


ВСТУП 

Програма вивчення навчальної дисципліни “«Біологічна хімія»  

 складена відповідно до Стандарту вищої освіти України (далі – Стандарт) 

додипломної підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої 

освіти галузі знань 22 «Охорона здоров`я» за спеціальністю 222 

«Медицина» кваліфікації освітньої «Магістр медицини» кваліфікації 

професійної «Лікар» 

Опис навчальної дисципліни (анотація): Дисципліна «Біологічна хімія» 

вивчає будову та реакційну здатність різних класів органічних речовин, а 

на їх основі найбільш важливі біологічно активні речовини, що входять до 

складу живих організмів - низькомолекулярних біомолекул, біополімерів 

(білків, нуклеїнових кислот, полісахаридів), природних та синтетичних 

фізіологічно активних сполук (гормонів, вітамінів, лікарських засобів, 

токсичних речовин тощо). Завдання біоорганічної хімії полягають у 

визначенні структури біомолекул, природних і синтетичних 

біорегуляторів, виявленні залежності між їх молекулярною, електронною 

будовою та фізіологічними, зокрема фармакологічними, ефектами, 

виявленні закономірностей їх перетворень.  

Організація навчального процесу здійснюється за кредитною системою 

відповідно до вимог Європейської кредитної трансферно-накопичувальної 

системи.  
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 Вид контролю: 

 залік іспит 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є: хімічний склад живих 

організмів (організму людини) та хімічні перетворення, яким підлягають 

молекули, що входять до їх складу. 

Міждисциплінарні зв’язки: Біологічна хімія як навчальна дисципліна 

базуєся на вивченні студентами медичної біології, біофізики, медичної 



хімії (біонеорганічної, фізичної  хімії) і біоорганічної хімії, морфологічних 

дисциплін й інтегрується з цими дисциплінами; закладає основи вивчення 

студентами молекулярної біології, генетики, фізіології, патології, загальної 

та молекулярної фармакології, токсикології та пропедевтики клінічних 

дисциплін, що передбачає інтеграцію викладання з цими дисциплінами та 

формування умінь застосовувати знання з біологічної хімії, насамперед 

біохімічних процесів, які мають місце в організмі здорової та хворої 

людини, в процесі подальшого навчання і професійній діяльності; закладає 

основи клінічної діагностики найпоширеніших захворювань, моніторингу 

перебігу захворювання, контролю за ефективністю застосування 

лікарських засобів та заходів, спрямованих на попередження виникнення 

та розвитку патологічних процесів. 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

1.1. Мета вивчення біологічної хімії – кінцеві цілі встановлюються на 

основі ОПП підготовки лікаря за фахом відповідно до блоку її змістового 

розділу і є основою для побудови змісту навчальної дисципліни. Опис 

цілей сформульований через вміння у вигляді цільових завдань (дій). На 

підставі кінцевих цілей до кожного змістового розділу сформульовані 

конкретні цілі у вигляді певних умінь (дій), цільових завдань, що 

забезпечують досягнення кінцевої мети вивчення дисципліни. 

Кінцеві цілі розташовані на початку програми і передують її змісту, 

конкретні цілі передують змісту відповідного змістового розділу. Кінцеві 

цілі вивчення навчальної дисципліни „Біологічна хімія” полягають в тому, 

що студент в своїй майбутній професійній діяльності повинен вміти: 

інтерпретувати особливості фізіологічного стану організму та розвитку 

патологічних процесів на основі лабораторних досліджень; аналізувати 

реакційну здатність вуглеводів, ліпідів, амінокислот, що забезпечує їх 

функціональні властивості та метаболічні перетворення в організмі. 

Інтерпретувати біохімічні механізми виникнення патологічних процесів в 

організмі людини та принципи їх корекції. Пояснювати основні механізми 

біохімічної дії та принципи спрямованого застосування різних класів 

фармакологічних засобів. Пояснювати біохімічні та молекулярні основи 

фізіологічних функцій клітин, органів і систем організму людини. 

Аналізувати функціонування ферментативних процесів, що відбуваються в 

мембранах і органелах для інтеграції обміну речовин в індивідуальних 

клітинах. Класифікувати результати біохімічних досліджень та зміни 

біохімічних і ферментативних показників, що застосовуються для 

діагностики найпоширеніших хвороб людини. Інтерпретувати значення 

біохімічних процесів обміну речовин та його регуляції в забезпеченні 

функціонування органів, систем та цілісного організму людини. 

1.2.Основними завданнями вивчення дисципліни «Біологічна хімія» є: 

оволодіння навичками досліджувати біохімічні компоненти в біологічних 

рідинах та аналізувати результати біохімічних досліджень та зміни 

біохімічних, зокрема, ферментативних показників, що застосовуються для 

діагностики найпоширеніших хвороб людини. 



1.3 Компетентності та результати навчання, формуванню яких 

сприяє дисципліна (взаємозв'язок з нормативним змістом підготовки 

здобувачів вищої освіти, сформульованим у термінах результатів навчання 

у Стандарті). Згідно з вимогами стандарту дисципліна забезпечує набуття 

студентами компетентностей: 

- інтегральна: 
Здатність розв’язувати типові та складні спеціалізовані задачі й практичні 

проблеми у професійній діяльності чи у процесі навчання, застосовувати 

набуті знання, уміння, навички та особисті якості, здібності, цінності для 

виконання завдання будь-якого рівня складності під час професійної 

діяльності або навчання. 

загальні: 

КЗ 1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу, здатність 

вчитися і бути сучасно навченим. 

КЗ 2. Здатність  застосовувати знання в практичних ситуаціях. 

КЗ 3. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної 

діяльності. 

КЗ 7. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. 

КЗ 8. Визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих 

обов’язків. 

спеціальні (фахові, предметні): 
КФ 2. Здатність до визначення необхідного переліку лабораторних та і 
нстру- ментальних досліджень та оцінки їх результатів. 
КФ 3. Здатність до встановлення попереднього та клінічного діагнозу 

захворювання.  

КФ 6. Здатність до визначення принципів та характеру лікування 

захворювань. КФ 7. Здатність до діагностування невідкладних станів. 

Деталізація компетентностей відповідно до дескрипторів НРК у формі 

«Матриці компетентностей»  



Матриця компетентностей 
Класифікація 

компетентностей за 

НРК 

Знання Уміння Комунікація Автономія та 

відповідальність 

Інтегральна компетентність 

Здатність розв’язувати типові та складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у професійній діяльності у галузі охорони 

здоров’я, або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується 

комплексністю та невизначеністю умов та вимог. 

Загальні компетентності 

КЗ 1. Здатність до 

абстрактного мислення, 

аналізу та синтезу, 

здатність вчитися і бути 

сучасно навченим. 

Знати способи аналізу, 

синтезу та подальшого 

сучасного навчання. 
Вміти проводити аналіз 

інформації, приймати 

обґрунтовані рішення, вміти 

придбати сучасні знання. 

Встановлювати 

відповідні зв’язки для 

досягнення цілей. 

Нести 
відповідальність за 

своєчасне набуття 

сучасних знань. 

КЗ 2. Здатність 
застосовувати знання в 

практичних ситуаціях. 

Мати спеціалізовані 

концептуальні знання, 

набуті у процесі навчання. 

Вміти розв’язувати складні 

задачі і проблеми, які 

виникають у професійній 

діяльності. 

Зрозуміле і недвозначне 

донесення власних 

висновків, знань та 

пояснень, що їх 

обґрунтовують до 

фахівців та нефахівців. 

Відповідати за 

прийняття рішень у 

складних умовах. 

КЗ 3. Знання та розуміння 

предметної області та 

розуміння професійної 

діяльності. 

Мати глибокі знання із 

структури професійної 

діяльності. 

Вміти здійснювати професійну 

діяльність, що потребує 

оновлення та інтеграції знань. 

Здатність ефективно 

формувати комунікаційну 

стратегію у професійній 

діяльності. 

Нести 
відповідальність за 

професійний 

розвиток, здатність до 

подальшого 

професійного 

навчання з високим 

рівнем автономності. 



КЗ 7. Навички 

використання 

інформаційних і комуні-

каційних технологій. 

Мати глибокі знання в 

галузі інформаційних і 

комунікаційних технологій, 

що застосовуються у 

професійній діяльності. 

Вміти використовувати 

інформаційні та комунікаційні 

технології у професійній 

галузі, що потребує оновлення 

та інтеграції знань. 

Використовувати 

інформаційні та 

комунікаційні технології 

у професійній діяльності. 

Нести 

відповідальність за 

розвиток професійних 

знань та умінь. 

КЗ 8. Визначеність і 

наполегливість щодо 

поставлених завдань і 

взятих обов’язків. 

Знати обов’язки та шляхи 

виконання поставлених 

завдань. 

Вміти визначити мету та 

завдання бути наполегливим 

та сумлінним при виконання 

обов’язків. 

Встановлювати 

міжособистісні зв’язки 

для ефективного 

виконання завдань та 

обов’язків. 

Відповідати за якісне 

виконання 

поставлених завдань. 

Спеціальні (фахові) компетентності 

КФ 2. Здатність до 

визначення необхідного 

переліку лабораторних та 

і нстру- ментальних 

досліджень та оцінки їх 

результатів. 

Мати спеціалізовані знання 

про людину, її органи та 

системи, стандартні 

методики проведення 

лабораторних та і 

нструментальних 

досліджень (за списком 4). 

Вміти аналізувати результати 

лабораторних та 

інструментальних 

досліджень та на їх підставі 

оцінити інформацію щодо 

діагнозу хворого (за списком 
4). 

Обґрунтовано 

призначати та оцінювати 

результати лабораторних 

та і нструментальних 

досліджень (за списком 

4). 

Нести 

відповідальність за 

прийняття рішення 

щодо оцінювання 

результатів 

лабораторних та і 

нстру ментальних 

досліджень. 
КФ 3. Здатність до 
встановлення 
попереднього та 
клінічного діагнозу 
захворювання. 

Мати спеціалізовані знання 
про людину, її органи та 
системи; стандартні методи 
обстеження; алгоритми 
діагностики захворювань; 
алгоритми виділення 
провідних симптомів або 
синдромів (за списком 1); 
попередніх та клінічних 
діагнозів (за списком 2); 
методи лабораторного та і 
нстру ментального 
обстеження (за списком 3); 
знання щодо оцінки стану 

Вміти проводити фізикальне 
обстеження хворого; вміти 
приймати обґрунтоване 
рішення щодо виділення 
провідного клінічного 
симптому або синдрому; вміти 
поставити попередній та 
клінічний діагноз 
захворювання (за списком 2); 
призначити лабораторне та і 
нстру ментальне обстеження 
хворого (за списком 3) 
шляхом застосування 

На підставі нормативних 
документів вести 
медичну документацію 
пацієнта (карту 
амбулаторного/ 
стаціонарного хворого 
тощо). 

Дотримуючись 
етичних та юридичних 
норм, нести 
відповідальність за 
прийняття 
обґрунтованих рішень 
і дій щодо 
правильності 
встановленого 
попереднього та 
клінічного діагнозу 
захворювання. 



людини. стандартних методик. 

КФ 6. Здатність до 
визначення принципів та 
характеру лікування 
захворювань. 

Мати спеціалізовані знання 
алгоритмів та стандартних 
схеми лікування 
захворювань (за списком 2). 

Вміти визначати принципи та 
характер лікування 
захворювання (за списком 2). 

Формувати та донести до 
пацієнта та фахівців 
власні висновки щодо 
принципів та характеру 
лікування (за списком 2). 

Нести 
відповідальність за 
прийняття рішення 
щодо принципів та 
характеру лікування 
захворювання (за 

КФ 7. Здатність до 
діагностування 
невідкладних станів. 

Мати спеціалізовані знання 
про людину, її органи та 
системи, стандартні 
методики обстеження 
людини (вдома, на вулиці, у 
закладі охорони здоров’я) в 
умовах нестачі інформації. 

Вміти, в умовах нестачі 
інформації, використовуючи 
стандартні методики, шляхом 
прийняття обґрунтованого 
рішення оцінити стан людини 
та поставити діагноз(за 
списком 3). 

За будь-яких обставин, 
дотримуючись 
відповідних етичних та 
юридичних норм 
прийняти обґрунтоване 
рішення щодо оцінки 
стану людини, діагнозу та 
організації необхідних 
медичних заходів в 
залежності від стану 
людини; заповнити 
відповідні медичні 

Нести 
відповідальність за 
своєчасність та 
ефективність 
медичних заходів 
щодо діагностува- ння 
невідкладних станів. 



Результати навчання: 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 
знати: 

 Структуру біоорганічних сполук та функції, які вони виконують в 

організмі людини.  

 Реакційну здатність основних класів біомолекул, що забезпечує їх 

функціональні властивості та метаболічні перетворення в організмі.  

 Загальні біохімічні механізми виникнення патологічних процесів в 

організмі людини.  

 Особливості діагностики фізіологічного стану організму та розвитку 

патологічних процесів на основі лабораторних досліджень.  

 Зв′язок особливостей будови та перетворень в організмі біоорганічних 

сполук як основи їх фармакологічної дії в якості лікарських засобів.  

 Основні механізми біохімічної дії та принципи спрямованого застосування 

різних класів фармакологічних засобів.  

 Біохімічні та молекулярні основи фізіологічних функцій клітин, органів і 

систем організму людини.  

 Функціонування ферментативних процесів, що відбуваються в мембранах і 

органелах для інтеграції обміну речовин в індивідуальних клітинах.  

 Норми та зміни біохімічних та ферментативних показників, що 

застосовуються для діагностики найпоширеніших хвороб людини.  

 Значення біохімічних процесів обміну речовин та його регуляції в 

забезпеченні функціонування органів, систем та цілісного організму 

людини.  
вміти: 

 Аналізувати відповідність структури біоорганічних сполук біологічним 

функціям, які вони виконують в організмі людини  

 Інтерпретувати особливості метаболізму організму та розвитку 

патологічних процесів на основі лабораторних досліджень.  

 Аналізувати вклад вуглеводів, ліпідів, амінокислот у забезпечення 

метаболічних перетворень за різних функціональних станів в організмі.  

 Інтерпретувати особливості будови та перетворень в організмі 

біоорганічних сполук як основи їх фармакологічної дії в якості лікарських 

засобів.  

 Інтерпретувати біохімічні механізми виникнення патологічних процесів в 

організмі людини та принципи їх корекції.  

 Пояснювати основні механізми біохімічної дії та принципи спрямованого 

застосування різних класів фармакологічних засобів.  

 Пояснювати біохімічні та молекулярні основи фізіологічних функцій 

клітин, органів і систем організму людини.  

 Аналізувати функціонування ферментативних процесів, що відбуваються в 

мембранах і органелах для інтеграції обміну речовин в індивідуальних 

клітинах.  



 Класифікувати результати біоохімічних досліджень та зміни біохімічних та 

ферментативних показників, що застосовуються для діагностики 

найпоширеніших хвороб людини.  

  Інтерпретувати значення біохімічних процесів обміну речовин та його 

регуляції в забезпеченні функціонування органів, систем та цілісного 

організму людини.  

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни  

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 7 кредитів ЄКТС, 210 

годин (24 годин лекцій, 76 практичних занять, 110 годин СРС). Перший 

семестр 105 годин (3,5 кредити ЄКТС). Другий семестр 105 годин (3,5 

кредити ЄКТС.)  

Програма дисципліни структурована на десять розділів.  

Структура дисципліни за змістовими розділами:  

Змістовий розділ 1. «Біохімія як наука. Будова і властивості ензимів. 

Медична ензимологія»  

Тема 1. Контроль початкового рівня знань. Предмет і завдання біохімії. 

Мета і методи проведення біохімічних досліджень; їх обґрунтування та 

клініко- діагностичне значення. Визначення біохімії  як  науки. Місце 

біохімії серед інших медико-біологічних дисциплін. Досягнення і 

перспективи розвитку біохімії, теоретичної та  молекулярної  біології, 

біотехнології, генної інженерії. 

Мета біохімічних лабораторних досліджень, критерії оцінки лабораторних 

методів, принципи забору матеріалу для досліджень, помилки лабораторної 

діагностики. Хімічний склад живих організмів,  його особливості  порівняно 

з об'єктами неживої природи.  Хімічний склад організму людини. Біохімічні 

компоненти клітини (біомолекули), їх біохімічні  функції.  Головні класи 

біомолекул. Загальна характеристика циклічних сполук, білків, жирів, 

вуглеводів, нуклеїнових кислот: особливості хімічного складу та структури, 

біологічна роль. 

Тема 2. Дослідження будови та фізико-хімічних властивостей ферментів. 

Визначення активності ферментів, дослідження механізму їх дії та кінетики 

ферментативного каталізу. Застосування методів виявлення ферментів у 

біологічних об’єктах. Структура простих і складних ферментів. Біохімічні 

закономірності будови та функціонування різних класів ферментів. 

Тема 3. Визначення активності ферментів, дослідження механізму їх дії та 

кінетики ферментативного каталізу. Застосування методів виявлення 

ферментів у біологічних об’єктах. Характеристика та основні особливості 

ферментів як біологічних каталізаторів, їх фізико-хімічні властивості. 

Термодинамічні закономірності ферментативного каталізу. Молекулярні 

ефекти ферментативного каталізу.  

Тема 4. Дослідження регуляції ферментативних процесів та аналіз 

механізмів виникнення ензимопатій. Медична ензимологія. Ізоферменти в 

ензимодіагностиці, тканинна специфічність розподілу ізоферментів. 

Основні аспекти сучасної ензимодіагностики. Клітинні, секреторні та 



екскреторні ферменти. Застосування ензимодіагностики в кардіології, 

гепатології, нефрології, урології, онкології, пульманології, ортопедії тощо.  

Тема 5. Дослідження ролі кофакторів у прояві каталітичної активності 

ферментів. Структурні формули основних коферментів – похідних від 

вітамінів. Кофактори та коферменти. Вітаміни як попередники в біосинтезі 

коферментів. 

Тема 6. Дослідження ролі коферментних вітамінів у прояві каталітичної 

активності ферментів. Класифікація коферментів відповідно до їх хімічної 

природи, типу реакції, яку вони каталізують. Гіпотези ферментативного 

каталізу Е.Фішера та Д. Кош-ленда. Послідовність етапів каталітичного 

процесу. Ферментативне перетворення субстратів при каталітичній дії 

ферменту на прикладі дії хімотрипсину та ацетилхолінестерази.  

Змістовий розділ ІI. Основні закономірності обміну речовин. 

Молекулярні основи біоенергетики  
Тема 7. Обмін речовин та енергії. Дослідження функціонування циклу 

трикарбонових кислот. Загальні закономірності обміну речовин: 

катаболічні, анаболічні, амфіболічні шляхи метаболізму. Характеристика 

екзергонічних та ендергонічних біохімічних реакції. Типи реакцій 

біологічного окиснення.  

Характеризувати стадії аеробного катаболізму біомолекул. 

Тема 8. Дослідження дії інгібіторів та роз’єднувачів окисного 

фосфоритування та синтезу АТФ. Роль АТФ та інших макроергічних 

фосфатів у поєднанні процесів анаболізму і катаболізму. Біохімічні 

механізми регуляції процесів катаболізму та анаболізму. Методи вивчення 

обміну речовин. Роль біологічного окиснення, тканинного дихання та 

окисного фосфорилювання в генерації АТФ за аеробних умов. 

Характеристика ферментів біологічного окиснення в мітохондріях: піридин-

, флавінзалежні дегідрогенази, цитохроми. Послідовність переносників 

мітохондріального ланцюга транспорту електронів. 

Тема 9. Дослідження дії інгібіторів та роз’єднувачів окисного 

фосфорилування. Біологічне окиснення та тканинне дихання. Реакції 

біологічного окиснення: типи реакцій (дегідрогеназні, оксидазні, 

оксигеназні) та їх біологічне значення. Механізми поєднання окиснення з 

процесом акумулювання енергії у макроергічних зв’язках АТФ. Коефіцієнт 

окисного фосфорилювання. 

Змістовий розділ 3. Гетерофункціональні біоорганічні сполуки. 

Біополімери та біорегулятори 

Тема 10. Дослідження гліколізу – анаеробного окиснення вуглеводів. 

Класифікація вуглеводів. Особливості й роль основних представників моно- 

та олігосахаридів, гомо- та гетерополісахаридів. Анаеробний гліколіз: 

парціальні реакції, локалізація в клітині, біологічна роль. Регуляція 

гліколізу, ключові реакції, енергетичний баланс. Гліколітична 

оксидоредукція: піруват як акцептор водню при дефіциті кисню. 

Діагностичне значення визначення ЛДГ у сироватці крові. 



Тема 11. Дослідження аеробного окиснення глюкози та альтернативних 

шляхів обміну моносахаридів. Етапи аеробного окиснення глюкози. 

Окиснювальне декарбоксилювання пірувату. Структура, особливості 

функціонування і механізми регуляції активності піруватдегідрогеназного 

мультиферментного комплексу. Характеристика біоенергетики аеробного та 

анаеробного окиснення глюкози. Ефект Пастера-Мейєргофа. Човникові 

механізми транспорту гліколітичного НАДН·Н+ у мітохондрії в аеробних 

умовах. 

Тема 12. Дослідження катаболізму і біосинтезу глікогену. Регуляція обміну 

глікогену, біосинтез глюкози – глюконеогенез. Розщеплення та біосинтез 

глікогену: ферментативні реакції  глікогенезу  та глікогенолізу. Каскадні 

механізми цАМФ-залежної  регуляції активностей  глікогенфосфорилази  та  

глікогенсинтази  

Тема 13. Дослідження механізмів метаболічної та гормональної регуляції 

обміну вуглеводів. Гормональна регуляція обміну глікогену в м'язах та 

печінці.  

Генетичні порушення ферментів метаболізму  глікогену: глікогенози,  

аглікогенози. Метаболізм вуглеводних компонентів глікокон'югатів. Біо-

синтез O- та N-зв'язаних глікопротеїнів; значення глікозил–трансфераз та 

доліхолфосфату.  Біосинтез гліколіпідів на прикладі утворення 

олігосахаридних фрагментів антигенних  детермінант  груп  крові людини 

системи АВО. Ферменти катаболізму глікокон'югатів. 

Генетичні порушення метаболізму глікокон'югатів (глікозидози): 

мукополісахаридози, гліколіпідози. Ревматизм. 

Тема 14. Цукровий діабет. Гормони – регулятори обміну глюкози 

(глюкагон, адреналін, глюкокортикоїди, соматотропін,  інсулін - ефекти  та  

механізми  впливу на рівень глюкоземії). Глюкоземія: нормальний  стан, 

фактори, які забезпечують нормальний вміст глюкози в крові. Причини 

виникнення гіпо- і гіперглюкоземії. Глюкозурія. Цукровий  діабет; 

інсулінозалежна та інсулінонезалежна форми; клініко-біохімічна 

характеристика. 

Діагностичні критерії цукрового діабету: глюкозотолерантний тест, 

подвійне цукрове навантаження, визначення глікозильованого гемоглобіну 

та фруктозміну. 

Змістовий розділ 4: Метаболізм ліпідів в нормі та при патології, 

регуляція обміну ліпідів  
Тема   15.   Дослідження   катаболізму   і   біосинтезу триацилгліцеролів та 

фосфоліпідів. Ліпіди: будова, класифікація, біологічні функції основних 

класів.  

Жирнокислотний склад ліпідів - насичені та ненасичені жирні кислоти 

(фізико-хімічні властивості, вміст у тканинних ліпідах людини). Структура 

та функції біологічних мембран: а) ліпіди біомембран, особливості їх 

структурної організації, ліпідний склад субклітинних мембран; б) рідинно-

мозаїчна модель будови біомембран; в) біофізичні властивості мембран; г) 

патологія мембран. 



Тема   16.   Внутрішньоклітинний ліполіз та молекулярні механізми його 

регуляції. Катаболізм триацилгліцеролів: послідовність реакцій, механізм 

регуляції активності триацилгліцеролліпази. Нейрогуморальна регуляція 

ліполізу. 

Тема 17. β- Окиснення та біосинтез жирних кислот. Окиснення жирних 

кислот (β-окиснення): біологічна роль, етапи, активація жирних кислот. 

Роль карнітину  в  транспорті  жирних кислот у мітохондрії. Послідовність 

ферментативних реакцій β-окиснення. Енергетика β-окиснення  жирних 

кислот.  

Тема 18.  Дослідження обміну жирних кислот та кетонових тіл. Кетонові 

тіла. Реакції біосинтезу та утилізації кетонових тіл, їх  фізіологічне 

значення. Метаболізм кетонових тіл за умов патології. Механізми розвитку 

кетоацидозу при цукровому діабеті та голодуванні. 

Тема 19. Біосинтез та біотрансформація холестеролу. Патології ліпідного 

об-міну: стеаторея, атеросклероз,ожиріння. Транспортні форми ліпідів – лі-

попротеїни плазми крові. Біосинтез холестеролу: метаболічні попередники, 

схема послідовності реакцій, регуляція синтезу. Шляхи біотрансформації 

холестеролу: етерифікація; утворен-ня жовчних кислот, стероїдних 

гормонів, вітаміну Д3; екскре-ція холестеролу із організму. Роль цитохрому 

Р-450 в біотрансформації фізіологічно активних стероїдів. Циркуляторний 

транспорт ліпідів. Ресинтез ТАГ в ентероцитах. Класи ліпопротеїнів крові: 

хімічний склад, утворення, біологічна роль, методи фракціонування; 

апопротеїни. 

Змістовий розділ 5: Метаболізм амінокислот в нормі та при патології, 

регуляція обміну амінокислот  
Тема   20.   Дослідження   перетворень   амінокислот (трансамінування,                                    

дезамінування, декарбоксилування). Загальна характеристика та біологічні 

функції білків і пептидів. Амінокислотний склад білків і пептидів; будова, 

класифікація і фізико-хімічні властивості амінокислот. Утворення 

пептидного зв’язку. Рівні структурної організації білків. Хімічні зв’язки в 

білковій молекулі. Методи вивчення та дослідження в біологічних рідинах 

амінокислот і білків. Кольорові реакції на амінокислоти. Хроматографічні 

методи розділення амінокислот. 

Тема   21.   Біосинтез глутатіону і креатину. біохімічні механізми утворення 

креатину та креатиніну. Клінічне значення порушень обміну креатину та 

креатиніну.  Роль глутатіону в обміні органічних пероксидів. 

Тема 22. Дослідження процесів детоксикації аміаку та біосинтезу   

сечовини. Трактувати метаболічні закономірності утворення та 

знешкодження аміаку, циркуляторного транспорту аміаку, біосинтезу 

сечовини. Аналізувати зміни в системах транспорту та знешкодження 

аміаку при генетичних аномаліях ферментів метаболізму аміаку. 

Тема 23. Специфічні   шляхи   обміну амінокислот. Трактувати метаболічні 

закономірності утворення та знешкодження аміаку, циркуляторного 

транспорту аміаку, біосинтезу сечовини. Аналізувати зміни в системах 



транспорту та знешкодження аміаку при генетичних аномаліях ферментів 

метаболізму аміаку. 

Тема   24.  Специфічні   шляхи   обміну   амінокислот. Дослідження     

проміжних продуктів  біосинтезу порфіринів та їх нагромадження при 

порфіріях. синтез гема, ферменти, порушення синтезу яких призводить до 

розвитку порфірій, еритропоетичні та печінкові порфірій (вид порфірії, 

дефект ферменту, плазма крові, сеча, кал, домінуючий синдром). 

Змістовий розділ 6. «Обмін азотистих основ, нуклеотидів. Загальні 

закономірності матричних синтезів в живих організмах та його 

регуляція»  
Тема 25. Дослідження біохмічного складу біосинтезу пуринових та пі-

римідинових нуклеотидів. Структура та номенклатура азотистих основ, 

нуклеозитів і нуклеотидів. Мінорні азотисті основи та нуклеотиди. Вільні 

біологічно активні нуклеотиди та їх біохімічні функції: участь у 

метаболічних реакціях (АТФ, НАД, НАДФ, ФАД, ФМН, ЦТФ, УТФ) та їх 

регуляції (циклічні нуклеотиди – 3’,5’-АМФ, 3’,5’-ГМФ).  

Тема 26. Біохімічні функції нуклеотидів і нуклеїнових кислот. Нуклеїнові 

кислоти: структура, властивості, історичні етапи вивчення. Первинна 

структура нуклеїнових кислот, полярність полінуклеотидів, особливості 

первинної структури ДНК та РНК.  

Тема  27.  Дослідження  метаболізму  пуринових  та піримідинових   нук-

леотидів.   Визначення   кінцевих продуктів їх обміну. Надмолекулярні 

комплекси утворення нуклеїнових кислот. Основні компоненти 

нуклеопротеїну (білка, азотистої основи, пентози, фосфорної кислоти) в 

його гідролізаті. Поясніть принципи методів. Повний і неповний гідроліз 

нуклеопротеїнів. Продукти гідролізу нуклеопротеїнів. Проба Тромера.  

Тема  28.  Спадкові порушення обміну пуринових  та піримідинових   нук-

леотидів 

Тема 29. Дослідження реплікації ДНК та транскрипції РНК. Аналіз 

механізмів мутацій, репарацій ДНК. Засвоєння принципів отримання 

рекомбінантних ДНК, трансгенних білків. Будова, властивості та біологічні 

функції ДНК. Експериментальне доведення генетичної ролі ДНК (феномен 

трансформації). Молекулярна маса, розміри та нуклеотидний склад молекул 

ДНК вірусів, прокаріотів та еукаріотів. Типи РНК: мРНК, тРНК, рРНК; 

особливості структурної організацїї (вторинної та третинної) різних типів 

РНК. Молекулярна організація ядерного хроматину та рибосом 

еукаріотичних клітин. Хроматин: нуклеосомна організація, гістони та 

негістонові білки. Рибосоми: субодинична структура, склад білків та РНК. 

Фази клітинного циклу еукаріотів. Біохімічні механізми контролю вступу 

клітини до мітозу; сdс2–кіназа, циклін. 

Тема 30. Біосинтез білка на рибосомах. Дослідження процесів ініціації, 

елонгації та термінації в синтезі поліпептидного ланцюга. Інгібіторна дія 

антибіотиків. Засвоєння принципів генної інженерії та клонування генів, їх 

застосування в сучасній медицині. 

 



Змістовий розділ 7. «Біохімія міжклітинних комунікацій. Біохімія 

ендокринної системи. Нейроендокринна регуляція метаболізму в нормі 

та при патології.»  
Тема     31.   Дослідження молекулярно-клітинних механізмів дії гормонів 

білково-пептидної природи на клітини-мішені. Гормони та інші 

біорегулятори у системі міжклітинної інтеграції функцій організму людини. 

Визначення, властивості. Класифікація гормонів за хімічною будовою, 

місцем синтезу. Мішені гормональної дії; типи реакцій клітин на дію 

гормонів. Рецептори гормонів: мембранні (іонотропні, метаботропні) та 

цитозольні рецептори, їх молекулярна організація. Білки – трансдуктори. 

Тема     32. Механізм дії гормонів – похідних амінокислот та біогенних 

амінів. Гормональна регуляція гомеостазу кальцію. .Механізм дії 

паратгормону і кальцитоніну. Паратгормон – будова, механизм 

гіперкальціємічної дії. Кальцитріол: біосинтез; вплив на абсорбцію Са2+ та 

51 фосфатів в кишечнику. Кальцитонін – будова, вплив на обмін кальцію і 

фосфатів. Клініко-біохімічна характеристика порушень кальцієвого 

гомеостазу (рахіт, остеопороз). Гіперпаратиреоїдизм і гіпопаратиреоїдизм. 

Розподіл Са2+ в організмі; молекулярні форми кальцію в плазмі крові 

людини. Роль кісткової тканини, тонкої кишки та нирок в гомеостазі 

кальцію. 

Тема     33. Дослідження     молекулярно-клітинних механізмів дії  

стероїдних та тиреоїдних гормонів на клітини мішені. Механізм дії 

(цитозольний) тироїдних гормонів щитоподібної залози та стероїдних 

гормонів (цитозольні та ядерні рецептори).  

Тема 34. Дослідження нервової системи. Патобіохімія психічних порушень. 

Особливості біохімічного складу та метаболізму нервової тканини. 

Енергетичний обмін в головному мозку людини: значення аеробного 

окислення глюкози; зміни в умовах фізіологічного сну та наркозу; 

порушення обміну медіаторів та модуляторів головного мозку при 

психічних розладах. нейрохімічні механізми дії психотропних засобів 

(нейролептиків, антидепресантів анксіолітиків, ноотропів). Ферменти, що 

забезпечують біосинтез та розщеплення нейромедіаторів (декарбоксилази 

амінокислот, ацетилхолінестераза, моноаміноксидаза, диаміноксидаза). 

Змістовий розділ 8. «Біохімія травлення в нормі та при патології.»  
Тема    35.    Дослідження    процесу     перетравлення поживних   речовин   

(білків,   вуглеводів,   ліпідів)   у травному тракті. Потреби організму 

людини в поживних речовинах – вуглеводах, ліпідах, білках. Енергетична 

цінність основних поживних речовин. Раціональне харчування. Азотистий 

баланс організму. Вміст поживних речовин у поширених продуктах 

харчування. 

Характеристика процесу травлення в шлунку: механізм активації та 

специфічність дії ферментів (пепсин, гастриксин, ренін). Біохімічні аспекти 

активування та стимуляції виділення ферментів. Механізм утворення та 

роль хлоридної кислоти. Кислотність шлункового соку та форми її 



вираження; кількісні показники в нормі та за умов патології (за методом рН-

метрії). 

Травлення білків у тонкій кишці, механізми всмоктування продуктів 

гідролізу білків. Характеристика процесів гниття білків у товстій кишці 

Тема     36.     Д ослідженні функціональної  ролі водорозчинних (ко-

ферментних) вітамінів у метаболізмі та реалізації клітинних функцій. 

Вітаміни як незамінні біологічно-активні компоненти харчування, що 

необхідні для організму людини. Історія відкриття вітамінів. Розвиток 

вітамінології в Україні. Екзо- і ендогенні гіпо- та авітамінози, їх причини та 

наслідки. Гіпервітамінози: можливі причини та наслідки. Вітаміни В1 і В2, 

їх будова, коферментна роль, джерела для людини, добова потреба. Ознаки 

гіповітамінозу; застосування у медицині. 4. Будова, властивості вітаміну Н 

та пантотенової кислоти. Роль коферментів карбоксибіотину і КоАSH в 

обмінних процесах. Основні джерела, добова потреба. Ознаки 

гіповітамінозу; застосування у медицині. 

Тема     37.     Д ослідженні функціональної  ролі жиророзчинних вітамінів 

у метаболізмі та реалізації клітинних функцій. Провітаміни, антивітаміни. 

Визначення, приклади, механізм їх дії та застосування у практичній 

медицині. Вітаміноподібні речовини: визначення, структура та біологічна 

роль. Сучасні вітамінні препарати та їх профілактичне та лікувальне 

застосування в медичній практиці. Біологічно активні добавки (БАДи). 

Змістовий розділ 9. « Біохімія крові»  
Тема   38.   Дослідження   кислотно-основного   стану крові. Кров – 

внутрішнє середовище організму. Склад крові, плазми, сироватки крові. 

Формені елементи крові: еритроцити, лейкоцити, тромбоцити. Об’єм крові, 

рН крові. Гомеостатичні, фізико-хімічні і біологічні властивості крові. 

Фізіологічні типи гемоглобіну, патологічні форми гемоглобіну. Дихальна 

функція еритроцитів (зв’язування кисню, його транспорт, газообмін у 

тканинах, транспорт СО2). Ефект кооперативності. Ефект Бора. Залежність 

ступеня оксигенації від парціального тиску кисню. Крива дисоціації 

оксигемоглобіну і міоглобіну 

Тема   39.   Дослідження   кислотно-основного   стану дихальної  функції 

еритроцитів. Патологічні форми гемоглобінів. Кислотно-основний стан. 

Регуляція рН рідин в організмі: порушення кислотно-основного стану: 

ацидоз метаболічний та респіраторний; алкалоз метаболічний та 

респіраторний. Механізми їх виникнення. Гормональні механізми регуляції 

кислотно-основного стану та осмотичного тиску. Буферні системи крові, їх 

види: роль буферних систем крові в підтриманні постійності рН крові. 

Тема  40.  Дослідження  білків  плазми  крові:  білків гострої   фази   

запалення,    власні   та   індикаторні  ферменти.  Основні групи білків 

плазми крові, їх склад та вміст в нормі і при патології. Фактори, що 

впливають на вміст білків у плазмі крові: гіпер- , гіпо- , диспротеїнемії. 

Парапротеїнемії 

Тема  41.  Дослідження  небілкових  азотовмісних  і безазотистих 

компонентів крові. Небілкові (азотовмісні 



і  безазотисті)  органічні  компоненти  плазми крові. Поняття про 

залишковий азот, основні його компоненти, шляхи їх перетворення і вміст в 

крові. Клініко-біохімічне і діагностичне значення змін вмісту залишкового 

азоту і його компонентів. Шляхи перетворення безазотистого залишку 

амінокислот. Глікогенні і кетогенні амінокислоти. Принцип методу 

визначення залишкового азоту крові, клінічне значення. Види азотемій. 

Тема 42. Дослідження згортальної, антизгортальної та фібринолітичної 

систем крові. Дослідження біохімічних закономірностей реалізації імунних 

процесів. Імунодефіцитні стани. Загальна характеристика системи гемостазу 

в організмі людини: судиннотромбоцитарний і коагуляційний гемостаз. 

Згортальна система крові; характеристика компонентів (факторів) 

згортання. Механізми активації та функціонування каскадної системи 

згортання крові; внутрішній та зовнішній шляхи коагуляції. Роль вітаміну К 

у реакціях коагуляції (карбоксилування глутамінової кислоти, роль у 

зв’язуванні іонів кальцію). Лікарські засоби – агоністи та антагоністи 

вітаміну К. Спадкові та набуті порушення судинно-тромбоцитарного та 

коагуляційного гемостазу. Антизгортальна система крові, характеристика 

антикоагулянтів. Фібринолітична система крові: етапи та компоненти 

фібринолізу. Лікарські засоби, що впливають на процеси фібринолізу. 

Активатори плазміногену та інгібітори плазміну. 

Змістовий розділ 10. « Біохімія тканин, органів та фізіологічних 

процесів»  
Тема 43. Дослідження  обміну  кінцевих  продуктів катаболізму гему. 

Гомеостатична роль печінки в обміні речовин цілісного організму. 

Біохімічні функції гепатоцитів: білоксинтетична, сечовиноутворювальна. 

Роль печінки в обміні жовчних пігментів. Катаболізм гемоглобіну: розрив 

тетрапірольного кільця гему, розпад вердоглобіну, перетворення 

білівердину на білірубін, утворення білірубіндиглюкуроніду, екскреція в 

жовч. 

Тема  44. Патобіохімія жовтяниць. Патобіохімія жовтяниць: гемолітична 

(передпечінкова), паренхіматозна (печінкова), обтураційна (післяпечінкова), 

їх діагностика. Фізіологічна жовтяниця новонароджених, способи її 

корекції. Спадкові жовтяниці: синдром Криглера-Найяра (“кон’югаційна 

жовтяниця”), хвороба Жільбера (“абсобційна жовтяниця”), cиндром 

ДабінаДжонсона (“екскреційна жовтяниця”); їх причини і прояви. 

Тема 45. Дослідження процесів біотрансформації ксенобіотиків та         

ендогенних метаболітів. Типи реакцій біотрансформації ксенобіотиків та 

ендогенних токсинів.  

Тема   46.   Мікросомальне окиснення, цитохром Р-450. Електронно-

транспортні ланцюги ендоплазматичного ретикулуму. Генетичний 

поліморфізм та індуцибельність синтезу цитохрому Р-450. Реакції 

кон’югації в гепатоцитах: біохімічні механізми реакцій з глюкуроновою 

кислотою, сульфатною кислотою, гліцином, метилювання, ацетилування; їх 

функціональне значення. Виникнення і природа розвитку толерантності до 

лікарських засобів 



Тема 47.  Дослідження водно-сольового та мінерального обмінів. Біологічна 

роль води та її розподілення в організмі людини. Ендогенна вода. Водний 

баланс, його види. Регуляція водно-сольового обміну, його порушення. 

Дегідратація і гіпергідратація (гіперволемія та гіповолемія), біохімічні 

механізми виникнення. Мінеральний обмін. Класифікація мінеральних 

елементів, шляхи їх надходження в організм людини. Біологічна роль 

органогенних, макро-, мікро- і ультрамікроелементів. 4. Метаболічна роль 

Nа+ , К+ ; гормональна регуляція їх обміну. Механізм дії Nа+ , К+ -АТФ-ази 

та її регуляція. Біологічні функції окремих макроелементів: кальцію, 

фосфору, хлору, магнію. Біологічні функції окремих мікроелементів: 

феруму, марганцю, йоду, брому, фтору, міді, цинку, кобальту, молібдену, 

селену. Прояви мікроелементної недостатності. Мікроелементози людини: 

ендогенні та екзогенні (техногенні, ятрогенні, тощо). Оліготерапія. Роль 

важких металів та радіоактивних елементів у розвитку патологічних 

процесів. 

Тема 48. Сечоутворювальна функція нирок. Нормальні та патологічні 

компоненти сечі. Роль нирок в регуляції об’єму, електролітного складу та 

рН рідин організму. Біохімічні механізми сечоутворювальної функції нирок 

(фільтрація, реабсорбція, секреція і екскреція). Біохімічна характеристика 

ниркового кліренсу і ниркового порогу, їх діагностичне значення. Ренін-

ангіотензинова система. Натрійуретичні фактори передсердя та інших 

тканин. Біохімічні механізми виникнення ниркової гіпертензії. Гіпотензивні 

лікарські засоби – інгібітори ангіотензинперетворюючого ферменту. 

Тема 49. Дослідження процесів м’язового скорочення. Екстрактивні 

речовини м’язів, азотисті і безазотисті, їх хімічна природа і роль. Роль іонів 

Са2+ в регуляції скорочення та розслаблення скелетних і гладеньких м'язів. 

Молекулярні механізми м'язового скорочення: сучасні уявлення про 

взаємодію м'язових філаментів. Особливості скорочення скелетних м’язів. 

Особливості скорочення гладеньких м’язів. Сучасні уявлення про 

енергетичне забезпечення скорочення і розслаблення м’язового волокна. 

Макроергічні сполуки м’язів. Структура, утворення і роль АТФ, 

креатинфосфату, креатинфосфокіназ, джерела АТФ у м'язах. Клітинна 

організація та особливості обміну м’язової тканини серця. Особливості 

біоенергетичних процесів у міокарді та регуляції скорочення 

кардіоміоцитів. Біохімічні зміни та діагностика при м’язових дистрофіях. 

Патобіохімія м'язів – міопатії. Метаболічні міопатії. Порушення обміну 

речовин у скелетних м'язах при старінні. Патобіохімія гіпертонічної 

хвороби. Зміни біохімічних показників на різних стадіях гіпертонічної 

хвороби та їх оцінка. Симптоматичні артеріальні гіпертензії. 

Тема  50.    Дослідження    біохімічних    складників сполучної тканини. 

Загальна характеристика біохімічного складу міжклітинної речовини 

сполучної тканини: волокна (колагенові, ретикулярні, еластичні) й основна 

аморфна речовина. Білки волокон сполучної тканини: колагени, еластин, 

глікопротеїни та протеоглікани. Біосинтез колагену та утворення 

фібрилярних структур. Структура та роль складних вуглеводів основного 



аморфного матриксу сполучної тканини – глікозаміногліканів 

(мукополісахаридів). Механізми участі молекул глікозаміногліканів 

(гіалуронової кислоти, хондроїтин-, дерматан-, кератансульфатів, гепарину) 

у побудові основної речовини сполучної тканини. Розподіл різних 

глікозаміногліканів в органах і тканинах людини. Патобіохімія сполучної 

тканини: біохімічні механізми виникнення мукополісахаридозів і 

колагенозів, їх клініко-біохімічна діагностика. 

 

3.Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових розділів і тем 

Кількість годин 

Усього У тому числі 

лек прак с.р.с 

Змістовий розділ 1. Біохімія як наука. Будова і властивості ензимів. 

Медична ензимологія 

Тема 1. Контроль початкового рівня знань. 

Предмет і завдання біохімії. Мета і методи 

проведення біоті-мічних досліджень; їх 

обґрунтування та клініко- діагностичне 

значення. 

 
2 

2 2 

Тема 2.Дослідження будови та фізико-

хімічних властивостей ферментів.  
 1 2 

Тема 3. Визначення активності ферментів, 

дослідження механізму їх дії та кінетики 

ферментативного каталізу. Застосування 

методів виявлення ферментів у біологічних 

об’єктах. 

 2 1 4 

Тема4. Дослідження регуляції ферментативних 

процесів та аналіз механізмів виникнення 

ензимопатій. Медична ензимологія  
 

 

1 4 

Тема 5. Дослідження ролі кофакторів у прояві 

каталітичної активності ферментів  
 

1 2 

Тема 6. Дослідження ролі коферментних 

вітамінів у прояві каталітичної активності 

ферментів 

  

2 2 

Разом за змістовим розділом 1  4 8 16 

Змістовий розділ 2. Основні закономірності обміну речовин. Молекулярні 

основи біоенергетики 

Тема 7. Обмін речовин та енергії. 

Дослідження функціонування циклу 

трикарбонових кислот 
 

2 

2 4 

Тема 8. Дослідження дії інгібіторів та 

роз’єднувачів окисного фосфориту-вання та 

синтезу АТФ. 
 2 2 

Тема 9. Дослідження дії інгібіторів та   2 2 



роз’єднувачів окисного фосфорилування. 

Разом за змістовим розділом 2  2 6 8 

Змістовий розділ 3. Метаболізм вуглеводів в нормі та при патології, його 

регуляція 

Тема 10. Дослідження гліколізу – анае-

робного окиснення вуглеводів 
 

2 

2 2 

Тема 11. Дослідження аеробного окиснення 

глюкози та альтернативних шляхів обміну 

моносахаридів.  

 2 2 

Тема 12. Дослідження катаболізму і біо-

синтезу глікогену. Регуляція обміну 

глікогену, біосинтез глюкози – глюконеогенез  
  2 2 

Тема 13. Дослідження механізмів 

метаболічної та гормональної регуляції 

обміну вуглеводів.  
  1 1 

Тема 14. Цукровий діабет   1 1 

Разом за змістовим розділом 3  2 8 8 

Змістовий розділ 4. Метаболізм ліпідів в нормі та при патології, його 

регуляція 

Тема   15.   Дослідження   катаболізму   і   

біосинтезу триацилгліцеролів та фосфоліпідів.  
 

2 

2 2 

Тема   16.   Внутрішньоклітинний ліполіз та 

молекулярні механізми його регуляції. 
 2 2 

Тема 17. β- Окиснення та біосинтез жирних 

кислот. 
 1 2 

Тема 18.  Дослідження обміну жирних кислот 

та кетонових тіл. 
  1 2 

Тема 19. Біосинтез та біотрансформація 

холестеролу. Патології ліпідного об-міну: 

стеаторея, атеросклероз,ожи-ріння. 

Транспортні форми ліпідів – лі-попротеїни 

плазми крові. 

  2 4 

Разом за змістовим розділом 4  2 8 12 

Змістовий розділ 5. Метаболізм амінокислот в нормі та при патології, його 

регуляція 

Тема   20.   Дослідження   перетворень   

амінокислот (трансамінування,                                    

дезамінування, декарбоксилування). 
 

2 

1 2 

Тема   21.   Біосинтез глутатіону і креатину  1 2 

Тема 22. Дослідження процесів де-токсикації 

аміаку та біосинтезу   сечовини.    
 2 4 

Тема 23. Специфічні   шляхи   обміну 

амінокислот 
  2 1 

Тема   24.  Специфічні   шляхи   обміну     2 2 



амінокислот. 

Дослідження     проміжних     продуктів     

біосинтезу порфіринів та їх нагро-мадження 

при порфіріях. 

Разом за змістовим розділом 5  2 8 11 

Разом за ІІІ семестр  12 38 55 

Змістовий розділ  6.  Обмін  азотистих  основ,  нуклеотидів.  Загальні  

закономірності  матричних  синтезів  в  живих організмах та його регуляція 

Тема 25. Дослідження біохмічного складу 

біосинтезу пуринових та пі-римідинових 

нуклеотидів.  
 

2 

1 1,5 

Тема 26. Біохімічні функції нуклеотидів і 

нуклеїнових кис-лот. 
 1 1,5 

Тема  27.  Дослідження  метаболізму  

пуринових  та піримідинових   нук-леотидів.   

Визначення   кінцевих продуктів їх обміну.  
 1 1,5 

Тема  28.  Спадкові порушення обміну 

пуринових  та піримідинових   нук-леотидів 
  1 1,5 

Тема 29. Дослідження реплікації ДНК та 

транскрипції РНК. Аналіз механізмів мутацій, 

репарацій ДНК. Засвоєння принципів 

отримання реком-бінантних ДНК, 

трансгенних білків. 

  2 3 

Тема 30. Біосинтез білка на рибосомах. 

Дослідження процесів ініціації, елонгації та 

термінації в синтезі поліпептидного ланцюга. 

Інгібіторна дія антибіотиків. Засвоєння 

принципів генної інженерії та клонування 

генів, їх застосування в сучасній медицині. 

  2 3 

Разом за змістовим розділом 6  2 8 12 

Змістовий розділ  7.  Біохімія міжклітинних комунікацій. Біохімія 

ендокринної системи. Нейроендокринна регуляція метаболізму в нормі та 

при патології 

Тема     31.   Дослідження молекулярно-

клітинних механізмів дії гормонів білково-

пептидної природи на клітини-мішені.  
 2 2 3 

Тема     32.   Механізм дії гормонів – 

похідних амінокислот та біогенних амінів. 

Гормональна регуляція гомеостазу кальцію 
  2 3 

Тема     33.     Дослідження     молекуляр-но-

клітинних механізмів дії  стероїдних та 

тиреоїдних гормонів на клітинимішені 
  1 1,5 

Тема 34. Дослідження нервової системи. 

Патобіохімія психічних порушень 
  1 1,5 



Разом за змістовим розділом 7  2 6 9 

Змістовий розділ 8.  Біохімія травлення в нормі та при патології 

Тема    35.    Дослідження    процесу     

перетравлення поживних   речовин   (білків,   

вуглеводів,   ліпідів)   у травному тракті. 

 2 2 3 

Тема     36.     Д ослідженні функціо-    нальної  

ролі водорозчинних (ко-ферментних) 

вітамінів у метаболізмі та реалізації 

клітинних функцій 

  2 1,5 

Тема     37.     Д ослідженні функціональної  

ролі жиророзчинних вітамінів у метаболізмі 

та реалізації клітинних функцій 
  2 1,5 

Разом за змістовим розділом 8  2 6 6 

Змістовий розділ  9.  Біохімія крові 

Тема   38.   Дослідження   кислотно-ос-

новного   стану крові. 
 

2 

1 1,5 

Тема   39.   Дослідження   кислотно-ос-

новного   стану дихальної  функції 

еритроцитів. Патологічні форми гемоглобінів. 
 1 1,5 

Тема  40.  Дослідження  білків  плазми  крові:  

білків гострої   фази   запалення,    власні   та   

індикаторні  ферменти.   
 1 1,5 

Тема  41.  Дослідження  небілкових  

азотовмісних  і безазотистих компонентів 

крові. 
  1 1,5 

Тема 42. Дослідження згортальної, 

антизгортальної та фібринолітичної систем 

крові. Дослідження біохімічних 

закономірностей реалізації імунних процесів. 

Імунодефіцитні стани 

  2 3 

Разом за змістовим розділом 9  2 6 9 

Змістовий розділ  10.  Біохімія тканин, органів та фізіологічних процесів 

Тема  43.  Дослідження  обміну  кінцевих  

продуктів катаболізму гему. Патобіохімія 

жовтяниць 
 

2 

1 3 

Тема  44.  Патобіохімія жовтяниць  1 3 

Тема   45.   Дослідження   процесів   

біотрансформації ксенобіотиків        та         

ендогенних        метаболітів. Мікросо-мальне 

окиснення, цитохром Р-450. 

 1 1,5 

Тема   46.   Мікросо-мальне окиснення, 

цитохром Р-450 
 

2 

1 1,5 

Тема      47.      Дослідження      водно-

сольового      та мінерального обмінів. 
 2 3 



Тема     48.     Сечоутворювальна     функція 

нирок. Нормальні та патологічні компоненти 

сечі. 
 2 3 

Тема 49. Дослідження процесів м’я-зового 

скорочення. 
 

 

2 2 

Тема    50.    Дослідження    біохімічних    

складників сполучної тканини 
 2 2 

Разом за змістовим розділом   4 12 19 

Разом за IV семестр  12 38 55 
Усього годин 210/7 кредитів ЕSTS     

 

 

4.Теми лекцій  

ІІІ семестр 
№ 
з/п 

Тема Кількість 
годин 

Змістовий розділ  1.   «Біохімія   як   наука.   Будова   і   властивості   ензимів. 

Медична ензимологія» 

1 Контроль початкового рівня знань. Предмет і завдання біохімії. 

Мета і методи проведення біохі-мічних досліджень; їх 

обґрунтування та клініко- діагностичне значення. Дослідження 

будови та фізико-хімічних властивостей ферментів. 

2 

2 Дослідження регуляції ферментативних процесів та аналіз 

механізмів виникнення ензимопатій. Медична ензимологія. 

Дослідження ролі кофакторів у прояві каталітичної активності 

ферментів 

2 

Змістовий розділ  2. «Основні закономірності обміну речовин. Молекулярні 

основи біоенергетики» 

3 Обмін речовин та енергії. Дослідження функціонування циклу 

трикарбонових кислот. Дослідження дії інгібіторів та 

роз’єднувачів окисного фосфоритування та синтезу АТФ. 

2 

Змістовий розділ  3. «Метаболізм вуглеводів в нормі та при патології, його 

регуляція» 

 

4 Дослідження гліколізу – анаеробного окиснення вуглеводів. 

Дослідження аеробного окиснення глюкози та альтернативних 

шляхів обміну моносахаридів. 

2 

Змістовий розділ  4.  «Метаболізм  ліпідів  в  нормі  та  при  патології,  його 

регуляція» 

5 Дослідження   катаболізму   і   біосинтезу триацилгліцеролів та 

фосфоліпідів. Внутрішньоклітинний ліполіз та молекулярні 

механізми його регуляції. β- Окиснення та біосинтез жирних 

кислот. 

2 



Змістовий розділ  5. «Метаболізм амінокислот в нормі та при патології, його 

регуляція» 

6 Дослідження   перетворень   амінокислот (трансамінування,                                    

дезамінування, декарбоксилування). Біосинтез глутатіону і 

креатину. Дослідження процесів детоксикації аміаку та 

біосинтезу   сечовини.    

2 

         Разом 12 

 

(ІV семестр ) 
№ 
з/п 

Тема Кількість 
годин 

Змістовий розділ  6. «Обмін азотистих основ, нуклеотидів. Загальні 
закономірності матричних синтезів в живих організмах та його регуляція» 
7 Дослідження біохмічного складу біосинтезу пуринових та пі-

римідинових нуклеотидів. Біохімічні функції нуклеотидів і 
нуклеїнових кислот. Дослідження  метаболізму  пуринових  та 
піримідинових   нуклеотидів.   Визначення   кінцевих продуктів їх 
обміну. 

2 

Змістовий розділ  7. «Біохімія міжклітинних комунікацій. Біохімія 

ендокринної системи. Нейроендокринна регуляція метаболізму в нормі та 

при патології.» 

8 Дослідження молекулярно-клітинних механізмів дії гормонів 

білково-пептидної природи на клітини-мішені. 

1 

9 Дослідження     молекулярно-клітинних механізмів дії  

стероїдних та тиреоїдних гормонів на клітини мішені 

1 

Змістовий розділ  8. «Біохімія травлення в нормі та при патології.» 

10 Дослідження    процесу     перетравлення поживних   речовин   

(білків,   вуглеводів,   ліпідів)   у травному тракті. 

1 

11 Д ослідженні функціо-    нальної  ролі водорозчинних (ко-

ферментних) вітамінів у метаболізмі та реалізації клітинних 

функцій 

1 

Змістовий розділ  9. « Біохімія крові» 

12 Дослідження кислотно-основного стану крові. Дослідження   
кислотно-основного   стану дихальної  функції еритроцитів. 
Патологічні форми гемоглобінів. Дослідження  білків  плазми  
крові:  білків гострої   фази   запалення,    власні   та   
індикаторні  ферменти.   

2 

Змістовий розділ  10. « Біохімія тканин, органів та фізіологічних процесів» 

13 Дослідження  обміну  кінцевих  продуктів катаболізму гему. 
Патобіохімія жовтяниць. Дослідження   процесів   
біотрансформації ксенобіотиків та   ендогенних        метаболітів. 

2 



14 Мікросомальне окиснення, цитохром Р-450. Дослідження      
водно-сольового та мінерального обмінів. Сечоутворювальна 
функція нирок. Нормальні та патологічні компоненти сечі. 

1 

15 Дослідження процесів м’я-зового скорочення. Дослідження    
біохімічних    складників сполучної тканини 

1 

 Разом 12 

 Кількість лекційних годин з «Біологічної хімії» 24 

 

5. Семінарські заняття робочою програмою не передбачені. 

 

6.Теми практичних занять 

ІІІ семестр 

№ 

з/п 

ТЕМА Кількість 

Годин 

Змістовий розділ  1: «Біохімія як наука. Будова і властивості ензимів. 

Медична ензимологія» 

1 Контроль  початкового  рівня  знань.  Предмет  і  завдання  

біохімії.  Мета  і  методи проведення біохімічних досліджень; 

їх обґрунтування та клініко-діагностичне значення. 

2 

2 Дослідження будови та фізико-хімічних властивостей 

ферментів. 

1 

3 Визначення активності ферментів, дослідження механізму їх 

дії та кінетики ферментативного каталізу. Застосування 

методів виявлення ферментів у біологічних об’єктах. 

1 

4 Дослідження регуляції ферментативних процесів та аналіз 

механізмів виникнення ензимопатій. Медична ензимологія 

1 

5 Дослідження ролі кофакторів у прояві каталітичної активності 

ферментів 

1 

6 Дослідження ролі коферментних вітамінів у прояві ка-

талітичної активності ферментів 

2 

Змістовий розділ  2.    «Основні    закономірності    обміну    речовин.    

Молекулярні    основи біоенергетики» 

7 Обмін речовин та енергії. Дослідження функціонування циклу 
трикарбонових кислот 

2 

8 Дослідження дії інгібіторів та роз’єднувачів окисного 
фосфоритування та синтезу АТФ. 

2 

9 Дослідження дії інгібіторів та роз’єднувачів окисного 
фосфорилування. 

2 

Змістовий розділ  3. «Метаболізм вуглеводів в нормі та при патології, його 

регуляція» 

10 Дослідження гліколізу – анаеробного окиснення вуглеводів 2 

11 Дослідження аеробного окиснення глюкози та альтернативних 
шляхів обміну моносахаридів. 

2 

12 Дослідження катаболізму і біосинтезу глікогену. Регуляція 
обміну глікогену, біосинтез глюкози – глюконеогенез 

2 



13 Дослідження механізмів метаболічної та гормональної 
регуляції обміну вуглеводів. 

2 

Змістовий розділ  4. «Метаболізм ліпідів в нормі та при патології, його 

регуляція» 

14 Дослідження   катаболізму   і   біосинтезу триацилгліцеролів та 
фосфоліпідів. 

2 

15 Внутрішньоклітинний ліполіз та молекулярні механізми його 
регуляції. 

2 

16 β- Окиснення та біосинтез жирних кислот. 1 

17 Дослідження обміну жирних кислот та кетонових тіл. 1 

18 Біосинтез та біотрансформація холестеролу. Патології 
ліпідного об-міну: стеаторея, атеросклероз,ожиріння. 
Транспортні форми ліпідів – ліпопротеїни плазми крові. 

2 

Змістовий розділ  5. «Метаболізм амінокислот в нормі та при патології, 

його регуляція» 

19 Дослідження   перетворень   амінокислот (трансамінування,                                    
дезамінування, декарбоксилування). 

1 

20 Біосинтез глутатіону і креатину 1 

21 Дослідження процесів детоксикації аміаку та біосинтезу   
сечовини.    

2 

22 Специфічні   шляхи   обміну амінокислот 2 

23 Специфічні   шляхи   обміну   амінокислот. 
Дослідження     проміжних     продуктів     біосинтезу 
порфіринів та їх нагромадження при порфіріях. 

2 

 Підсумковий контроль залік 

 Всього годин 38 

 

ІV семестр 

№ 

з/п 

ТЕМА Кіль-

кість 

годин 

Змістовий розділ  6: «Обмін азотистих основ, нуклеотидів. Загальні 

закономірності матричних синтезів в живих організмах та його регуляція» 

24 Дослідження біохмічного складу біосинтезу пуринових та 

піримідинових нуклеотидів.  

1 

25 Біохімічні функції нуклеотидів і нуклеїнових кислот. 1 

26 Дослідження  метаболізму  пуринових  та піримідинових   

нуклеотидів.   Визначення   кінцевих продуктів їх обміну.  

1 

27 Спадкові порушення обміну пуринових  та піримідинових   

нуклеотидів 

1 

28 Дослідження реплікації ДНК та транскрипції РНК. Аналіз 

механізмів мутацій, репарацій ДНК. Засвоєння принципів 

отримання рекомбінантних ДНК, трансгенних білків. 

2 

29 Біосинтез білка на рибосомах. Дослідження процесів ініціації, 2 



елонгації та термінації в синтезі поліпептидного ланцюга. 

Інгібіторна дія антибіотиків. Засвоєння принципів генної 

інженерії та кло-нування генів, їх застосування в сучасній 

медицині. 

Змістовий розділ  7.  «Біохімія  міжклітинних  комунікацій.  Біохімія  

ендокринної  системи. Нейроендокринна регуляція метаболізму в нормі та 

при патології.» 

30 Дослідження молекулярно-клітинних механізмів дії гормонів 

білково-пептидної природи на клітини-мішені.  

2 

31 Механізм дії гормонів – похідних амінокислот та біогенних 

амінів. Гормональна регуляція гомеостазу кальцію 

2 

32 Дослідження     молекулярно-клітинних механізмів дії  

стероїдних та тиреоїдних гормонів на клітини мішені 

1 

33 Дослідження нервової системи. Патобіохімія психічних 

порушень 

1 

Змістовий розділ  8. «Біохімія травлення в нормі та при патології.» 

34 Дослідження    процесу     перетравлення поживних   речовин   

(білків,   вуглеводів,   ліпідів)   у травному тракті. 
2 

35 Д ослідженні функціо-    нальної  ролі водорозчинних (ко-

ферментних) вітамінів у метаболізмі та реалізації клітинних 

функцій 

2 

36 Д ослідженні функціо-    нальної  ролі жиророзчинних вітамінів 

у метаболізмі та реалізації клітинних функцій 
2 

Змістовий розділ  9. « Біохімія крові» 

37 Дослідження   кислотно-основного   стану крові. 1 

38 Дослідження   кислотно-ос-новного   стану дихальної  функції 

еритроцитів. Патологічні форми гемоглобінів. 
1 

39 Дослідження  білків  плазми  крові:  білків гострої   фази   

запалення,    власні   та   індикаторні  ферменти.   
1 

40 Дослідження  небілкових  азотовмісних  і безазотистих 

компонентів крові. 
1 

41 Дослідження згортальної, антизгортальної та фібринолітичної 

систем крові. Дослідження біохімічних закономірностей 

реалізації імунних процесів. Імунодефіцитні стани 

2 

Змістовий розділ  10. « Біохімія тканин, органів та фізіологічних 

процесів» 

42 
Дослідження  обміну  кінцевих  продуктів катаболізму гему.  1 

43 Патобіохімія жовтяниць 1 

44 Дослідження   процесів   біотрансформації ксенобіотиків        та         

ендогенних        метаболітів.  
1 

45 Мікросомальне окиснення, цитохром Р-450 1 



46 Дослідження      водно-сольового      та мінерального обмінів. 2 

47 Сечоутворювальна     функція нирок. Нормальні та патологічні 

компоненти сечі. 
2 

48 Дослідження процесів м’язового скорочення. 2 

49 Дослідження    біохімічних    складників сполучної тканини 2 

 Іспит  

 Всього годин 38 

7. Лабораторних занять робочою програмою не передбачені 

 

8. Самостійна робота 
№ 
з/п 

Тема Кількість 
год 

Розділ 1. “Біохімія як наука. Будова і властивості ензимів. Медична 

ензимологія» 

1 

Предмет і завдання біохімії. Мета і методи проведення біотіміч-

них досліджень; їх обґрунтування та клініко- діагностичне 

значення. 

4 

2 

Будови та фізико-хімічних властивостей ферментів. Визначення 

активності ферментів, дослідження механізму їх дії та кінетики 

ферментативного каталізу. Застосування методів виявлення 

ферментів у біологічних об’єктах. 

4 

3 
Регуляції ферментативних процесів та аналіз механізмів 
виникнення ензимопатій. Медична ензимологія 

4 

4 
Роль кофакторів та коферментних вітамінів у прояві ка-

талітичної активності ферментів 

4 

 Разом 16 

Розділ 2. «Основні закономірності обміну речовин. Молекулярні основи 

біоенергетики» 

5 Обмін речовин та енергії. Дослідження функціонування циклу 
трикарбонових кислот 

4 

6 Дослідження процесів біологічного окиснення, окисного 
фосфорилування та син-тезу АТФ. Дослідження дії інгібіторів 
та роз’єдну-вачів окисного фосфорилування. 

4 

 Разом 8 

Розділ 3. «Метаболізм вуглеводів в нормі та при патології, його 
регуляція» 

7 
Дослідження аеробного окиснення глюкози та альтернативних 

шляхів обміну моносахаридів 
4 

8 
Механізм метаболічної та гормональної регуляції обміну 

вуглеводів. Цукровий діабет 
4 

 Разом 8 

Розділ 4. «Метаболізм ліпідів в нормі та при патології, його регуляція» 

9 

Метаболізм  сфінголіпідів  в  нормі  та  при  патології;  
клінічне  значення, порушення обміну сфінголіпідів. 
Біологічні    функції    поліненасичених    жирних    кислот,    
джерела    та    їх застосування у клінічній практиці. 

4 

10 
Вроджені та набуті порушення ліпідного обміну. 
Первинна та вторинна недостатність карнітину, причини 

4 



виникнення, основні симптоми та лікування. 

11 
Оксидативний стрес, його причини, прояви і можливість 
корекції. Реалізація біохімічної ролі оксиду азоту 4 

 Разом 12 

Розділ  5.  «Метаболізм  амінокислот  в  нормі  та  при  патології,  його 

регуляція» 

12 
Клініко-діагностичне значення визначення трансаміназ. 
Синтез та розпад біогенних амінів в нормі та при патології. 4 

13 
Особливості функціонування орнітинового циклу в нормі та при 
патології. Шляхи метаболізму фенілаланіну; спадкові 
ензимопатії обміну фенілаланіну. 

4 

14 
Метаболізм порфіринів в нормі і при патології. Порушення 
метаболізму сірковмісних амінокислот  – цистинурія, 
цистиноз, гомоцистинурія 

3 

 Разом 11 

 Разом за ІІІ семестр 55 

Розділ 6: «Обмін азотистих основ, нуклеотидів. Загальні закономірності 

матричних синтезів в живих організмах та його регуляція» 

15 Фази  клітинного  циклу  еукаріотів.  Біохімічні  механізми  
контролю  вступу клітини до мітозу; cdc2 – кіназа, циклін. 3 

16 Біохімічні механізму розвитку апоптозу і некрозу 3 

17 Вроджені і набуті порушення механізмів репарації ДНК 3 

18 Генна  інженерія.   Клонування.   Застосування  методів  генної  

інженерії   у сучасній медицині. 

3 

 Разом 12 

Розділ 7. «Біохімія міжклітинних комунікацій. Біохімія ендокринної 

системи. Нейроендокринна регуляція метаболізму в нормі та при 

патології.» 

19 Ендокринні функціїї підшлункової залози в нормі та при 
патології. 

3 

20 Перетворення арахідонової кислоти в організмі людини та 
вплив її продуктів на біохімічні процеси 

3 

21 Порушення обміну медіаторів та модуляторів головного мозку 
при психічних розладах 

3 

22 Разом 9 

 

23 Сучасні  вимоги  до  компонентів  раціонального  харчування.  
Роль  харчових добавок. 

3 

24 Ендогенні гіповітамінози. Причини та механізми розвитку при 
захворюваннях травної та серцево-судинної систем. 

3 

 Разом 6 

Розділ 9. « Біохімія крові» 

25 Оцінка стану системи крові та її біохімічних функцій. 3 

26 Оцінка показників азотистого обміну та зміни вмісту 
азотовмісних небілкових 
компонентів крові 

3 

27 СНІД – молекулярний механізм виникнення, патохімічні зміни. 3 

 Разом 9 

Розділ 10. « Біохімія тканин, органів та фізіологічних процесів» 



28 Зміни  біохімічних  показників  при  хронічному  гепатиті,  
цирозі,  жовчно-кам’яній хворобі, дискинезії та холециститі, 
їх діагностична оцінка. Зв’язок порушень екскреторної функції 
печінки з порушеннями процесів травлення в кишці, 
діагностика цих порушень. 

3 

29 Реакції   мікросомального   окиснення   та   кон’югації   в   
біотрансформації ксенобіотиків та ендогенних токсинів 

3 

30 Мікроелементози людини. 3 

31 Біохімічні  механізми  регуляції  водно-сольового  обміну  та  
роль  нирок  в утворенні сечі 

3 

32 Ушкодження  серця  та  біохімічна  діагностика  при  деяких  
захворюваннях (тиреотоксикоз, гіпотеріоз, гіперкортицизм, 
цукровий діабет, захворювання паращитовидної залози, вплив 
радіації, порфірія, подагра, порушення харчування, алкогольне 
ушкодження серця). 

3 

33 Патобіохімія     сполучної     тканини:     біохімічні     механізми     
виникнення мукополісахаридозів і колагенозів, їх клініко-
біохімічна діагностика 

4 

 Разом 19 

 Разом за семестр 55 

 Разом СРС з Біологічної хімії 110 
 

 
 

9. Індивідуальні завдання робочою програмою не передбачені 

10. Завдання для самостійної роботи  

     1. Написання рефератів  

     2. Створення електронних варіантів схем та навчальних таблиць  

3. Створення мультимедійних презентацій, анімацій, фільмів, моделей  

4. Участь у науковому дослідженні  

5. Участь у Всеукраїнській олімпіаді з дисципліни 

11. Методи навчання 

За джерелами знань використовують методи навчання: словесні – 

розповідь, пояснення, лекція, інструктаж; наочні – демонстрація, 

ілюстрація; практичні – практична робота, вирішення задачі. За характером 

логіки пізнання використовуються методи: аналітичний, синтетичний, 

аналітико-синтетичний, індуктивний, дедуктивний. За рівнем самостійної 

розумової діяльності використовуються методи: проблемний, частково-

пошуковий, дослідницький.  

1. Словесні методи: лекція, бесіда; 

2. Наочні методи: ілюстрація, демонстрація 

3. Практичні методи: виконання практичних робіт та розв’язання 

ситуаційних завдань для вироблення вмінь та навичок; 

4. Самостійна робота студентів з осмислення й засвоєння нового 

матеріалу; 

5. Використання контрольно-навчальних комп’ютерних програм;  

6. Інноваційні методи навчання: ділова гра, кейс-метод. 

Видами навчальних занять згідно з навчальним планом є: лекції; практичні 

заняття;  самостійна робота студентів.  



Лекції охоплюють основний теоретичний матеріал окремої або кількох тем 

навчальної дисципліни, розкривають основні проблемні питання 

відповідних розділів дисципліни.  

Практичні заняття передбачають детальний розгляд студентами окремих 

теоретичних положень навчальної дисципліни з викладачем і формування 

вміння та навичок їх практичного застосування шляхом індивідуального 

виконання студентом сформульованих завдань та вирішення ситуаційних 

задач.  

Самостійна робота студентів передбачає оволодіння студентом 

навчальним матеріалом, а саме самостійне опрацювання окремих тем 

навчальної дисципліни у час, вільний від обов’язкових навчальних занять, 

а також передбачає підготовку до усіх видів контролю. Навчальний 

матеріал дисципліни, передбачений робочим навчальним планом для 

засвоєння студентом у процесі самостійної роботи, виноситься на 

підсумковий контроль поряд з навчальним матеріалом, який 

опрацьовувався при проведенні аудиторних занять.  

Комплексне використання різноманітних методів організації і здійснення 

навчально-пізнавальної діяльності студентів та методів стимулювання і 

мотивації їх навчання, що сприяють розвитку творчих засад особистості 

майбутнього фахівця з урахуванням індивідуальних особливостей 

учасників навчального процесу й спілкування. 

12. Методи контролю 

Поточний контроль здійснюється на основі контролю теоретичних знань, 

практичних навичок і вмінь. Формами поточного контролю є: усне 

опитування (фронтальне, індивідуальне, комбіноване), співбесіда; 

практична перевірка сформованих професійних умінь (проводиться за 

результатами виконання практичної роботи наприкінці заняття); тестовий 

контроль («відкриті» та «закриті» тестові завдання) 

Заключний (підсумковий) контроль із розділів проводиться наприкінці 

розділу у формі письмової контрольної роботи, яка включає тестові 

завдання із банку «Крок-1», теоретичні питання та контроль практичних 

навичок (розв’язування ситуаційних задач із генетики людини, визначення 

та описування макро- та мікропрепаратів тощо). 

Педагогічний контроль здійснюється з дотриманням вимог об’єктивності, 

індивідуального підходу, систематичності і системності, всебічності та 

професійної спрямованості контролю.  

Використовуються такі методи контролю, як усний, письмовий та 

тестовий, які мають сприяти підвищенню мотивації студентів-майбутніх 

фахівців до навчально-пізнавальної діяльності. Відповідно до специфіки 

фахової підготовки перевага надається тестовому та письмовому 

контролю. При підсумковому контролі перевага надається  письмовому 

або тестовому контролю. 

 13. Форма підсумкового контролю успішності навчання  

Підсумковий контроль з дисципліни здійснюється на основі контролю 

теоретичних знань, практичних навичок і вмінь. 



Форми підсумкового контролю: практична перевірка сформованих 

професійних вмінь; стандартизований тестовий контроль («відкриті» та 

«закриті» тестові завдання); усне опитування студентів. 

Підсумковий контроль змістового Розділу І -V – залік. 

Підсумковий контроль змістового Розділу VІ – X – іспит. 

 Перший семестр закінчується  заліком з виставленням балів за 200 

шкалою.   

Другий семестр закінчується іспитом. 

14. Схема нарахування та розподіл балів, які отримують студенти 

Максимальна кількість балів за дисципліну складає 200 балів. 

Співвідношення між результатами оцінювання поточної навчальної 

діяльності і підсумкового контролю знань – 60 % та 40 %. 

Поточний контроль є обов'язковим. Під час оцінювання засвоєння кожної 

теми з усіх дисциплін навчального плану за поточну навчальну діяльність 

студенту виставляються оцінки за 4-бальною (традиційною шкалою) з 

урахуванням затверджених критеріїв оцінювання з дисципліни. 

Враховуються всі види робіт, передбачені навчальною програмою. 

Студент має отримати оцінку з кожної теми. Викладач проводить 

опитування кожного студента у групі на кожному занятті і виставити 

оцінку в журналі обліку відвідувань та успішності студентів за 

традиційною шкалою («5», «4», «3», «2»).  

Перший семестр закінчується заліком. Залік студент отримує на 

останньому занятті з дисципліни за результатами поточного оцінювання. 

Цей вид підсумкового контролю не передбачає ніяких додаткових 

письмових робіт чи тестування на останньому занятті (підраховується 

середньо-арифметичне з оцінок за кожне заняття). 

До заліку допускаються лише ті студенти, які не мають академічної 

заборгованості і їх середній бал за поточну навчальну діяльність із 

навчальної дисципліни становить не менше 3,00. 

Результат навчання оцінюється за двобальною шкалою (зараховано/не 

зараховано) та багатобальною шкалою. Максимальна кількість балів, яку 

може отримати здобувач освіти з дисципліни – 200. Мінімальна кількість 

балів, яку повинен набрати здобувач освіти – 120. 

Середня оцінка за поточну діяльність конвертується у бали за 200-бальною 

шкалою, відповідно до таблиці перерахунку (табл. 1 та табл.2). 

Таблиця 1. 

Перерахунок середньої оцінки за поточну діяльність у багатобальну 

шкалу (для дисциплін, що завершуються заліком) 

 
4-

бальна 

шкала 

200-

бальна 

шкала 

4-

бальна 

шкала 

200-

бальна 

шкала 

4-

бальна 

шкала 

200-

бальна 

шкала 

4-

бальна 

шкала 

200-бальна 

шкала 

5 200 4.47 179 3.94 158 3.42 137 

4.97 199 4.44 178 3.92 157 3.39 136 

4.94 198 4.42 177 3.89 156 3.37 135 

4.92 197 4.39 176 3.87 155 3.34 134 



4.89 196 4.37 175 3.84 154 3.32 133 

4.87 195 4.34 174 3.82 153 3.29 132 

4.84 194 4.32 173 3.79 152 3.27 131 

4.82 193 4.29 172 3.77 151 3.24 130 

4.79 192 4.27 171 3.74 150 3.22 129 

4.77 191 4.24 170 3.72 149 3.19 128 

4.74 190 4.22 169 3.69 148 3.17 127 

4.72 189 4.19 168 3.67 147 3.14 126 

4.69 188 4.17 167 3.64 146 3.12 125 

4.67 187 4.14 166 3.62 145 3.09 124 

4.64 186 4.12 165 3.59 144 3.07 123 

4.62 185 4.09 164 3.57 143 3.04 122 

4.59 184 4.07 163 3.54 142 3.02 121 

4.57 183 4.04 162 3.52 141 3 120 

4.54 182 4.02 161 3.49 140 

< 3 

70-119 

(повторне 

перескладання) 
4.52 181 4.00 160 3.47 139 

4.49 180 3.97 159 3.44 138 

 

Таблиця 2 

Шкала переведення балів у національну систему 
За національною системою За 200-бальною шкалою 

зараховано від 120 до 200 балів 

не зараховано менше 119 балів 

Із виділених 120 балів за поточну навчальну діяльність на оцінювання 

індивідуальної самостійної роботи здобувачів освіти, згідно з робочою 

навчальною програмою, виділяється додатково  від 4 до 12 балів. 

Заохочувальні бали додаються до підсумкової оцінки з дисципліни в кінці 

її вивчення. 

Другий семестр закінчується підсумковим контролем у вигляді іспиту. 

До іспиту допускаються лише ті студенти, які не мають академічної 

заборгованості (відпрацьовані всі пропущені заняття) і їх середній бал за 

поточну навчальну діяльність із навчальної дисципліни становить не 

менше оцінки «3».  

Бали за іспит вираховуються шляхом додавання двох показників: середня 

арифметична оцінка (додаються всі оцінки за кожне заняття і ділимо на 

кількість занять та переводимо в бальну шкалу у відповідності до табл. 3. 

2) оцінка за екзаменаційну роботу (максимальна кількість балів – 80, 

мінімальна – 48) (табл.4) 

Таблиця 3. 

Перерахунок середньої оцінки за поточну успішність у багатобальну 

шкалу для дисциплін, що завершуються екзаменом  

 

4-бальна 

шкала 

200-бальна 

шкала 

4-бальна 

шкала 

200-бальна 

шкала 

4-бальна 

шкала 

200-бальна 

шкала 

5 120 4.29 103 3.58 86 

4.96 119 4.25 102 3.54 85 

4.92 118 4.21 101 3.50 84 

4.87 117 4.17 100 3.46 83 
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Перерахунок середньої оцінки за поточну успішність у багатобальну 

шкалу для дисциплін, що завершуються екзаменом  

Екзамен  оцінюється за традиційною 4-х бальною шкалою, яка 

конвертується у 80 бальну шкалу у відповідності до таблиці 4. 

Оцінка з дисципліни визначається як сума балів за поточну навчальну 

діяльність (не менше 72), балів за індивідуальну роботу студента (не 

більше 12),та балів за іспит (не менше 48), при цьому загальний бал не 

може бути більше ніж 200. Заходи по перескладанню підсумкового 

семестрового контролю з метою підвищення позитивної оцінки не 

передбачені. Індивідуальна робота студента оцінюється лише за умов 

успішного її виконання на практичному занятті або іспиті. 

Самостійна робота студентів, 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 при контролі засвоєння відповідного розділу та при 

складанні іспиту. 

Таблиця 4. 

Відповідність результату успішності в балах до системи традиційного 

оцінювання 
Підсумковий модульний 

контроль 
Оцінка з дисципліни 4 – бальна шкала 

80.0 180 – 200 5 (відмінно) 

64.0 150 – 179.9 4 (добре) 

48.0 120 – 149 3 (задовільно) 

0 0-119 2 (незадовільно) 

Під час проведення контрольних заходів в Університеті використовуються 

такі шкали оцінювання: 200 бальна шкала; традиційна 4-х бальна шкала; 

рейтингова шкала ECTS. Результати конвертуються з однієї шкали в іншу 

відповідно до таблиць 5-6. 

        Таблиця 5. 
Сума балів 

за всі види 

навчальної 

Оцінка 

ECTS 

За національною шкалою 

Визначення 4-х бальна 

шкала 
Залік 

4.83 116 4.12 99 3.42 82 

4.79 115 4.08 98 3.37 81 

4.75 114 4.04 97 3.33 80 

4.71 113 4.00 96 3.29 79 

4.67 112 3.96 95 3.25 78 

4.62 111 3.92 94 3.21 77 

4.58 110 3.87 93 3.17 76 

4.54 109 3.83 92 3.12 75 

4.50 108 3.79 91 3.08 74 

4.46 107 3.75 90 3.04 73 

4.42 106 3.71 89 3 72 

4.37 105 3.67 88 
Менше 3 Недостатньо 

4.33 104 3.62 87 



діяльності 

180 – 200 A 5 (відмінно) 

зараховано 

Відмінне виконання лише з 

незначною кількістю помилок. 

160 - 179 B 

4 (добре) 

Вище середнього рівня з 

кількома помилками. 

150 – 159 C 
В загальному правильна робота 

з певною кількістю помилок. 

130 – 149 D 

3 (задовільно) 

Непогано, але зі значною 

кількістю недоліків. 

120 – 129 E 
Виконання задовольняє 

мінімальні критерії. 

50 – 119 Fx 

2 (незадовільно) 
не 

зараховано 

Можливе повторне складання. 

0 – 49 F 
Необхідний повторний курс з 

навчальної дисципліни. 

 

Бали з дисциплін незалежно конвертуються як у шкалу ECTS, так і у 

чотирибальну шкалу. Бали шкали ECTS у чотирибальну шкалу не 

конвертуються і навпаки.  

Ранжування з присвоєнням оцінок «A», «B», «C», «D», «E» проводиться 

директоратом для здобувачів освіти даного курсу, які навчаються за 

однією спеціальністю і успішно завершили вивчення дисципліни. 

Таблиця 6. 
Оцінка ECTS Статистичний показник 

«А» Найкращі 10 % студентів 

«В» Наступні 25 % студентів 

«С» Наступні 30 % студентів 

«D» Наступні 25 % студентів 

«E» Останні 10 % студентів 

 

Здобувачі освіти, які одержали оцінки «FX» та «F» («2») не вносяться до 

списку здобувачів освіти, що ранжуються, навіть після перескладання 

підсумкового контролю.  Такі здобувачі освіти після перескладання 

автоматично отримують бал «E». 

Оцінка «FX» виставляється здобувачам освіти, які набрали мінімальну 

кількість балів за поточну навчальну діяльність, але яким не зарахований 

підсумковий контроль. Ця категорія здобувачів освіти має право на 

перескладання підсумкового контролю за затвердженим графіком. 

Повторне складання підсумкового контролю дозволяється не більше двох 

разів. 

Оцінка «F» виставляється здобувачам освіти, які відвідали усі аудиторні 

заняття з модуля, але не набрали мінімальної кількості балів за поточну 

навчальну діяльність і не допущені до підсумкового контролю. Ця 

категорія здобувачів освіти має право на повторне вивчення дисципліни. 

15. Методичне забезпечення  

1. Робоча навчальна програма дисципліни; 

2. Плани лекцій, практичних занять та самостійної роботи студентів;  

3. Тези лекцій з дисципліни; 



4. Методичні рекомендації та розробки для викладача; 

5. Методичні вказівки до практичних занять для студентів; 

6. Методичні матеріали, що забезпечують самостійну роботу студентів;  

7. Тестові та контрольні завдання до практичних занять; 

8. Запитання до контролю засвоєння розділу; 

9. Перелік питань до іспиту, завдання для перевірки практичних навичок 

під час іспиту. 

16. Рекомендована література  

Базова 

1. Біологічна і біоорганічна хімія: у 2 книгах; підручник. Кн.2. Біологічна 

хімія (ВНЗ IV р.а.)/ за ред. Ю.І.Губського, І.В.Ніженковської. Вид.: ВСВ 

«Медицина», 2014. – 272 с.  

2. Губський Ю.І. Біологічна хімія. - Київ-Тернопіль: Укрмед- книга, 2000. - 

508 с.  

3. Губський Ю.І. Біологічна хімія. - Київ-Вінниця: Нова- книга, 2009. - 664 

с.  

4. Гонський Я.І., Максимчук Т.П. Біохімія людини. Підручник.-Тернопіль: 

Укрмедкнига, 2001.-736 с.  

5. Гонський Я.І., Максимчук Т.П., Калинський М.І. Біохімія людини. 

Підручник .-Тернопіль: Укрмедкнига, 2002.-744 с.  

6. Скляров О.Я. Біологічна хімія [Текст] : підруч. для студентівстоматол. 

ф-тіввищ. мед. навч. закл. IV рівня акредитації / О. Я. Скляров, Н. В. 

Фартушок, Т. І. Бондарчук. - Тернопіль : ТДМУ : Укрмедкнига, 2015. - 705 

с.  

7. Біологічна та біоорганічна хімія [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. 

навч. закл. / О. О. Мардашко, Л. М. Миронович, Г. Ф. Степанов ; Одес. нац. 

мед. ун-т. - О. : Одеський мед університет, 2011. - 235 с.  

8. Біохімія: підручник / за загальною редакцією проф. А.Л.Загайка, проф. 

К.В.Александрової – Х. : Вид-во «Форт», 2014. – 728 с.  

9. Биологическая химия [Текст]: учебник / под ред. А.Д.Тагановича. – 

Минск: Асар, М: Издательство БИНОМ, 2008. – 688 с.  

10. Щербак И.Г. Биологическая химия: Учебник. – СПб.: Издательство 

СПбГМУ, 2005. – 480 с.  

11. Біологічна хімія тести та ситуаційні задачі за редакцією О.Я. Склярова, 

Видавництво “Світ”,Львів, 2006.-271с.  

12. Біологічна хімія: тести та ситуаційні задачі: навч. посіб. / [Т. 

І.Бондарчук, Н.М. Гринчишин, Л.І. Кобилінська та ін.]; за ред. О. Я. 

Склярова.— К.: ВСВ “Медицина”, 2010. —360с.  

13. Біологічна хімія: тести та ситуаційні задачі: навч. посіб. / за ред. О. Я. 

Склярова.— Львів.: Видавництво ЛНМУ, 2015. — 474с. . 

14. Практикум з біологічної хімії за редакцією професора О.Я. Склярова, 

Видавництво “Здоров’я”,К.: 2002.-298с.  

15. Біохімічний склад рідин організму та їх клініко-діагностичне значення 

за ред. професора О.Я. Склярова, вид.К.: “Здоров’я”, 2004.-191с.  



16. Біохімічні показники у нормі і при патології. Навчальний довідник / За 

ред. Склярова О.Я. – К.: Медицина, 2007. – 320 c.  

17. Клінічна біохімія: Підручник / Д.П. Бойків, Т.І. Бондарчук, О.Л. Іванків 

та ін.; За ред. О.Я. Склярова. – К.: Медицина, 2006. – 432 с.  

18. Клінічна біохімія. Лекції для студентів медичного, стоматологічного та 

фармацевтичного факультетів/ За ред. О.Я. Склярова. – Львів, 2004. – С. 3 -  

Допоміжна:  
1. Ангельскі С. Клінічна біохімія / С. Ангельскі, З. Якубовскі, М. Г. 

Домінічак. — Сопот, 2000. — 451 с.  

2. Ашмарин И. П. Нейрохимия в таблицях и схемах / И. П. Ашмарин, Н. Д. 

Ещенко, Е. П. Каразеева. — М. : Экзамен, 2007. — 143 с.  

3. Біологічна хімія: навч.- метод. посіб. частина 2 / [О.Я.Скляров, 

Т.М.Макаренко, Л.П.Білецька та ін.]; за ред. Склярова О.Я. - Видавництво 

ЛНМУ, 2018. – 153 с.  

4. Біологічна хімія з біохімічними методами дослідження : підручник / 

О.Я.Скляров, Н. В. Фартушок, Л. Д. Сойка, І. С. Смачило. — К.: 

Медицина, 2009. — 352 с.  

5. Біологічна хімія / [Л. В. Вороніна, В. Ф. Десенко, Н. Н. Мадієвська та 

ін.]. — Харків: Видво НФАУ “Основа”, 2000. — 608 с.  

6. Біохімічні механізми апоптозу : навч. посіб. / Л. І. Остапченко, Т. Б. 

Синельник, Т. В. Рибальченко, В.К. Рибальченко. —К.: Видавничо-

поліграфічний центр “Київський університет”, 2010. — 310 с.  

7. Біохімія: підручник / за загальною редакцією проф. А.Л.Загайка, проф. 

К.В. Александрової – Х.: Вид-во «Форт», 2014. – 728 с.  

8. Біохімія ензимів. Ензимодіагностика. Ензимопатологія. Ензимотерапія: 

посібник/ [О. Скляров, Я. Сольскі, М. Великийтаін.].— Львів: Кварт, 

2008.— 335с.  

9. Биохимия человека: в 2 т. /Р. Марри, Д. Греннер, П. Мейес, В. Родуэлл; 

пер. с англ.— М.: Мир, 1993.—Т.1.—795с.  

10. Биохимия человека: в 2 т./Р.Марри, Д.Греннер, П.Мейес, В.Родуэлл; 

пер.с англ.—М.: Мир, 1993.—Т.2.—384с.  

11. Бышевский А.Ш., Терсенов О.А. Биохимия для врача. - Екатеринбург: 

Урал. рабочий, 1994. - 384 с.  

12. Зайчик А.Ш. Основы патохимии /А.Ш.Зайчик, Л.П.Чурилов.— СПб.: 

Элби- СПб, 2000.— 688с.  

13. Клінічна біохімія: підручник/за ред. Г.Г. Луньової.–К.: Атіка, 2013.– 

1156 с. 14. Клиническая биохимия: учебник/ [А.Я.Цыганенко, В.И.Жуков, 

В.В.Леонов и др.].— Харьков: Факт, 2005.— 456с.  

15. Кучеренко М. Є., Бабенюк Ю. Д., Войціцький В. М. Сучасні методи 

біохімічних досліджень. – Київ: Фітосоціоцентр, 2001. – 424 с.  

16. Макарова В.Г. Патобиохимия/ В.Г. Макарова, Д.Д. Пескова; под ред. Е. 

А. Строева.—М. :ГОУ ВУНМУ, 2002. — 233 с.  

17. Марри Р., Греннер Д., Мейес П., Родуэлл В. Биохимия человека. Т.1. – 

М.: Мир; Бином. Лаборатория знаний, 2009. – 381 с.  



18. Марри Р., Греннер Д., Мейес П., Родуэлл В. Биохимия человека. Т.2. – 

М.: Мир; Бином. Лаборатория знаний, 2009. – 414 с.  

19. Маршал В.Дж. Клиническая биохимия / В.Дж. Маршал. — М.: 

БИНОМ, Невский диалект, 2011. — 408с. 

20. Механізми біохімічних реакцій: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / 

[Н. О. Сибірна, Я.П.Чайка, Н.І.Климишин таін.] ; за ред. Н.О.Сибірної. — 

Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2009. — 316с.  

21. Николаев А.Я. Биологическая химия /А.Я. Николаев. — М.: Мед. 

информ. агентство, 2004. — 566 с.  

22. Обмін вуглеводів: Біохімічні та клінічні аспекти /[О.Я.Скляров, 

О.О.Сергієнко, Н.В.Фартушок та ін.].—Львів: Світ, 2004. — 113 с.  

23. Посібник з біологічної хімії „Крок-1. Стоматологія”: навч.посіб./ за ред. 

Склярова О.Я., Гайової А.В. – К.:ВСВ „Медицина”, 2019. – 360 с.  

24. Северин Е.С. Биохимия: учебник /Е.С.Северин. — 2-е изд., испр. — М.: 

ГЭОТАР-МЕД, 2011. — 624 с.  

25. Северин С.Е .Биологическая химия с упражнениями и задачами /С.Е. 

Северин. —ГЭОТАРМедиа, 2011. — 624с.  

26. Скальный А.В. Химические элементы в физиологии экологии человека/ 

А. В.Скальный. — М.: “Мир”, 2004. — 218 с.  

27. Скляров О. Я. Фізіологічні та клінічні основи гастроентерології / О. Я. 

Скляров, Є.Р.Косий, Є.Я.Скляров. – Львів: Кварт, 2011. – 289с.  

28. Страйер Л. Биохимия: в 3 т. / Л .Страйер; пер.с англ. — М.: Мир, 2005. 

– 476 с.  

29. Тарасенко Л.М. Функціональна біохімія: підручник /Л. М. Тарасенко, 

В. К. Григоренко, К.С. Непорада. – 2 –е вид., доп. – Вінниця: НоваКнига, 

2007. Ткачук В. Клиническая биохимия / В.Ткачук. – ГЭОТАР-Медиа, 

2008. – 264 с. 30. Фізіологія: підруч. вищ. навч. закл./ [В.Г.Шевчук, 

В.М.Мороз, С. М. Білан та ін.];за ред. В.Г.Шевчука. – Вінниця: Нова 

Книга, 2012. – 448 с.  

31. Физиология и биохимия пищеварения животных и человека/ [В. К. 

Рыбальченко, Т. В. Береговая, М. Ю. Клевец и др.].— К.: Фитосоциоцентр, 

2002. — 366 с.  

32. Хімія білка: підруч. для студ. вищ. навч. закл./ [Н.О.Сибірна, 

М.В.Гончар, І. В. Бродяк та ін.];за ред. Н.О. Сибірної. — Львів: ЛНУ імені 

Івана Франка, 010. — 393с.  

33. Щербак И.Г. Биологическая химия / И.Г. Щербак. — СПб.: 

Издательство СПб ГМУ, 2005. — 480 с.  

34. Harpers Illustrated Biochemistry /[R. Murray, D. Bender, Botham M. 

Kathleen et al.]. — 29th ed.—Freeman & Company, W. H., 2012. — 818 р.  

35. Jeremy M. Berg. Biochemistry / Berg M. Jeremy, Tymoczko L. John, L. 

Stryer. — Freeman & Company, W. H., 2010. — 1120 р.  

36. Koolman J. Color Atlas of Biochemistry / J. Koolman, K.-H. Rom. — 

Stuttgart, New York : Thieme Verlag, 2005. — 467 p. 46. Lehninger A. 

Principles of Biochemistry / A. Lehninger. — New York : W. H. Freeman and 

Company, 2012. — 1100 p. 



 37. Neidle S. Principles of Nucleic Acid Structure / S. Neidle. — Academic 

Press, 2007. — 336 p.  

38. Rao N. M. Medical Biochemistry / N. M. Rao. — 2 nd ed. — New Age 

International, 2006. — 837 p. 

 39. Satyanarayana U. Biochemistry / U. Satyanarayana, U. Chakrapani. — 3d 

еd. — Kolkata: Books and Allied 1 td, 2006. – 792 p. 

17.Інформаційні ресурси 

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

галузі біомедичних наук.  

https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/ вільний доступ до бази наукових даних в 

галузі біомедичних наук.  

www.biochemistry.org.ua – офіційний сайт інституту біохімії ім. О.В. 

Палладіна НАН України.  

www.bpci.kiev.ua – офіційний сайт інституту біоорганічної хімії та 

нафтохімії НАН України.  

www.xumuk.ru– статті з біохімії у вільному доступі. 

www.pereplet.ru/cgi/soros/readdb.cgi – Соросовський освітній журнал – 

вільний доступ до науково-популярних статей з біохімії, біології та хімії.  

 

Перелік теоретичних питань, що виносяться на іспит з біохімії для 

студентів медичного факультету ІІ курсу 

 1. Історія розвитку біохімії. Предмет і мета біохімії. 

 3. Біологічна хімія (біохімія) як наука. Місце біохімії серед інших медико-

біологічних дисциплін. Розділи біохімії. Об'єкти вивчення та завдання 

біохімї. 4. Характеристика основних фізико-хімічних методів дослідження, 

що використовуються в біохімії: оптичні методи в біохімії 

(фотоелектроколориметрія, спектрометрія, спектрофотометрія, 

люмінісцентний аналіз, флюоресцентна гібридизація in situ ); електрофорез 

(горизонтальний, диск-електрофорез, ізоелектричне фокусування, 

імуноелектрофорез); хроматографія (афінна, іонообмінна, тонкошарова, 

газова, ексклюзійна або витісна).  

5. Характеристика основних фізико-хімічних методів дослідження, що 

використовуються в біохімії: радіоізотопний методи; імуноферментні 

методи; блотинги; полімеразна ланцюгова реакція (ПЛР)  

6. Ферменти: визначення; властивості ферментів як білків; спільні та 

відмінні властивості ферментів і неорганічних каталізаторів.  

7. Класифікація, номенклатура, шифр ферментів. Характеристика шести 

класів ферментів. Навести приклади.  

8. Будова ферментів. Визначення і роль активного та алостеричного 

(регуляторного) центрів. Механізми дії ферментів.  

9. Характеристика небілкової частини ферментів. Визначення та приклади 

кофакторів, коферментів, простетичних груп. Типи класифікацій 

коферментів. Навести приклади.  

10. Роль металів у функціонуванні ферментів (кофактори, активатори, 

інгібітори). Навести приклади.  



11. Будова, властивості, участь в хімічних реакціях тіамінових коферментів. 

Написати структурні формули ТМФ, ТДФ, ТТФ.  

12. Будова, властивості, участь в хімічних реакціях флавінових коферментів. 

Написати структурні формули ФМН і ФАД.  

13. Будова, властивості, участь в хімічних реакціях пантотенових 

коферментів. Написати структурну формулу КоA-SH.  

14. Будова, властивості, участь в хімічних реакціях нікотинамідних 

коферментів. Написати структурні формули НАД+ / НАДН, НАДФ+ / 

НАДФН. 15. Будова, властивості, участь в хімічних реакціях 

піридоксинових коферментів. Написати структурні формули ПАЛФ і 

ПАМФ.  

16. Будова, властивості, участь в хімічних реакціях фолієвих або 

птеридинових коферментів. Написати структурну формулу ТГФК.  

17. Будова, властивості, участь в хімічних реакціях кобамідних і біотинових 

коферментів. Написати структурну формулу карбоксибіотину.  

18. Будова, властивості, участь в хімічних реакціях ліпоєвих коферментів і 

аскорбінової кислоти. Написати структурні формули (окислені і відновлені 

форми) ліпоаміду і аскорбінової кислоти.  

19. Будова, властивості, участь в хімічних реакціях хінонових і 

карнітинових коферментів. Написати структурні формули 

убіхінону/убіхінолу і ацилкарнітину. 

20. Будова, властивості, участь в хімічних реакціях невітамінних 

коферментів. Написати структурні формули УДФ-глюкози, ЦПФ-холіну, 

глутатіону (окислена і відновлена форми).  

21. Ізоферменти, визначення, особливості будови, функціонування, 

локалізації. Значення визначення активності ізоферментів в діагностиці 

захворювань (на прикладі лактатдегідрогенази та креатинфосфокінази).  

22. Механізми дії ферментів та кінетика ферментативних реакцій: 

залежність швидкості реакції від концентрації субстрату, ферменту, рН та 

температури (представити графіки залежності). Рівняння Міхаеліса – 

Ментен і Лайнуівера – Берка. Константа Міхаеліса (визначення).  

23. Активатори та інгібітори ферментів. Типи інгібірування ферментів, їх 

характеристика (представити графіки залежності від концентрації субстрату 

в присутності інгібіторів), механізм дії. Навести приклади.  

24. Регуляція ферментативних процесів. Шляхи та механізми регуляції: 

алостеричні ферменти; ковалентна модифікація ферментів, обмежений 

протеоліз, циклічні нуклеотиди як регулятори ферментативних реакцій та 

біологічних функцій клітини.  

25. Ензимопатії. Дати визначення, вказати причини та навести приклади 

уроджених (спадкових) вад метаболізму вуглеводів, амінокислот, 

порфіринів, пуринів.  

26. Ензимодіагностика патологічних процесів та захворювань. Вказати 

біохімічні маркери інфаркту міокарду, захворювань печінки, гострого 

панкреатиту та ін.).  



27. Ензимотерапія – застосування ферментів, їх активаторів та інгібіторів в 

медицині. Навести приклади.  

28. Обмін речовин (метаболізм) - загальні закономірності перебігу 

катаболічних, анаболічних та амфіболічних процесів. Охарактеризувати три 

стадії катаболізму біомолекул: білків, вуглеводів, ліпідів. Навести схему 

катаболічних реакцій.  

29. Цикл трикарбонових кислот (ЦТК). Визначення, локалізація, значення в 

обміні речовин. Написати послідовність ферментативних реакцій ЦТК 

структурними формулами із зазначенням назв ензимів і метаболітів. 

Енергетичний баланс ЦТК.  

30. Типи реакції біологічного окиснення; їх біологічне значення. Тканинне 

дихання. Визначення, локалізація у клітині.  

31. Ферменти та коферменти біологічного окиснення дихального ланцюга 

мітохондрій: піридин-, флавінзалежні дегідрогенази, убіхінон, цитохроми. 

Їх будова та біологічна роль. Навести структурні формули окислених і 

відновлених компонентів дихального ланцюга.  

32. Дихальний ланцюг мітохондрій. Визначення повного та вкороченного 

дихального ланцюга. Представити схему послідовності компонентів 

дихального ланцюга мітохондрій. Молекулярні комплекси внутрішніх 

мембран мітохондрій. Визначення, характеристика.  

33. Хеміосмотична теорія окисного фосфорилування: визначення, схема, 

пункти спряження транспорту електронів та фосфорилювання, коефіцієнт 

окисного фосфорилювання. Будова, локалізація, механізм дії АТФ-ази.  

34. Інгібітори транспорту електронів та роз’єднувачі окисного 

фосфорилювання. Визначення, характеристика, приклади.  

35. Гліколіз, визначення, характеристика ферментів. Послідовність реакцій 

гліколізу представити структурними формулами із зазначенням назв 

ензимів і метаболітів. Реакції субстратного фосфорилування. Енергетичний 

ефект гліколізу. Регуляція гліколізу.  

36. Окиснювальне декарбоксилювання пірувату. Визначення, локалізація, 

біологічне значення процесу. Характеристика поліферментного комплекса. 

Представити послідовність реакцій структурними формулами із 

зазначенням назв ензимів і метаболітів.  

37. Порівняльна характеристика біоенергетики аеробного та анаеробного 

окиснення глюкози, ефект Пастера. Енергетичний ефект повного окиснення 

глюкози. Човникові механізми переносу НАДН через мембрани. 

38. Фосфоролітичний шлях розщеплення глікогену в печінці та м'язах: 

ферментативні реакції, біологічне значення. Регуляція активності 

глікогенфосфорилази. Механізм гормональної регуляції глікогенолізу 

(представити схему).  

39. Біосинтез глікогену: ферментативні реакції, біологічне значення. 

Регуляція активності глікогенсинтази. Механізм гормональної регуляції 

глікогенезу (представити схему).  

40. Генетичні порушення метаболізму глікогену (глікогенози, аглікогенози). 

Дати визначення, вказати характерні біохімічні зміни і навести приклади.  



41. Глюконеогенез (ГНГ): визначення, субстрати, ферменти та фізіологічне 

значення процесу. Представити схему і необоротні реакції ГНГ 

структурними формулами із зазначенням ензимів і метаболітів.  

42. Глюкозо-лактатний (цикл Корі) та глюкозо-аланіновий цикли. Дати 

визначення, біологічне значення. Представити схемами.  

43. Регуляція концентрації глюкози в крові. Норма, гіпо- та гіперглікемії, 

глюкозурія. Причини та наслідки відхилень від норми.  

44. Цукровий діабет – патологія обміну глюкози. Види цукрового діабету, 

причини, метаболічні порушення, біохімічні критерії цукрового діабету. 

Представити та пояснити криву цукрового навантаження.  

45. Пентозофосфатний шлях (ПФШ) окиснення глюкози: схема процесу та 

біологічне значення. Характеристика причин і наслідків фавізму. 

Представити структурними формулами першу фазу ПФШ із зазначенням 

назв ензимів і метаболітів.  

46. Метаболічні шляхи перетворення фруктози та галактози; спадкові 

ензимопатії їх обміну. Представити структурними формулами реакції 

включення у метаболізм фруктози і галактози.  

47. Катаболізм триацилгліцеролів в адипоцитах жирової тканини: 

послідовність реакцій, механізми регуляції активності тригліцеридліпази. 

Характеристика нейрогуморальної регуляції ліполізу. Представити схему 

гормональної регуляції триацилгліцеролліпази.  

48. Окиснення жирних кислот (β-окиснення). Визначення, локалізація 

процесу, роль карнітину в транспорті жирних кислот в мітохондрії. 

Написати послідовність ферментативних реакцій β-окиснення 

структурними формулами із зазначенням назв ензимів і метаболітів. 

Пояснити розрахунок енергетичного ефекту β-окиснення жирних кислот в 

клітинах на прикладі пальмітинової/ стеаринової кислоти.  

49. Метаболізм кетонових тіл. Написати послідовність ферментативних 

реакцій синтезу кетонових тіл структурними формулами із зазначенням 

назв ензимів і метаболітів. Біологічне значення синтезу кетонових тіл. 

Вказати причини і механізм порушення обміну кетонових тіл за умов 

патології.  

50. Метаболізм кетонових тіл. Написати послідовність ферментативних 

реакцій утилізації кетонових тіл структурними формулами із зазначенням 

назв ензимів і метаболітів. Вказати органну специфічність утилізації 

кетонових тіл в нормі та при патології.  

51. Біосинтез вищих жирних кислот. Визначення, локалізація процесу, 

характеристика полі ферментного комплексу. Навести реакції біосинтезу 

насичених жирних кислот (пальмітату) структурними формулами із 

зазначенням назв ензимів і метаболітів. Пояснити регуляціію процесу.  

52. Біосинтез триацилгліцеролів та фосфогліцеридів. Представити схему 

синтезу триацилгліцеролів та фосфоліпідів із зазначенням спільних і 

специфічних реакцій. Біологічна роль цих процесів.  



53. Метаболізм сфінголіпідів. Представити схеми синтезу і розпаду 

сфінголіпідів. Генетичні аномалії обміну сфінголіпідів. Дати визначення, 

навести приклади і коротку характеристику сфінголіпідозів.  

54. Біосинтез холестерину: дати характеристику етапів синтезу холестеролу, 

представити послідовність реакцій першого етапу структурними формулами 

із зазначенням назв ензимів і метаболітів. Представити структурну формулу 

холестерину. Пояснити шляхи регуляції синтезу холестерину. 

55. Шляхи біотрансформації холестерину. Представити схеми метаболізму 

із зазначенням кінцевих продуктів. Назвати шляхи та форми виведення 

продуктів метаболізму холестеролу з організму.  

56. Ліпопротеїни плазми крові: ліпідний та білковий (апопротеїни) склад. 

Гіперліпопротеїнемії. Класифікація дисліпопротеїнемій за ВООЗ. 

Атеросклероз: визначення, причини, прояви, наслідки.  

57. Характеристика змін ліпідного обміну при ожирінні та цукровому 

діабеті. 58. Патології ліпідного обміну. Характеристика процесів 

пероксидного окиснення ліпідів та антиоксидантного захисту в нормі та при 

патології. Оксидативний стрес. Представити приклади утворення активних 

форм кисню і радикалів жирних кислот.  

59. Трансамінування амінокислот: визначення, будова коферментів, 

біологічне значення трансамінування. Написати реакції трансамінування 

структурними формулами із зазначенням назв ензимів і метаболітів. 

Клініко-діагностичне значення визначення трансаміназ крові.  

60. Види прямого та непрямого дезамінування вільних амінокислот в 

тканинах. Оксидази D- і L-амінокислот: представити реакції, які вони 

каталізують, рН оптимум та коферменти. Механізм дії та значення 

глутаматдегідрогенази. Написати глутаматдегідрогеназну реакцію.  

61. Декарбоксилювання L-амінокислот в організмі людини. Визначення 

процесу. Пояснити будову та механізм дії ферментів декарбоксилювання. 

Приклади реакцій декарбоксилування амінокислот та біологічна роль 

продуктів цих реакцій. Представити реакції окиснення біогенних амінів.  

62. Шляхи утворення та знешкодження аміаку в організмі. Пояснити 

причини токсичності аміаку для живого організму. Навести приклади 

генетичних аномалій ферментів циклу сечовини і їх наслідки для організму.  

63. Біосинтез сечовини: визначення та локалізація циклу; послідовність 

ферментних реакцій біосинтезу представити структурними формулами із 

зазначенням назв ензимів і метаболітів.  

64. Обмін сірковмісних амінокислот. Представити реакції метаболізму 

креатину і креатин фосфату структурними формулами. Вказати біологічну 

роль креатину і креатинфосфату. Будова та біологічні функції глутатіону.  

65. Спеціалізовані шляхи метаболізму циклічних амінокислот – 

фенілаланіну та тирозину. Роль фенілаланіну та тирозину у синтезі гормонів 

і меланіну. Представити реакції перетворення фенілаланіну і тирозину 

структурними формулами із зазначенням назв ензимів і метаболітів  

66. Спадкові ензимопатії обміну циклічних амінокислот – фенілаланіну та 

тирозину, їх прояви, діагностика, наслідки.  



67. Обмін циклічної амінокислоти триптофану в нормі та при патологіях. 

Представити схему метаболізму триптофану. Характеристика порушення 

метаболізму триптофану при різних патологіях.  

68. Метаболізм порфіринів: будова гему; представити послідовність реакцій 

біосинтезу протопорфірину IX та гему. Спадкові порушення біосинтезу 

порфіринів, типи порфірій.  

69. Особливості первинної, вторинної та третинної структури ДНК. Зв’язки, 

що їх стабілізують. Фізико-хімічні властивості ДНК: взаємодія ДНК з 

катіонними лігандами, утворення нуклеосом. Біологічна роль.  

70. Особливості первинної, вторинної та третинної структури РНК. Зв’язки, 

що їх стабілізують. Типи РНК: м (і) РНК, тРНК, рРНК. Особливості 

структурної організацїї різних типів РНК, їх властивості та біологічна роль.  

71. Метаболізм пуринових нуклеотидів; cхема реакцій синтезу ІМФ; 

утворення АМФ та ГМФ; механізми регуляції;  

72. Катаболізм пуринових нуклеотидів. Представити послідовність реакцій 

із зазначенням назв ензимів і метаболітів. Характеристика порушень обміну 

сечової кислоти.  

73. Метаболізм піримідинових нуклеотидів: схема реакцій синтезу; схема 

реакцій розпаду. Порушення метаболізму піримідинових нуклеотидів — 

причини, прояви, діагностика, корекція. 

74. Біосинтез дезоксирибонуклеотидів. Утворення тимідилових 

нуклеотидів; інгібітори біосинтезу дТМФ як протипухлинні засоби; навести 

приклади.  

75. Реплікація ДНК: біологічне значення; напівконсервативний механізм 

реплікації. Послідовність етапів та ферменти реплікації ДНК у прокаріотів 

та еукаріотів. Антибіотики - інгібітори реплікації.  

76. Транскрипція РНК: характеристика РНК-полімераз прокаріотів та 

еукаріотів, сигналів транскрипції (промоторні, ініціаторні та термінаторні 

ділянки генома). Характеристика етапів транскрипції, процесінгу. 

Антибіотики — інгібітори транскрипції.  

77. Транспортні – тРНК та активація амінокислот. Пояснити будову тРНК. 

Представити реакцію утворення аміноацил-тРНК.  

78. Етапи та механізми трансляції (біосинтезу білка) в рибосомах. Дати 

характеристику кожному етапу. Види посттрансляційної модифікації білків.  

79. Регуляція трансляції. Роль білкових факторів трансляції в синтезі гему, 

інтерферонів (eIF), дії дифтерійного токсину (eEF).  

80. Антибіотики - інгібітори трансляції у прокаріотів та еукаріотів. 

Механізм їх дії та застосування в медицині.  

81. Регуляція експресії генів прокаріотів: регуляторні та структурні ділянки 

лактозного (Lac-) оперону (регуляторний ген, промотор, оператор).  

82. Мутації: види; механізми дії мутагенів; роль індукованих мутацій у 

виникненні ензимопатій та спадкових хвороб людини. Біологічне значення 

та механізми репарації ДНК: репарація УФ-індукованих генних мутацій в 

нормі та при патології, репарація дезамінування цитозину.  



83. Гормони: визначення, загальна характеристика. Класифікації гормонів 

та гормоноподібних речовин.  

84. Реакція клітин-мішеней на дію гормонів. Мембранні та цитозольні 

рецептори; їх роль та структура. Біохімічні каскадні системи 

внутрішньоклітинної передачі гормональних сигналів.  

85. Молекулярно-клітинні механізми дії гормонів білкової, пептидної 

природи та похідних амінокислот. Представити схему дії.  

86. Молекулярно-клітинні механізми дії стероїдних та тиреоїдних гормонів. 

Представити схему дії.  

87. Гормони гіпоталамуса – ліберини та статини. Роль у прямих та звороніх 

шляхах регуляції синтезу та секреції гормонів.  

88. Тропні гормони передньої частки гіпофіза. Механізм дії, роль у прямих 

та зворотних шляхах регуляції синтезу та секреції гормонів. Патологічні 

процеси, пов'язані з порушенням функції цих гормонів на прикладі 

соматотропіну. Роль соматомединів.  

89. Гормони задньої частки гіпофіза: їх будова, біологічні функції, роль у 

розвитку патологічних процесів. Гормони епіфізу: їх біологічна роль.  

90. Гормони підшлункової залози: інсулін. Будова, біосинтез та секреція; 

вплив на обмін вуглеводів, ліпідів, амінокислот та білків. Рістстимулюючі 

ефекти інсуліну.  

91. Гормони підшлункової залози: глюкагон, соматостатин, панкреатичний 

поліпептид. Роль глюкагону в регуляції обміну вуглеводів та ліпідів.  

92. Тиреоїдні гормони: структурні формули, біосинтез, механізм дії, 

біологічні ефекти Т4 та Т3. Порушення метаболічних процесів при гіпо- та 

гіпертиреозі. 93. Катехоламіни: структурні формули, біосинтез, фізіологічні 

ефекти, біохімічні механізми дії. Значення катехоламінів у розвитку стресу.  

94. Стероїдні гормони кори наднирників (С21-стероїди) – глюкокортикоїди 

та мінералокортикоїди; структурні формули, властивості, механізм дії. 

Причини та метаболічні зміни при розвитку гіпо- і гіперфункції кори 

наднирникових залоз.  

95. Жіночі та чоловічі статеві гормони: Фізіологічні та біохімічні ефекти; 

циклічність синтезу та секреції жіночих статевих гормонів за фазами 

овуляційного циклу. Регуляція синтезу та секреції статевих гормонів 

96. Гормональна регуляція гомеостазу кальцію в організмі. Механізм дії 

відповідних гормонів і гормоноподібних речовин.  

97. Ейкозаноїди: структурні формули, біологічні та фармакологічні 

властивості. Вплив нестероїдних протизапальних засобів на синтез 

простагландинів.  

98. Біохімія харчування людини: макро- та мікрокомпоненти нормального 

харчування; біологічна цінність окремих нутрієнтів; незамінні компоненти 

харчового раціону людини. Раціональне харчування. Азотистий баланс 

організму. Квашіоркор.  

99. Механізми перетворення білків у травному тракті. Умови дії та 

характеристика ферментів. Механізми всмоктування амінокислот.  



100. Причини та наслідки порушення перетравлення білків. Характеристика 

основних змін кислотності шлункового соку. Характеристика процесів 

гниття білків у кишці: причини, приклади реакцій.  

101. Механізми перетворення вуглеводів у травному тракті. Умови діїі та 

характеристика ферментів. Порушення перетравлення вуглеводів. Спадкові 

ензимопатії..  

102. Механізми перетворення ліпідів у травному тракті. Умови дії та 

характеристика ферментів. Порушення перетравлення ліпідів. Стеаторея: 

визначення, види, характеристика.  

103. Роль макро-, мікро-, ультрамікроелементів в метаболічних процесах. 

Біологічні функції окремих елементів. Прояви мікроелементозів.  

104. Роль вітамінів та вітаміноподібних речовин у метаболізмі людського 

організму. Класифікація вітамінів. Екзогенні та ендогенні гіповітамінози. 

Гіпервітамінози. Провітаміни: визначення та приклади. Антивітаміни: 

визначення та приклади.  

105. Вітамін В1, вітамін В2: назви, структурні формули, біологічні 

властивості коферментних форм, механізм дії, джерела, добова потреба, 

прояви і діагностика гіповітамінозу.  

106. Вітамін РР, вітамін В6: назви, структурні формули, біологічні 

властивості коферментних форм, механізм дії, прояви недостатності, 

джерела, добова потреба.  

107. Вітамін Вс, вітамін В12: назви, структурна формула Вс, будова В12, 

біологічні властивості коферментних форм, механізм дії, прояви 

недостатності, джерела, добова потреба.  

108. Вітамін В3 і вітамін Н: назви, структурні формули, біологічні 

властивості коферментних форм, механізм дії, джерела, добова потреба.  

109. Вітамін С та вітамін Р: назви, структурні формули, біологічні 

властивості, механізм дії, прояви недостатності, джерела, добова потреба.  

110. Вітамін А: назви, структурні формули різних форм вітаміну А, 

біологічні властивості, механізм дії, прояви недостатності / надлишку, 

джерела, добова потреба.  

111. Вітамін К: назви, структурні формули різних форм вітаміну К, 

біологічні властивості, механізм дії, прояви недостатності / надлишку, 

джерела, добова потреба.  

112. Вітамін Е: назва, структурна формула вітаміну Е, біологічні 

властивості, механізм дії, прояви недостатності / надлишку, джерела, добова 

потреба.  

113. Вітамін D: назви, структурні формули D2, D3, їх біологічні властивості, 

механізм дії, прояви недостатності / надлишку, джерела, добова потреба. 

Написати реакції утворення активної форми холекальциферолу – 1, 

25(OH)2D3, роль у метаболізмі.  

114. Гемоглобін: будова, механізми участі в транспорті газів. Намалювати і 

пояснити криву оксигенації міоглобіну і гемоглобіну. Ефект 

кооперативності. Роль 2,3-дифосфогліцерату в регуляції спорідненості 

гемоглобіну до кисню. 115. Похідні гемоглобіну, їх значення. Фізіологічні 



та аномальні типи гемоглобіну. Гемоглобінопатіі та таласемії: визначення, 

приклади. Пояснити молекулярні причини розвитку серповидноклітинної 

анемії.  

116. Буферні системи крові. Види порушення кислотно-основного балансу в 

організмі. Гіпоксія, її види.  

117. Біохімічний склад крові людини. Білки плазми крові та їх клініко-

біохімічна характеристика. Електрофореграма білків сироватки крові 

людини в нормі та при патології.  

118. Гіпер-, гіпо-, диспротеїнемії, парапротеїнемії. Їх причини та клініко-

діагностичне значення. Білки гострої фази — визначення, характеристика, 

клініко-діагностичне значення. 

119. Ферменти плазми крові; значення в ензимодіагностиці захворювань. 

Навести приклади.  

120. Калікреїн-кінінова система крові та тканин. Антагоністи 

кініноутворення як фармпрепарати. Ренін-ангіотензинова система крові. 

Використання інгібіторів ангіотензинперетворюючого ферменту як 

фармпрепаратів.  

121. Небілкові органічні сполуки плазми крові: азотовмісні і безазотисті. 

Залишковий азот крові. Клініко-діагностичне значення його визначення. 

Азотемії: визначення, види, причини. Характеристика неорганічних 

компонентів плазми крові.  

122. Згортальна система крові; характеристика окремих факторів; механізми 

функціонування каскадної системи згортання крові. Роль вітаміну К в 

реакціях коагуляції; лікарські засоби – агоністи та антагоністи вітаміну К.  

123. Антизгортальна система крові; характеристика антикоагулянтів. 

Спадкові порушення процесу згортання крові. Фібринолітична система 

крові. Лікарські засоби, що впливають на процеси фібринолізу.  

124. Імуноглобуліни: будова, класи, біохімічна характеристика окремих 

класів імуноглоглобулінів людини.  

125. Характеристика медіаторів та гормонів імунної системи. Біохімічні 

механізми розвитку імунодефіцитних станів: первинні (спадкові) та 

вторинні імунодефіцити.  

126. Характеристика біохімічних функцій печінки в нормі і при патології.  

127. Детоксикаційна функція печінки: характеристика фаз 

біотрансформації; типи реакцій біотрансформації ксенобіотиків та 

ендогенних токсинів.  

128. Реакції мікросомального окиснення. Цитохром Р-450; електроно-

транспортні ланцюги в мембранах ендоплазматичного ретикулуму 

гепатоцитів, ізоформи цитохрому Р-450. Індукція мікросомальних 

монооксигеназ у розвитку толерантності до фармпрепаратів.  

129. Реакції кон'югації в гепатоцитах: біохімічні механізми, функціональне 

значення. Механізм та локалізація утворення тваринного індикану, клініко-

діагностичне значення визначення його в сечі. Способи оцінювання 

детоксикаційної функції печінки.  



130. Катаболізм гемоглобіну та гему (схема); утворення і будова жовчних 

пігментів. Представити реакції розпаду гему до утворення кон’югованого 

білірубіну структурними формулами із зазначенням назв ензимів і 

метаболітів. 131. Роль печінки в обміні жовчних пігментів. Патобіохімія 

жовтяниць; типи жовтяниць; спадкові (ферментні) жовтяниці. Біохімічна 

діагностика жовтяниць. 132. Водно-сольовий обмін в організмі. 

Внутрішньоклітинна і позаклітинна вода; обмін води, натрію, калію. 

Гормональна регуляція водно-сольового обміну.  

133. Біохімічні механізми сечоутворювальної функції нирок. Роль нирок в 

регуляції об'єму, електролітного складу та рН рідин організму. Ренін-

ангіотензинова система нирок. Гіпотензивні лікарські засоби – інгібітори 

ангіотензинперетворюючого ферменту.  

134. Біохімічний склад сечі людини за умов норми та розвитку патологічних 

процесів. Клініко-діагностичне значення аналізу складу сечі.  

135. Біохімічний склад м'язів. Характеристика білків міофібрил. Небілкові 

азотисті, безазотисті органічні сполуки, мінеральні елементи.  

136. Молекулярні механізми м'язового скорочення. Роль іонів Са2+ в 

регуляції скорочення та розслаблення м'язів. Біохімічні основи скорочення 

поперечно-смугастих і гладеньких м’язів.  

137. Біоенергетика м'язової тканини; джерела АТФ; роль креатинфосфату в 

забезпеченні енергії м'язового скорочення.  

138. Патохімія м’язової тканини – міопатії. Метаболічні міопатії. 

Порушення м’язової тканини при запальних і некротичних (інфаркт 

міокарду) процесах. 139.Біохімія нервової системи: особливості 

біохімічного складу та метаболізму головного мозку. 

140. Енергетичний обмін в головному мозку людини. ГАМК шунт.  

141. Біохімія нейромедіаторів; рецептори нейромедіаторів та фізіологічно 

активних сполук. Синтез медіаторів в нормі та при патології.  

142. Загальна характеристика білків сполучної тканини. Реакції синтезу і 

розпаду колагену. Характеристика колагенозів. 

143. Патохімія сполучної тканини. Мукополісахаридози: визначення, 

причини виникнення, діагностика, прояви.  

144. Структура, біологічна роль та розподіл різних глікозамінгліканів в 

органах і тканинах людського організму. 

 

Перелік практичних робіт та завдань для підсумкового  

контролю розділів 

1. Пояснити основні принципи визначення активності ферментів на 

прикладі амілази слини.  

2. Пояснити термолабільність ферментів на прикладі визначення активності 

амілази слини, яка попередньо нагріта або охолоджена та попередньо не 

оброблена.  

3. Намалювати графік залежності активності фермента від рН середовища за 

результатами визначення активності амілази слини. Пояснити його.  

4. Як довести абсолютну специфічність сахарози в експерименті?  



5. Пояснити вплив модуляторів на активність ферментів на прикладі 

визначення активності альфа-амілази слини. Назвати модулятори 

холінестерази крові.  

6. Як оцінити вплив малонової кислоти на активність ферментів ЦТК? 

Назвіть тип інгібування.  

7. Визначення глюкози крові глюкозооксидазним методом. Пояснити 

принцип цього методу. Пояснити клініко-діагностичне значення визначення 

глюкози крові.  

8. Визначення кінцевого продукту анаеробного гліколізу – молочної 

кислоти. Пояснити принцип методу та клініко-діагностичне значення 

визначення лактату в крові.  

9. Виявлення ацетону (кетонових тіл) в крові та сечі. Пояснити принцип 

методу та клінікодіагностичне значення виявлення кетонових тіл в крові та 

сечі.  

10. Визначення вмісту піровиноградної кислоти в біологічній рідині. 

Пояснити принцип методу та клініко-діагностичне значення визначення 

пірувату в крові та сечі.  

11. Пояснити клініко-діагностичне значення визначення вмісту холестерину 

в крові людини? У пацієнта вміст холестеролу крові становить 25 ммоль/л. 

Дайте діагностичну оцінку даному показнику, вказавши нормальні 

показники холестерину крові. Поясніть можливі причини і наслідки такого 

стану для організму.  

12. Пояснити клініко-діагностичне значення визначення в крові ЛПНЩ, 

ЛПДНЩ і ЛПВЩ. Поясніть, які зміни ліпопротеїнів крові характерні для 

цукрового діабету?  

13. Вивчення дії ліпази підшлункової залози в присутності жовчі і без неї. 

Пояснити значення жовчних кислот у процесах травлення.  

14. Пояснити принцип визначення трансаміназ крові та клініко-

діагностичне значення визначення активності аланінамінотрансферази 

(АлАТ) та аспартатамінотрансферази (АсАТ) крові. Пояснити клініко-

діагностичне значення визначення коефіціента де Рітіса.  

15. Пояснити клініко-діагностичне значення визначення сечовини в крові та 

сечі. У хворого виявлено у крові вміст сечовини вище 9,0 ммоль/л, а в сечі 

добове виділення менше 20 г/добу. Поясніть причини таких змін. Вкажіть 

норму вмісту сечовини крові та добового виділення із сечею.  

16. Визначення креатиніну в крові та сечі. Пояснити принцип методу та 

клініко-діагностичне значення визначення креатину і креатиніну у крові та 

сечі?  

17. Пояснити клініко-діагностичне значення визначення у сечі уробіліну, 

білірубіну кон’югованого, уробіліногену. Навести приклади.  

18. Якісна реакція на фенілпіровиноградну кислоту. Як називається метод? 

Пояснити принцип методу і клініко-діагностичне значення визначення 

фенілпірувату в сечі.  



19. Пояснити принцип методу визначення вмісту сечової кислоти. Пояснити 

принцип методу та клініко-діагностичне значення виявлення сечової 

кислоти в крові та сечі.  

20. Описати принцип полімеразної ланцюгової реакції. Напрями 

використання цього методу у клінічній діагностиці.  

21. Яким методом можна виявити метаболіти гормонів стероїдної природи? 

Які гормони відносяться до цієї групи? Поясніть принцип методу.  

22. Імуноферментний метод визначення гормонів у крові. 

23. Виявлення йоду в складі тиреоїдних гормонів. Поясніть принцип 

методу. Які гормони відносяться до цієї групи? Пояснити клініко-

діагностичне значення виявлення в крові тиреотропного гормону, 

трийодтироніну, тироксину.  

24. Підтвердження окисно-відновних властивостей аскорбінової кислоти. 

Поясніть принцип методу. Поясність значення аскорбінової кислоти для 

організму людини.  

25. Якісна реакція на токоферол. Поясніть принцип методу і значення 

токоферолу для організму людини.  

26. Виявлення в шлунковому вмісті молочної кислоти. Поясніть принцип 

методу. При яких патологічних станах в шлунку виявляється молочна 

кислота? Про що свідчить поява молочної кислоти в шлунковому вмісті?  

27. Виявлення в шлунковому вмісті Helicobacter pylori. Поясніть принцип 

методу. Пояснити роль Н. pylori у виразковому процесі.  

28. Визначення вмісту білірубіну та його фракцій в сироватці крові. 

Описати принцип методу. Пояснити клініко-діагностичне значення 

визначення білірубіну та його фракцій у сироватці крові.  

29. Пояснити клініко-діагностичне значення визначення добового діурезу. 

Пояснити терміни поліурія, олігурія, анурія, ізостенурія та ніктурія.  

30. Пояснити діагностичну цінність дослідження кольору, запаху, 

прозорості та рН сечі. Пояснити причини можливих відхилень.  

31. Пояснити принцип методу визначення альфа-амілази. Пояснити клініко-

діагностичне значення визначення альфа-амілази крові і діастази сечі.  

32. Пояснити клініко-діагностичне значення виявлення в сечі патологічних 

компонентів: білка, крові, кетонових тіл і жовчних кислот. 

 


