
 



 



ВСТУП 

 

Робоча програма дисципліни «Біологічна хімія» складена відповідно до освітньої програми  

«Фармація, промислова фармація» другого магістерського рівня вищої освіти. Дисципліна 

«Біологічна хімія» належить до обов’язкових компонентів циклу професійної та практичної 

підготовки магістрів спеціальності «226 Фармація, промислова фармація». Біохімія вивчає 

біохімічні процеси в організмі при здоровому стані і при різних захворюваннях. Біохімічні методи 

дослідження використовуються для рішення конкретних клінічних питань: ранньої та 

диференційної діагностики захворювань, підтвердження ефективності лікувальних заходів 

прогнозування кінця хвороби, вивчення молекулярних механізмів патології. Дисципліна 

«Біологічна  хімія» є основою для вивчення лікарських засобів, розуміння їх дії,  що є необхідним 

для практичної діяльності фахівців фармацевтичних спеціальностей. 

Вивчення навчальної дисципліни здійснюється на 3 курсі, на вивчення якої відводиться: 

180 годин. Програма розділена на два змістових блоки: «Біохімічні дослідження при порушеннях 

основних видів обміну речовин» та «Біохімічні дослідження при захворюваннях основних систем 

організму.» Програма складена так, що впродовж навчального року проводиться поточний та 

підсумковий контроль знань. Програма містить необхідний перелік знань, вмінь і навичок з 

урахуванням міжнародних вимог до  кредитно-трансферної системи, міжнародних нормативних 

документів та стандартів, що регулюють професійну діяльність та підготовку магістрів фармації. 

 

1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Галузь знань, спеціальність, освітній ступінь 

Галузь знань 22 Охорона здоров’я 

Спеціальність 226 Фармація, промислова фармація 

Освітній ступінь магістр 

Характеристика навчальної дисципліни 

Вид Обов’язкова 

Кількість кредитів ECTS 6 

Загальна кількість годин 180 

Форма підсумкового контролю Іспит 

Показники навчальної дисципліни  

 денна форма навчання заочна форма навчання 

Семестр 5 5 

Кількість аудиторних годин: -  

лекції 36 10 

практичні заняття 54 18 

Самостійна робота, год. 90 152 

Кількість тижневих аудиторних 

годин для денної форми навчання 
5 

 

- 

Індивідуальні науково-дослідні 

завдання 

- 
- 

 

 

2. МЕТА, ЗАВДАННЯ, КОМПЕТЕНТНОСТІ ТА РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 

ДИСЦИПЛІНИ 

 

Метою викладання біологічної хімії   є досконале засвоєння основних закономірностей 

хімічного складу та обміну речовин у людини в нормі та при порушеннях метаболізму в умовах 

деяких видів патології, навчити здобувачів вищої освіти використовувати отримані знання в 

майбутній професійній діяльності. На досягнення цієї мети спрямовано зміст теоретичного курсу 



та лабораторних занять. 

  

Завдання: 

В результаті вивчення дисципліни здобувач вищої освіти повинен  знати: 

- основи структурної організації найважливіших біологічних молекул, їх зв'язок з функціями 

- основні положення ензимології 

- ензимопатологію 

- ензимотерапію 

- ензимодіагностику 

- діагностику та моніторинг цукрового діабету 

- метаболічні ускладнення цукрового діабету 

- спадкові хвороби вуглеводного обміну 

- патологію водно-мінерального обміну, інтерпретацію його змін 

- патологію кислотно-лужної рівноваги, інтерпретацію змін 

- характеристику нутрієнтів: енергетичне значення білків, вуглеводів та ліпідів 

- біохімію вітамінів та антивітамінів як лікарських препаратів 

- біохімічні основи регуляції обміну речовин в організмі; роль вітамінів, гормонів та нервової 

системи в цьому процесі 

- хімічні медіатори запалення та їх роль 

- ендокринопатії та їх причини 

- методи діагностики та моніторингу ендокринопатій 

- дослідження функцій нирок: гостра ниркова недостатність, тубулярний некроз, хронічна 

ниркова недостатність 

- елементи патогенезу аторесклеротичного ураження судин 

- метаболічний синдром, його компоненти та роль в прогресуванні серцево- 

- судинних захворювань 

- біохімію канцерогенезу 

- маркери порушення обміну нуклеїнових кислот та білкового обміну при 

- пухлинах 

- біохімічні дослідження функцій печінки при патологічних станах: гепатитах, 

- цитолізі, холестазі, гепатоцелюлярній недостатності та імуно-запальному синдромі 

уміти: 

- самостійно працювати з навчальною та довідковою літературою 

- самостійно поставити дослідницький біохімічний експеримент 

- працювати з приладами при виконанні біохімічних досліджень: 

- фотоелектроколориметром, нефелометром, спектрофотометром, рН-метром та ін. 

- підібрати умови та визначити активність ферментів у біологічних об'єктах 

- визначити кількість білків та їх фракцій у плазмі крові та білкових препаратах 

- визначити вміст компонентів білкового, вуглеводного та ліпідного обмінів укрові 

(сечовина, сечова кислота, білірубін, глюкоза, загальні ліпіди, холестерин та ін.) 

- визначити вміст вітамінів в рослинній сировині 

- розраховувати результати аналізів та проводити математичну обробку результатів 

- у відповідності з поставленитм завданням, знаючи інформативність різних біохімічних 

показників, підібрати приблизний набір біохімічних визначень для аналізу крові та сечі при 

деяких патологічних станах (цукровий діабет, патологія печінки, нирок, серця та інших). 

 

Набуття компетентностей: 



Дисципліна забезпечує набуття здобувачами вищої освіти компетентностей: 

- загальні: ЗК6; ЗК8. 

- фахові: СК 4; СК 5; СК 6; СК 15, СК 19, СК 20. 

 

загальні компетентності (ЗК):  

ЗК 2 Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК 8 Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово, здатність 

спілкуватися іноземною мовою (переважно англійською) на рівні, що забезпечує 

ефективну професійну діяльність. 

 

спеціальні (фахові) компетентності (СК):  

СК 4 Здатність забезпечувати раціональне застосування рецептурних та безрецептурних 

лікарських засобів та інших товарів аптечного асортименту згідно з фізико-хімічними, 

фармакологічними характеристиками, біохімічними, патофізіологічними 

особливостями конкретного захворювання та фармакотерапевтичними схемами його 

лікування. 

СК 5 Здатність здійснювати моніторинг ефективності та безпеки застосування населенням 

лікарських засобів згідно даних щодо їх клініко-фармацевтичних характеристики, а 

також з урахуванням суб’єктивних ознак та об’єктивних клінічних, лабораторних та 

інструментальних критеріїв обстеження хворого. 

СК 6 Здатність визначати лікарські засоби, ксенобіотики, токсини та їх метаболіти у 

біологічних рідинах та тканинах організму, проводити хіміко- токсикологічні 

дослідження з метою діагностики гострих отруєнь, наркотичного та алкогольного 

сп’янінь. 

СК 15 Здатність організовувати та брати участь у виробництві лікарських засобів в умовах 

фармацевтичних підприємств, включаючи вибір та обґрунтовуванням технологічного 

процесу, обладнання згідно до вимог Належної виробничої практики (GMP) з 

відповідною розробкою та оформленням необхідної документації. Визначати 

стабільність лікарських засобів 

СК 19 Здатність організовувати та здійснювати контроль якості лікарських засобів у 

відповідності з вимогами чинної Державної фармакопеї України та належних практик 

у фармації, визначати способи відбору проб для контролю лікарських засобів та 

проводити їх стандартизацію відповідно до діючих вимог, запобігати 

розповсюдженню фальсифікованих лікарських засобів. 

СК 20 Здатність здійснювати розробку методик контролю якості лікарських засобів, у тому 

числі активних фармацевтичних інгредієнтів, лікарської рослинної сировини і 

допоміжних речовин з використанням фізичних, хімічних, фізико- хімічних, 

біологічних, мікробіологічних, фармакотехнологічних та фармакоорганолептичних 

методів контролю. 

 

Результати навчання (РН):  

Інтегративні кінцеві програмні результати навчання, формуванню яких сприяє навчальна 

дисципліна: 

РН 3 Застосовувати знання з загальних та фахових дисциплін у професійній діяльності. 

РН 12 Визначати переваги та недоліки лікарських засобів різних фармакологічних груп з 

урахуванням їхніх хімічних, фізико-хімічних, біофармацевтичних, фармакокінетичних 

та фармакодинамічних особливостей. Рекомендувати споживачам безрецептурні 

лікарські засоби та інші товари аптечного асортименту з наданням консультативної 

допомоги та фармацевтичної опіки 

РН 14 Визначати вплив факторів, що впливають на процеси всмоктування, розподілу, 

депонування, метаболізму та виведення лікарського засобу і обумовлені станом, 



особливостями організму людини та фізико-хімічними властивостями лікарських 

засобів. 

 

 

3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. БІОХІМІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРИ ПОРУШЕННЯХ ОСНОВНИХ 

ВИДІВ ОБМІНУ РЕЧОВИН. 

 

Тема 1. Методи біохімічних досліджень в   медицині. 

Основні   задачі та функції    біохімії. Основні об’єкти   біохімії. Загальні принципи відбору, 

зберігання та  доставки біологічного матеріалу. Методи  та правила отримання плазми та 

сироватки крові. Методи фракціонування біологічного матеріалу (центрифугування, 

хроматографія, електрофорез). Принципи та  засоби кількісного аналізу в клінічній біохімії. 

Кількісна оцінка результатів (калібрувальні графіки та  розрахункові формули). Біохімічні 

констеляції. Аналітична та біологічна варіабельність результатів. Критична розбіжність 

результатів та їх інтерпретація. Вплив різних маніпуляцій та лікарських препаратів на результати 

біохімічних досліджень. Контроль якості лабораторних  досліджень.  

 

 Тема 2. Визначення кількості білка в плазмі та сироватці крові. Гіпо та гіперпротеїнемії: 

можливі причини та наслідки 

Роль білків плазми крові. Загальний білок плазми, методи його визначення. Метаболізм білків 

плазми. Можливі причини зміни вмісту загального білку та їх клінічна інтерпретація. Гіпо та 

гіперпротеїнемії: можливі причини та наслідки. Білки гострої фази: поняття та характеристика 

окремих гострофазових білків. 

 

Тема 3. Визначення співвідношення альбуміни:глобуліни, клінічне значення.  
Білкові фракції крові. Методи їх фракціонування. Електорофорез білків плазми. Клініко-біохімічна 

інтерпретація електрофореграм. Альбумін плазми крові: загальна характеристика та біороль. Зсуви 

концентрації плазмового альбуміну: можливі причини та наслідки. Загальна характеристика 

глобулінової фракції. Характеристика  та  клінічне значення  окремих білків глобулінової фракції: 

імуноглобуліни, α1- анти трипсин, трансферин, церулоплазмін, α2-макроглобулін. 

Діагностичне значення визначення білка у сечі. Діагностика порушень обміну окремих 

амінокислот. 

Протеїнурія: можливі причини та наслідки. Типи протеїнурій та механізми їх виникнення. 

Мікроальбумінурія : можливі причини та наслідки. Клініко-діагностичне значення. Спадкові 

порушення обміну окремих  амінокислот та їх біохімічна діагностика. Визначення окремих 

специфічних антигенів у діагностиці фізіологічних та патологічних станів. 

 

Тема 4. Залишковий азот крові: основні компоненти, методи їх визначення, 

діагностичне значення 
Основні компоненти залишкового азоту крові, їх нормальна концентрація. Клініко-діагностичне 

значення визначення залишкового азоту крові. Азотемія та азотурія: причини та наслідки. 

Сечовина як основної компонент залишкового азоту. Методи ії визначення та клніко-біохімічна 

інтерпретація результатів. Креатин та креатинін: шляхи утворення, біологічна роль та 

діагностичне значення. Сечова кислота:шляхи утворення, біологічна роль та діагностичне 

значення. Індикан: шляхи утворення, біологічна роль та діагностичне значення. Аміак, методи 

його визначення та їх інтерпретація. Середньомолекулярні пептиди, їх діагностичне значення. 

Оксид азоту: утворення, біороль та клініко-діагностичне значення. 

 

Тема 5. Діагностичне значення  визначення  загальних ліпідів та їх фракцій. 



Ліпідні фракції крові. Порушення метаболізму ліпідів. Ожиріння: патохімія, діагностика. 

Порушення обміну ліпідів при жовчекам’яній хворобі. Перекисне окислення ліпідів у патогенезі 

різних захворювань та антиоксидантна система захисту. Вроджені порушення обміну ліпідів – 

ліпідози. 

Дослідження ліпопротеїнового складу, клініко - діагностичне значення. 

Транспортні форми ліпідів: класифікація, загальна структура, функції. Метаболізм ліпопротеїнів. 

Класифікація та роль апопротеїнів. Дисліпопротеїнемії та їх класифікація. Принципи лабораторної 

діагностики  дисліпопротеїнемій. Порушення обміну холестерину та його наслідки. Атеросклероз 

та порушення обміну ліпідів. 

 

            Тема 6. Визначення основних показників вуглеводного обміну:  

Класифікація та біологічна роль вуглеводів. Глюкоза крові. Цукровий діабет: етіологія, види ЦД, 

метаболічні порушення та  ускладнення. Біохімічні тести для діагностики та моніторингу  

цукрового діабету. Принципи лікування. Спадкові порушення обміну вуглеводів. Їх клініко- 

біохімічна характеристика та лабораторна діагностика. Глікогенози та аглікогенози. Галактоземія. 

Фруктоземія. Мукополісахаридози. 

 

            Тема7. Клінічна ензимологія. Ферменти як маркери захворювань. 
Основні напрями клінічної ензимології. Клітинні, секреторні, індикаторні та екскреторні ферменти 

та ізоензими. Походження ферментів сироватки крові. Ензиматичні показники, що найчастіше 

використовуються для діагностики в гематології, кардіології, нефрології, урології, пульмонології 

та онкології. Вплив ксенобіотиків на ензими. Роль алкогольдегідрогенази та алкоголізм. 

Спадкові ферментопатії, методи їх біохімічної діагностики. Використання ферментів для 

ензимодіагностики. 

Спадкові порушення ферментів вуглеводного обміну. Спадкові порушення ферментів ліпідного 

обміну. Спадкові порушення ферментів амінокислотного обміну. Принципи організації скринінгу 

на виявлення спадкових ферментопатій. Імуноферментний аналіз: принцип методу, шляхи 

використання, вимоги до проведення аналізу, чутливість та достовірність результатів. Метод 

полімеразної ланцюгової реакції: принцип, необхідне обладнання,   галузі використання,  

перспективи у фармацевтичній  промисловості. Перспективи подальших методологічних 

досліджень у діагностиці та фармакології. 

 

Тема 8. Визначення концентрації макролементів та їх клініко-діагностичне значення 
Роль кальцію і фосфору в організмі людини. Метаболізм кальцію і фосфору  та його порушення. 

Гормональна регуляція рівня  кальцію та фосфору. Нормальні концентрації та форми кальцію, що 

міститься у крові. Лабораторні тести, що використовуються для дослідження вмісту кальцію. Гіпо- 

та гіперкальціемія: можливі причини та наслідки. Гіпо- та гіперфосфатемія: можливі причини та 

наслідки. Роль заліза в організмі людини та методи визначення його різних фракцій. Діагностичне 

значення. Роль магнію організмі людини. Роль натрію та калію в організмі людини. Регуляція 

водно-сольового обміну.  

 

          Тема 9. Клініко-біохімічні критерії порушень обміну вітамінів. 

Біохімічна роль водорозчинних вітамінів. Вітаміни, що приймають участь в енергетичному обміні. 

Патологічні стани при їх нестачі. Лікарські препарати. Вітаміни, що приймають участь у 

кровотворних процесах. Патологічні стани при їх нестачі. Лікарські препарати. Вітамін С та 

біофлавоноїди, їх біологічна роль. Патологічні стани при їх нестачі. Лікарські препарати. 

Жиророзчинні вітаміни. Патологічні стани при їх нестачі. Лікарські препарати. Вітамінотерапія ЇЇ 

види, роль та значення у лікуванні різних патологічних станів. Порушення обміну вітамінів. 

Антивітаміни. Біологічно активні добавки до їжі. 

 

 



ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. БІОХІМІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРИ ЗАХВОРЮВАННЯХ ОСНОВНИХ 

СИСТЕМ ОРГАНІЗМУ 

 

Тема 10. Методи діагностики порушень травлення . 

Роль слини у неспецифічному моніторингу захворювань внутрішніх органів. Ураження та 

дослідження функції шлунка. Роль кислото-пептичного та мукоїдниї факторів.Helicobacter pylorі у 

розвитку ульцерогенниих ушкоджень слизової оболонки шлунка. Дослідження функції 

підшлункової залози та оцінка   ії уражень. Біохімічна оцінка уражень тонкого та товстого 

кишечнику. Корекція фармпрепаратами патохімічних процесів травлення. Гормони шлунково-

кишечного тракту. 

Методи діагностики захворювань гепато-біліарної системи. Оцінка знешкоджуючої функції 

печінки. 

Роль печінки у метаболізмі білків, ліпідів та вуглеводів. Знешкоджуюча функція печінки. 

Метаболізм білірубіну. Біохімічні синдроми та функціональні проби при дослідженні процесів 

обміну у печінці. Захворювання печінки, їх лабораторна  діагностика.. Фармпрепарати, що 

стимулюють утворення та жовчовиділення. Біохімічні основи корекції порушень метаболізму у 

печінці фармпрепаратами.  

 

Тема 11. Лабораторна діагностика інфаркту міокарда. Визначення АсТ та ЛДГ. 

Особливості обміну речовин у м’язовій тканини серця. Патохімічні зміни у серцевому м’язі при 

інфаркті міокарда. Лабораторна діагностика інфаркту міокарда. Зміни біохімічних процесів при 

гіпертензіях. Біохімія атеросклерозу та його ускладнень. Біохімічні основи корекції 

фармпрепаратами порушень серцево-м’язової системи. 

Лабораторна діагностика визначення порушень згортальної системи крові та системи фібринолізу. 

 Функціональні особливості еритроцитів. Роль заліза, вітаміну ВІ2 та фолієвої кислоти в 

еритропоезі. Система згортання крові, характеристика основних її компонентів. Роль ендотелію 

судин і клітин крові в гемокоагуляції. Основні форми гемостазу.  Функціональна характеристика 

фібронектину, тромбоксану,     простацикліну,     їх     роль     у     забезпеченні     судинно-

тромбоцитарний гемостазу. Коагуляційний   гемостаз.   Значення   радикалів   глутамінової   кислоти   

в кальцій-зв'язуючих білках, вітаміну К, іонів кальцію, фібриногену, тромбіну,трансглутамілази. 

Протизгортальна система крові,  функціональна    характеристика    її компонентів: антитромбіну III, 

гепарину, лимонної кислоти. Фібринолітична  система  крові.  Функціональна характеристика її 

компонентів: плазміногену, його  активаторів, дисемінованого внутрішньосудинного зсідання крові. 

Згортання крові, тромбоутворення і фібриноліз при атеросклерозі та гіпертонічній хворобі. Методи 

дослідження системи згортання крові та фібринолізу при схильності до тромбозів та  ДВС. Препарати 

крові, кровозамінники, механізм їх дії. 

 



4.Структура навчальної дисципліни  

  

Назви тем 

Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

усьог

о 

у тому числі 
усього 

у тому числі 

л пр с.р. л пр с.р 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. БІОХІМІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРИ ПОРУШЕННЯХ 

ОСНОВНИХ ВИДІВ ОБМІНУ РЕЧОВИН. 

Тема 1. Методи біохімічних 

досліджень в клінічній медицині. 
16 3 5 8 16 1 1 14 

Тема 2. Визначення кількості 

білка в плазмі та сироватці крові. 

Гіпо та гіперпротеїнемії: 

можливі причини та наслідки 

16 3 5 8 16 1 1 14 

Тема 3. Визначення 

співвідношення 

альбуміни:глобуліни, клінічне 

значення. Діагностика порушень 

обміну окремих амінокислот. 

16 3 5 8 17 1 2 14 

Тема 4.   Залишковий азот крові: 

основні компоненти, методи їх 

визначення, діагностичне 

значення 

16 3 5 8 16 1 1 14 

Тема 5. Діагностичне значення  

визначення  загальних ліпідів та 

їх фракцій. 

16 3 5 8 17 1 2 14 

Тема 6.  Визначення основних 

показників вуглеводного обміну: 
16 3 5 8 17 1 2 14 

Тема 7.  Клінічна ензимологія. 

Ферменти як маркери 

захворювань. 

16 3 5 8 17 1 2 14 

Тема 8. Визначення концентрації 

макролементів та їх клініко-

діагностичне значення 

16 3 5 8 16 1 1 14 

Тема 9. Клініко-біохімічні 

критерії порушень обміну 

вітамінів. 

17 4 5 8 16 1 2 14 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. БІОХІМІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРИ ЗАХВОРЮВАННЯХ 

ОСНОВНИХ СИСТЕМ ОРГАНІЗМУ 

Тема 10. Методи діагностики 

порушень травлення . 
18 4 5 9 16,5 0,5 2 14 

Тема 11. Лабораторна 

діагностика інфаркту міокарда. 

Визначення АсТ та ЛДГ. 

17 4 4 9 16,5 0,5 2 12 

Усього 180 36 54 90 180 10 18 152 

 

  



5.Теми семінарських або практичних занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість годин 

ДФН ЗФН 

1.  Тема 1. Методи біохімічних досліджень в клінічній медицині. 5 1 

2.  Тема 2. Визначення кількості білка в плазмі та сироватці крові. 

Гіпо та гіперпротеїнемії: можливі причини та наслідки 
5 1 

3.  Тема 3. Визначення співвідношення альбуміни:глобуліни, 

клінічне значення. Діагностика порушень обміну окремих 

амінокислот. 

5 2 

4.  Тема 4.   Залишковий азот крові: основні компоненти, методи їх 

визначення, діагностичне значення 
5 1 

5.  Тема 5. Діагностичне значення  визначення  загальних ліпідів 

та їх фракцій. 
5 2 

6.  Тема 6.  Визначення основних показників вуглеводного обміну: 5 2 

7.  Тема 7.  Клінічна ензимологія. Ферменти як маркери 

захворювань. 
5 2 

8.  Тема 8. Визначення концентрації макролементів та їх клініко-

діагностичне значення 
5 1 

9.  Тема 9. Клініко-біохімічні критерії порушень обміну вітамінів. 5 2 

10.  Тема 10. Методи діагностики порушень травлення . 5 2 

11.  Тема 11. Лабораторна діагностика інфаркту міокарда. 

Визначення АсТ та ЛДГ. 
4 2 

 

 

6. Самостійна робота 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість годин 

ДФН ЗФН 

1.  Тема 1. Методи біохімічних досліджень в клінічній медицині. 8 14 

2.  Тема 2. Визначення кількості білка в плазмі та сироватці крові. 

Гіпо та гіперпротеїнемії: можливі причини та наслідки 
8 14 

3.  Тема 3. Визначення співвідношення альбуміни:глобуліни, 

клінічне значення. Діагностика порушень обміну окремих 

амінокислот. 

8 14 

4.  Тема 4.   Залишковий азот крові: основні компоненти, методи їх 

визначення, діагностичне значення 
8 14 

5.  Тема 5. Діагностичне значення  визначення  загальних ліпідів 

та їх фракцій. 
8 14 

6.  Тема 6.  Визначення основних показників вуглеводного обміну: 8 14 

7.  Тема 7.  Клінічна ензимологія. Ферменти як маркери 

захворювань. 
8 14 

8.  Тема 8. Визначення концентрації макролементів та їх клініко-

діагностичне значення 
8 14 

9.  Тема 9. Клініко-біохімічні критерії порушень обміну вітамінів. 8 14 

10.  Тема 10. Методи діагностики порушень травлення . 9 14 

11.  Тема 11. Лабораторна діагностика інфаркту міокарда. 

Визначення АсТ та ЛДГ. 
9 12 

 



7. Засоби діагностики результатів навчання. Методи контролю 

 
Сучасна дидактика виділяє наступні методи контролю: методи усного контролю, методи 

письмового контролю, методи практичного контролю, дидактичні тести, спостереження. 

Відповідно до вимог регламенту навчального процесу для успішного засвоєння знань 

здобувачами вищої освіти та об’єктивного їх оцінювання здійснюється: 

- систематичний поточний контроль знань здійснюється під час практичних занять у формі 

вибіркового усного опитування та тестових завдань, підготовки доповідей за темою заняття, 

доповнень до доповідей, участі в обговоренні, презентації самостійних завдань; 

- модульний контроль організовано у формі стандартизованого опитування за теоретичними 

питаннями, написання здобувачами вищої освіти поточних письмових тестових завдань, 

практичних завдань за змістовними модулями; 

- оцінювання рівня виконання індивідуальної роботи проводиться на основі перевірки змісту 

роботи та її захисту у формі реферату та презентацій; 

індивідуальне завдання перевіряється на відповідність оформлення згідно з вимогами, а 

також на повноту, ґрунтовність матеріалу, наявність цікавих фактів та прикладів, висновків. 

 Відповідно до умов кредитно-трансферна системи організації навчального процесу 

передбачається оцінювання успішності здобувачів вищої освтіти з дисципліни в балах. 

 

Форми поточного та підсумкового контролю.  

Контроль здійснюється за кредитно-трансферною системою. Кожний кредит включає в себе 

лекції, практичні заняття, самостійну роботу здобувачів вищої освіти, які завершуються 

рейтинговим контролем рівня засвоєння знань програмного матеріалу даної частини курсу. Оцінка 

успішності знань здобувачів вищої освіти здійснюється в двох формах: поточний контроль 

(письмові роботи – протоколи практичних занять, контрольні) і підсумковий контроль (іспит). 

Рейтинговий контроль знань здобувачів вищої освіти здійснюється за 100-бальною шкалою 

Загалом, за результатами поточного і підсумкового контролю здобувач вищої освіти 

отримує максимальний бал 100, з них максимальний бал за поточний контроль становить 60 

балів, за підсумковий – 40. Здобувач вищої освіти, який за результатами поточного 

контролю набрав менше 30 балів, не допускається до іспиту(підсумкового контролю).  

 

Академічні успіхи студента визначаються за допомогою системи оцінювання, що 

використовується в університеті, а саме оцінки виставляються згідно з таблицею співставлення 

шкал: 

Шкала оцінок результатів контролю знань студентів 

Визначення назви за 

державною 

шкалою (оцінка) 

Визначення назви за шкалою 

ECTS 

За 100 

бальною 

шкалою 

ECTS 

оцінка 

ВІДМІННО 
Відмінно – відмінне виконання лише з 

незначною кількістю помилок 
90 – 100 A 

ДОБРЕ 

Дуже добре – вище середнього рівня з 

кількома помилками 
82 – 89 B 

Добре – в загальному правильна робота з 

певною кількістю грубих помилок 
75 - 81 С 

ЗАДОВІЛЬНО 

Задовільно – непогано, але зі значною 

кількістю недоліків 
67 – 74 D 

Достатньо – виконання задовольняє 

мінімальні критерії  
60 – 66 E 

НЕЗАДОВІЛЬНО 

Незадовільно – потрібно попрацювати 

перед тим як отримати екзамен (без 

повторного вивчення модуля) 

35 – 59 FX 

Незадовільно – необхідна серйозна 0 – 34 F 



подальша робота (повторне вивчення 

модуля) 

 

 

                           8. Критерії оцінювання результатів навчання 

                   (розподіл балів, які   отримують здобувачі вищої освіти) 

Вага кожної теми в межах одного модулю є однаковою. 

Максимальна кількість балів, яку може набрати здобувач вищої освіти за поточну навчальну 

діяльність при вивченні змістового модулю 1 та змістового модулю 2, вираховується шляхом 

ділення найбільшої кількості балів (100), що відповідають оцінці «5», на кількість тем без 

урахування балів за виконану контрольну  роботу. 

 Мінімальна кількість балів, яку повинен набрати студент за поточну навчальну діяльність 

при вивченні змістового модулю 1 та  змістового модулю 2, є критерієм допуску до модульного 

підсумкового контролю й вираховується шляхом ділення кількості балів (60), що відповідають 

оцінці «3», на кількість тем у модулі, без урахування балів за виконану контрольну  роботу. 

 

Підсумковий  контроль 

До підсумкового модульного контролю допускаються здобувачі вищої освіти, які повністю 

відвідали всі аудиторні заняття з дисципліни, передбачені робочою навчальною програмою, 

виконали всі види навчальних завдань та при вивченні модуля набрали за поточну навчальну 

діяльність кількість балів, не меншу за мінімальну. Здобувачу вищої освіти, який не відвідав 

частину аудиторних навчальних занять чи не виконав частину навчальних завдань, передбачених 

робочою навчальною програмою з поважної причини, вносяться корективи до індивідуального 

навчального плану і дозволяється відпрацювати академічну заборгованість до визначеного 

терміну. 

Підсумковий модульний контроль здійснюється по завершенню вивчення модулю на 

контрольному занятті і включає контроль теоретичних знань, практичних навичок і вмінь. 

Проводиться шляхом тестового контролю, перевірки засвоєння практичних вмінь і навичок, 

письмової відповіді на контрольні запитання. 

Підсумковий модульний контроль здійснюється в 2 етапи: 

І етап – тестовий контроль рівня теоретичної підготовки здобувачі вищої освіти. Кожному 

здобувачу вищої освіти пропонуються 30 тестових завдань. Результат оцінюється за 100 бальною 

шкалою та множиться на коефіцієнт 0,4. 

Максимальна кількість балів, яку може набрати здобувач вищої освіти за результатами 

підсумкового модульного контролю – 40. Підсумковий модульний контроль вважається 

зарахованим, якщо здобувач вищої освіти  набрав не менше 25 балів. 

ІІ етап. Оцінка за модуль визначається з урахуванням оцінок поточного контролю та 

підсумкової оцінки, яка виставляється при оцінюванні теоретичних знань та практичних навичок 

відповідно до переліків, визначених робочою навчальною програмою. 

Максимальна кількість балів при вивченні кожного модулю -100, в тому числі за поточну 

навчальну діяльність та виконану контрольну роботу – 60 балів, за результатами підсумкового 

модульного контролю – 40 балів. 

Оцінка з навчальної дисципліни "Біологічна хімія" виставляється лише здобувачам вищої 

освіти, яким зараховані два змістових модулі з дисципліни. 

Оцінка з дисципліни виставляється як середня з оцінок за модулі, на які структурована 

навчальна дисципліна. 

Заохочувальні бали за рішенням Вченої Ради можуть додаватися до кількості балів з 

дисципліни здобувачам вищої освіти, які мають наукові публікації або зайняли призові місця за 

участь в олімпіаді з дисципліни серед інших навчальних закладів України, доповіді на наукових 

студентських конференціях та інше. 

 

 



 

 

Критерії оцінювання відповідей студентів на семінарських(практичних) заняттях 

Враховується: 

1. рівень осмислення навчального матеріалу; 

2. рівень сформованості аналітичних умінь і концептуальних підходів; 

3. повнота розкриття питання, логіка викладу, культура мовлення; 

4. використання додаткової літератури; 

5. порівняння, зв’язок із практикою, висновки. 

 

Бали Критерії оцінювання 

"Відмінно" – 5 

Досконале знання та розуміння понятійного апарату з тієї чи іншої 

теми, вільне оперування різноманітними класифікаціями. Відповідь на 

поставлені питання повна, насичена глибокими та розгорнутими 

судженнями. Викладений матеріал має доказовий, логічний і 

послідовний характер. Студент володіє способами концентрованого 

викладу матеріалу. Демонструє творче застосування знань при 

переформатуванні запитання.  У відповіді майже не трапляються 

мовленнєві помилки. 

"Добре" – 4 

Відповідь майже повна, має усвідомлений та достатньо розгорнутий 

характер. Понятійна основа базується на обраній класифікації. 

Відповідь структурована, проте наявні окремі помилки у 

послідовності викладу. Недостатньо виваженою та аргументованою є 

доказова база. Студент вільно оперує знаннями, може застосовувати їх у 

новій навчальній ситуації. У відповіді трапляються окремі мовленнєві 

помилки. 

"Задовільно" – 3 

Відповідь неповна, фрагментарна. Знання мають недостатньо стійкий 

та послідовний характер. Вони застосовуються переважно для виконання 

завдань репродуктивного характеру. У відповідях відсутні посилання на 

фундаментальні дослідження з певної проблеми. Відповідь має 

формальний характер, відсутня чіткість, структурованість. Студент 

використовує лише окремі знання у новій навчальній ситуації. У 

відповіді наявні фактичні та мовленнєві помилки. 

"Незадовільно" – 

2 

Студент неспроможний відтворити інформацію у певній 

послідовності. Оперує лише загальними фразами. Відтворює лише 

окремі фрагменти, називає лише розрізнені факти, дає відповідь у формі 

висловлювання (судження). Наявні грубі фактичні та мовленнєві 

помилки. 

 

Методами демонстрування результатів навчання є: завдання для практичних занять, 

завдання для самостійної та індивідуальної робіт, презентації результатів дослідження, тестові 

завдання,  контрольні роботи. 

 

Заочна форма навчання 

№ 
Вид діяльності 

(завдання) 
Критерії оцінювання 

Максимальна 

кількість балів 

 Змістовий модуль 1 

1  Практичні 

заняття  

9 практичних занять, з оформленням протоколів 

5*9=45. 

45 

2 Контрольна Виконується на платформі Moodle. 15 



робота 

3  Тестовий 

контроль 

2 тести  

2*10=20 

20 

 Змістовий модуль 2 

4  Практичні 

заняття  

2 практичних занять, з оформленням протоколів 

(5*2=10) 

10 

6  Тестовий 

контроль 

1 тест 10 

 Сумма балів за поточну роботу * на коефіцієнт 0,6 100* 0,6=60 

7 Екзамен Тестовий контроль -  30 питань 

Бали за модульний контроль * на коефіцієнт 0,4 

40 

 Всього  100 

 

Примітка: за умови відсутності іспиту, підсумковий контроль проводиться у формі заліку і 

складається з  поточного контролю, макимальна сума балів має становити  100балів. 

 

10. Методи навчання 

Індивідіально-консультативна робота здійснюється за графіком. Індивідіально-

консультативної роботи викладача кафедри у формі: індивідуальних занять, перевірки виконаних 

індивідуальних завдань, перевірки та захисту завдань що винесених на поточний контроль тощо. 

До форм організації індивідуально-консультативної роботи зі здобувачами вищої освіти 

належить: 

1. За засвоєнням теоретичного матеріалу: 

− консультації індивідуальні (запитання-відповідь); 

− консультації групові (розгляд типових прикладів - ситуацій). 

2. За засвоєнням практичного матеріалу: 

− консультації індивідуальні та групові. 

3. Для комплексної оцінки засвоєння програмного матеріалу: 

− індивідуальний захист виконаних контрольних робіт; 

− підготовка доповіді для виступу на семінарі занятті; 

− підготовка тез доповідей для виступу на наукової конференції. 

 Методики активізації процесу навчання. При викладанні навчальної дисципліни 

«Біологічна  хімія» з метою активізації навчально-пізнавальної діяльності здобувачів вищої освіти 

передбачено застосування активних і інтерактивних методів навчання та міні-лекцій, семінарів в 

активній формі. 

   

 

11.  Рекомендована література 

 

Основна: 

1. Клінічна біохімія: Підручник / Д.П. Бойків, Т.І. Бондарчук, О.Л. Іванків та ін..; за ред.. О.Я. 

Склярова.-К.: Медицина, 2006.-432 с. 

2. Губський Ю.І. Біологічна хімія.- Київ-Вінниця:Нова книга, 2007. – 656 с. 

3. Бойків Д.П. Біохімічні показники в нормі та при патології: Навчальний довідник / 

Д.П.Бойків, Т.І. Бондарчук, О.Л. Іванків та ін..; За ред. О.Я.Склярова. – Київ “Медицина”, 

2007.- 320с. 

4. Скляров О.Я. Клінічна біохімія. – Київ “Медицина”, 2006.- 432с. 

5. Тарасенко Л.М. Функціональна біохімія: Підручник. − Вінниця, 2007.– 384 с. 

6. Березов Т.Т., Коровкин Б.Ф. «Биологическая химия», 1990 г., М.Медицина – 528 с.  

7. Практикум з клінічної біохімії / І.Ф.Мещишен, В.П.Пішак, Н.П.Григор’єва, С.Д.Федоряк. – 

Чернівці, 2000. – 157с. 



8. Мещишен І.Ф., Яремій І.М. Особливості обміну речовин у дітей. - Чернівці: ПП Місікевич, 

2004. - 112 с. 

9. Механізми біохімічних реакцій: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. рек. МОНУ / За ред. 

Н.О. Сибірної. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2009. – 316 с. 

10. Мещишен І.Ф. Перетворення у біохімії. – Чернівці:Медуніверситет, 2008. – 71 с. 

11. Мещишен І.Ф. Задачі з біохімії та алгоритми їх розв’язування. – Чернівці:Медакадемія, 

2001. – 152 с. 

 

Додаткова:   

1. Чиркин А.А., Данченко Е.О. Биохимия. − М., 2010. − 624 с. 

2. А.Ш.Зайчик, Л.П.Чурилов «Основы общей патологии. Основы патохимии», Санкт-

Петербург, 2000.-688с. 

3. Балаболкин М.И.  Эндокринологія.  - М.:  Универсум паблишинг, 1998. – 582 с. 

4. Ленинджер А.  Основы биохимии: В 3 т.- М.: Мир, 1985.    - 1056 с. 

5. Мак-Мюррей У. Обмен веществ у человека.  - М.:  Мир, 1980.  -  368 с. 

6. Марри Р., Греннер Д., Мейес П., Родуэлл В.  Биохимия человека:   В 2 т. - М.: Мир, 1993. - 

т.1 - 381 с.; т.2 - 414 с. 

7. Мусил Я.  Основы биохимии патологических процессов. - М.: Медицина, 1985. - 432с. 

8. Хухо Ф.  Нейрохимия: основы и принципы.- М.: Мир, 1990. - 384 с. 

9. Halkerston I.D.K.  Biochemistry:  2nd  edition.  The National medical series   for independent 

study. - 1988. - 522 р. 

10. Stryer L.  Biochemistry. - W.H.Freeman and Company. New York. - 1995.  - 1064 p.   

 

                                                  12.Посилання на  інформаційні ресурси 

1. Cпециалізоване медичне інтернет-видання для лікарів, провізорів, фармацевтів, студентів 

медичних та фармацевтичних вузів. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.morion.ua.  

2. Всесвітня організація охорони здоров'я. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.who.int.  
3. Фармацевтична енциклопедія. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.pharmencyclopedia.com.ua.  

4. www.ito.edu.ru/2001/ito/VI/VI-0-29.htmlorg/ - електронна англомовна бібліотека 

5. Пошукова база Medline [Електронний ресурс]. – Режим доступу: National Library of Medicine 

https://www.nlm.nih.gov/bsd/medline.html.  
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