія печінки. Мікросомальне окислення, система цитохрому Р– 450. 2 

13 Роль жиророзчинних вітамінів та антиоксидантів у функціонуванні тканин та органів 1 

14 Підсумковий модульний контроль.   4 

 Разом за модуль 2: 18 

 Усього з дисципліни 34 

 

Тематичний план практичних самостійних занять здобувачів вищої освіти денної форми 

навчання 

№ з/п Тема заняття 
Кількість 

годин 

 
Модуль 1 «Загальні закономірності метаболизму. Метаболізм вуглеводів, ліпідів, білків та його 

регуляція» 



1 Біохімія як наука. Етапи розвитку біохімії. Методи біохімічних досліджень» 1 

2 Підготовка до практичних занять:  

2.1 Набути практичні навчики з регуляції метаболізму:  

 
Підготовка матеріалу (біологічні рідини, клітини, субклітинні органели) до 

проведення біохімічних досліджень. 
2 

 
Побудова графіків залежності швидкості ферментативної реакції від концентрації 

субстрату, змін рН середовища та температури. 
2 

 
Пояснення механізму перетворення субстрату за каталітичної дії ферментів. 

Пояснювати приналежність ферментів до певного класу. 
2 

 
Написання структурних формул коферментних форм вітамінів та пояснення 

механізму утворення їх біологічно активних (коферментних) форм. 
2 

 Пояснювати механізм протікання ферментативних реакцій за участю коферментів.  2 

2.2 Набути практичні навики з молекулярних основ біоенергетики:  

 
Відтворення послідовних етапів спільних шляхів катаболізму білків, вуглеводів та 

ліпідів. 
1 

 
Написання послідовності реакцій перетворення інтермедіатів в циклі трикарбонових 

кислот. 
2 

 Малювати схему та пояснювати будову і механізм дії ланцюга транспорту електронів. 1 

 
Пояснювати на основі положень хеміоосмотичної теорії механізм спряження, 

окислення та фосфорилювання, синтез АТФ в дихальному ланцюзі. 

2 

 

3 Індивідуальне завдання –  підготовка огляду наукової літератури з теми: 3 

3.1 Ензимодіагностика  

3.2 Коферментні вітаміни  

3.3 Роз’єднувачі окисного фосфорилювання і регуляція термогенезу.  

4. Підготовка до практичних занять:  

4.1 Набути практичні навички з метаболізму вуглеводів:  

 
Написання ферментативних реакцій перетворення інтермедіатів в гліколізі, 

пентозофосфатному шляху, метаболізмі глікогену.  
1 

 Побудова схеми метаболічних шляхів обміну вуглеводів 2 

 Пояснювати молекулярні механізми регуляції метаболізму вуглеводів 2 

 Оцінювати за біохімічними показниками стан вуглеводного обміну при патології. 2 

4.2 Набути практичні навички з метаболізму ліпідів:  

 
Будувати схеми та писати біохімічні реакції перетворень ліпідів в метаболічних 

шляхах. 
2 

 Пояснювати молекулярні механізми регуляції обміну ліпідів . 1 

 Оцінювати за біохімічними показниками порушення ліпідного обміну. 1 

4.3 Набути практичні навики з біохімії метаболізму білків:   

 
Будувати схеми та писати біохімічні реакції перетворень амінокислот в метаболічних 

процесах. 
2 

 
Оцінювати за біохімічними показниками порушення обміну амінокислот при 

вроджених та набутих вадах метаболізму. 

3 

 

5 

Індивідуальне завдання – створення схем: регуляція обміну глюкози; 

мультиферментний комплекс – синтаза жирних кислот; транспорт та депонування 

ліпідів; орнітиновий цикл. 

3 

 Разом: за модуль 1 39 

 
Модуль 2 «Молекулярна біологія. Біохімія міжклітинних комунікацій. Патобіохімія крові і 

печінки» 

1. Вивчити самостійно тему: «Роль хімічних елементів у функціонуванні організму» 3 

2. Підготовка до практичних занять:  

2.1. Набути практичні навички з молекулярної біології та генетики:  

 
Відтворювати схеми та біохімічні перетворення пуринових і піримідинових 

нуклеотидів. 
5 

 Малювати схеми послідовних етапів процесів реплікації, транскрипції та трансляції. 5 

2.2. Набути практичні навички з біохімії та молекулярної біології гормональної регуляції:  

 Пояснювати молекулярно-клітинні мех.-ми дії пептидних, стероїдних, тиреоїдних  3 



гормонів. 

 
Оцінювати порушення метаболізму при недостатньому та надлишковому утворенні 

гормонів. 
3 

3. 

Індивідуальне завдання – створення схем: реплікація та транскрипція; регуляція 

експресії генів; репарація ДНК; механізм дії білково-пептидних та стероїдних 

гормонів на клітини-мішені; взаємозв’язок обміну вуглеводів, ліпідів та білків. 

Підготовка огляду наукової літератури з теми: “Генно-модифіковані організми. Їхня 

роль у створенні продуктів харчування та можливий вплив на біохімічні процеси в 

організмі” 

4 

4. Підготовка до практичних занять:  

4.1. Набути практичні навички з функціональної та клітинної біохімії органів і тканин:  

 Оцінювати стан системи крові, її біохімічних функцій. 4 

 
Пояснювати біохімічні основи процесів детоксикації ксенобіотиків та ендогенних 

токсинів. 
5 

4. 2. 

Індивідуальне завдання – створення схем: транспортні форми ліпідів; згортання крові; 

фібриноліз; шляхи детоксикації ксенобіотиків; роль жиророзчинних вітамінів у 

функціонуванні тканин та органів. 

7 

5. Підготовка до підсумкового контролю модуля 2 2 

 Разом за модуль 2. 41 

 Усього з дисципліни 80 

 

Тематичний план практичних самостійних занять здобувачів вищої освіти заочної форми 

навчання 

№ з/п Тема заняття 
Кількість 

годин 

 
Модуль 1 «Загальні закономірності метаболізму. Метаболізм вуглеводів, ліпідів, білків та його 

регуляція» 

1 Біохімія як наука. Етапи розвитку біохімії. Методи біохімічних досліджень 2 

2 Підготовка до практичних занять:  

2.1 Набути практичні навики з регуляції метаболізму:  

 
Підготовка матеріалу (біологічні рідини, клітини, субклітинні органели) до проведення 

біохімічних досліджень. 
2 

 
Побудови графіків залежності швидкості ферментативної реакції від концентрації 

субстрату, змін рН середовища та температури. 
3 

 
Пояснювати механізм перетворення субстрату за каталітичної дії ферментів. 

Пояснювати приналежність ферментів до певного класу. 
3 

 
Написання структурних формул коферментних вітамінів та пояснення механізму 

утворення їх біологічно активних (коферментних) форм. 
3 

 
Пояснення механізму протікання ферментативних реакцій за участю коферментів. 

Підготовка до змістового модулю 1 
3 

2.2 Набути практичні навички з молекулярних основ біоенергетики:  

 
Відтворення послідовних етапів спільних шляхів катаболізму білків, вуглеводів та 

ліпідів. 
2 

 
Написання послідовності реакцій перетворення інтермедіатів в циклі трикарбонових 

кислот. 
3 

 Малювати схему та пояснювати будову і механізм дії ланцюга транспорту електронів. 2 

 

Пояснювати на основі положень хеміоосмотичної теорії механізм спряження, 

окислення та фосфорилювання, синтезу АТФ в дихальному ланцюгу. Підготовка до 

змістового модулю 2 

3 

3 
Індивідуальна СРС за вибором (індивідуальне завдання) – підготовка огляду наукової 

літератури з теми: 
4 

3.1 Ензимодіагностика  

3.2 Коферментні вітаміни.  

3.3 Роз’єднувачі окисного фосфорилювання і регуляція термогенезу  

4. Підготовка до практичних занять:  



4.1 Набути практичні навички з біохімії метаболізму вуглеводів:  

 
Написання ферментативних реакцій перетворення інтермедіатів в гліколізі, 

пентозофосфатному шляху, метаболізмі глікогену.  
4 

 Побудова схеми метаболічних шляхів обміну вуглеводів 4 

 Пояснювати молекулярні механізми регуляції метаболізму вуглеводів 4 

 Оцінювати за біохімічними показниками стан вуглеводного обміну при патології 3 

4.2 Набути практичні навики з біохімії метаболізму ліпідів:  

 
Будувати схеми та писати біохімічні реакції перетворень ліпідів в метаболічних 

шляхах. 
4 

 Пояснювати молекулярні механізми регуляції обміну ліпідів . 4 

 Оцінювати за біохімічними показниками порушення ліпідного обміну. 4 

4.3 Набути практичні навики з біохімії метаболізму білків:   

 
Відтворювати схеми та біохімічні реакції перетворень амінокислот в метаболічних 

процесах. 
3 

 
Оцінювати за біохімічними показниками порушення обміну амінокислот при 

вроджених та набутих вадах метаболізму.  

3 

 

5 

Індивідуальна СРС за вибором (індивідуальне завдання) – створення схем: регуляція 

обміну глюкози; мультиферментний комплекс – синтаза жирних кислот; транспорт та 

депонування ліпідів; орнітиновий цикл. 

4 

6 Підготовка до підсумкового заняття. 3 

 Разом за модуль 1: 70 

 
Модуль 2 «Молекулярна біологія. Біохімія міжклітинних комунікацій. Бохімія та патобіохімія 

крові і печінки» 

1. Вивчити самостійно тему: «Роль хімічних елементів у функціонуванні організму» 4 

2. Підготовка до практичних занять:  

2.1. Набути практичні навички з молекулярної біології та генетики:  

 
Відтворювати схеми біохімічних перетворень пуринових та піримідинових 

нуклеотидів. 
8 

 Малювати схеми послідовних етапів процесів реплікації, транскрипції та трансляції. 8 

2.2. Набути практичні навики з біохімії та молекулярної біології гормональної регуляції:  

 
Пояснювати молекулярно-клітинні механізми дії пептидних, стероїдних, тиреоїдних  

гормонів. 
8 

 
Оцінювати порушення метаболізму при недостатньому та надлишковому утворенні 

гормонів. 
6 

3. 

Індивідуальна СРС за вибором (індивідуальне завдання) – створення схем: реплікація 

та транскрипція; регуляція експресії генів; репарація ДНК; механізм дії білково-

пептидних та стероїдних гормонів на клітини-мішені; взаємозв’язок обміну вуглеводів, 

ліпідів та білків. 

Підготовка огляду наукової літератури з теми: “Генно-модифіковані організми. Їхня 

роль у створенні продуктів харчування та можливий вплив на біохімічні процеси в 

організмі” 

8 

4. Підготовка до практичних занять:  

4.1. Набути практичні навики з функціональної та клітинної біохімії органів і тканин:  

 Оцінювати стан системи крові, її біохімічних функцій. 5 

 
Пояснювати біохімічні основи процесів детоксикації ксенобіотиків та ендогенних 

токсинів. 
5 

4. 2. 
Індивідуальна СРС за вибором (індивідуальне завдання) – створення схем: транспортні 

форми ліпідів; згортання крові; фібриноліз; шляхи детоксикації ксенобіотиків 
10 

5. Підготовка до підсумкового модульного контролю 4 

 Разом: за модуль 2 66 

 Усього з дисципліни 136 

 

 

 

 



8. Рекомендовані джерела 

 

Базові: 

1. Губський Ю. І. Біологічна і біоорганічна хімія: у 2 кн. Підручник – Київ – ВСВ 

«Медицина», 2017. 

2. Губський Ю. І. Біологічна хімія: Підручник. – Київ – Вінниця: НОВА КНИГА, 

2007. – 656 с. 

3. Воронина Л. Н., Денисенко В. Ф. Біологічна хімія: підруч. для фармац. ВЗО та 

фармац. ф-тів мед. ВЗО III-IV рівнів акредитації. - Х. : Основа : НФАУ, 2000. - 608 с.  

4.  Практикум з біологічної хімії. / За ред. Склярова О. Я. – Київ: Здоров’я, 2002. – 

298 с. 

5. Биологическая химия: учебник / Кухта В. К., Морозкина Т. С., Олецкий Э. И., 

Таганович А. Д. – Минск: Асар, 2008. – 688 с. 

 

Додаткові: 

1. Методичні вказівки з біологічної хімії для самостійної роботи здобувачів вищої 

освіти фармацевтичного факультету заочної форми навчання (мова українська) / Лахтаренко 

Н. В. // під ред. Богатирьової О. В. – Краматорськ, 2016. 

2. Методичні вказівки з біологічної хімії для самостійної та аудиторної роботи 

здобувачів вищої освіти фармацевтичного факультету / Федорова Г. О., Лахтаренко Н. В., 

Бобошко Л. Г., Лисенко О.М. / під ред.. Богатирьової О. В. – Лиман, 2018. 

3. Биохимия: учебник / Под ред. Северина Е. С. – Москва: ГЭОТАР-МЕД, 2004. – 

784 с. 

4. Гринстейн Б., Гринстейн А. Наглядная биохимия. – Москва: ГЭОТАР 

МЕДИЦИНА, 2000. –119 с. 

5. Биохимия. Краткий курс с упражнениями и задачами / Под ред. Северина Е. С., 

Николаева А. Я. – Москва: ГЭОТАР-МЕД, 2001. – 448 с.  

 

9. Додаткові ресурси 

1. Національна бібліотека імені В. І. Вернадського http://www.nbuv.gov.ua/ 

2. Національна наукова медична бібліотека України https://library.gov.ua 

3. Донецька обласна наукова медична бібліотека http://donmb.dn.ua 

4. Кафедра біологічної хімії Харківського Національного фармацевтичного 

університету https:// biochem.nuph.edu.ua 

5. Наукова бібліотека Запорізького державного медичного університету 

http://library.zsmu.edu.ua/ 
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