
 



1. Загальна інформація про дисципліну 

 

Силабус освітнього компоненту 

 «Біологічна хімія»  

Спеціальність: 226 Фармація, промислова фармація 

Галузь знань: 22 Охорона здоров’я  

Освітня програма: Фармація, промислова фармація 

Рівень вищої освіти  магістр 

Статус дисципліни Обов’язкова 

Посилання на сайт 

дистанційного навчання 

(Moodle) 

https://mku.edu.ua Moodle 

Викладач (ПІБ, науковий 

ступінь, наукове званняя, 

посада) 

Прозорова Галина Олександрівна  

Кандидат біологічних наук, доцент кафедри  

Контактна інформація 

викладача (телефон, E-mail 

викладача) 

(095) 608-96-52 

prozorova1979@gmail.com 

Консультації Дні консультацій за графіком проведення консультацій / або за 

попередньою домовленістю 

Мова викладання українська 

2. Опис дисципліни 

Анотація дисципліни Протягом одного семестру здобувачі вищої освіти вивчають 

Біологічну хімію. Навчальна 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 

підсумковийконтроль 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. 

Пререквізити «Біологія і екологія», «Хімія» на базі середньої освіти. 

Постреквізити «Патологічна фізіологія», «Фізична та колоїдна хімія», 

«Фармацевтична хімія». 

Формат проведення Очний, змішаний (поєднання традиційних форм навчання з 



дисципліни елементами електронного навчання через систему Moodle), 

дистанційний. Для заочної форми здобуття освіти можливим є 

поєднання очного та дистанційного форматів викладання 

дисципліни. 

Мета викладання 

дисципліни  

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. 

3. Перелік компетентностей відповідно до освітньої програми 

Загальні компетентності 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, 

предметні) компетентності 

 

СК 4. Здатність забезпечувати раціональне застосування 

рецептурних та безрецептурних лікарських засобів та інших товарів 

аптечного асортименту згідно з фізико-хімічними, фармакологіч-

ними характеристиками, біохімічними, патофізіологічними 

особливостями конкретного захворювання та фармакотерапев-

тичними 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 фармакооргано-

лептичних методів контролю. 

4. Програмні результати навчання відповідно до освітньої програми 



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. 

5. Ознаки дисципліни 

Семестр Кількість 

кредитів 

Загальна 

кількість 

годин 

Аудиторна 

робота 

Самостійна 

робота 

Вид 

підсумкового 

контролю 

3-й 6 180 28 152 екзамен 

6. Обсяг дисципліни 

Види навчальної роботи Загальна кількість годин 

Лекції 10 

Семінарські/Практичні/Лабораторні 

заняття 

18 

Самостійна робота 152 

Всього 180 

7. План вивчення навчальної дисципліни 

Тема Кількість годин 

лекції практичні, 

семінарські, 

лабораторні заняття 

самостійна 

робота 

Тема 1. Методи біохімічних досліджень в 

клінічній медицині. 
1 1 14 

Тема 2. Визначення кількості білка в плазмі 

та сироватці крові. Гіпо та гіперпротеїнемії: 

можливі причини та наслідки 

1 1 14 

Тема 3. Визначення співвідношення 

альбуміни:глобуліни, клінічне значення. 

Діагностика порушень обміну окремих 

амінокислот. 

1 2 14 

Тема 4.   Залишковий азот крові: основні 

компоненти, методи їх визначення, 

діагностичне значення 

1 1 14 

Тема 5. Діагностичне значення  визначення  

загальних ліпідів та їх фракцій. 
1 2 14 

Тема 6.  Визначення основних показників 

вуглеводного обміну: 
1 2 14 

Тема 7.  Клінічна ензимологія. Ферменти як 

маркери захворювань. 
1 2 14 

Тема 8. Визначення концентрації 

макролементів та їх клініко-діагностичне 

значення 

1 1 14 



Тема 9. Клініко-біохімічні критерії 

порушень обміну вітамінів. 
1 2 14 

Тема 10. Методи діагностики порушень 

травлення . 
0,5 2 14 

Тема 11. Лабораторна діагностика інфаркту 

міокарда. Визначення АсТ та ЛДГ. 
0,5 2 12 

Загаьна кількість годин 10 18 152 

8. Самостійна робота здобувача 

Тема Завдання для самостійної роботи 

здобувачів 

Рекомендована 

література 

Тема 1. Методи біохімічних 

досліджень в клінічній медицині. 

Самостійне опрацювання літератури з 

теми заняття, виконання практичного 

завдання, оформлення протоколу  

1, 2, 9,3,4 

Тема 2. Визначення кількості білка 

в плазмі та сироватці крові. Гіпо- та 

гіперпротеїнемії: можливі причини 

та наслідки 

Самостійне опрацювання літератури з 

теми заняття, виконання практичного 

завдання, оформлення протоколу  

1, 2, 5,6,9 

Тема 3. Визначення співвідношення 

альбуміни: глобуліни, клінічне 

значення. Діагностика порушень 

обміну окремих амінокислот. 

Самостійне опрацювання літератури з 

теми заняття, виконання практичного 

завдання, оформлення протоколу  

1, 2, 5,6,9 

Тема 4.   Залишковий азот крові: 

основні компоненти, методи їх 

визначення, діагностичне значення 

Самостійне опрацювання літератури з 

теми заняття, виконання практичного 

завдання, оформлення протоколу  

1, 2, 8,9,10 

Тема 5. Діагностичне значення  

визначення  загальних ліпідів та їх 

фракцій. 

Самостійне опрацювання літератури з 

теми заняття, виконання практичного 

завдання, оформлення протоколу  

1, 2, 9,10 

Тема 6.  Визначення основних 

показників вуглеводного обміну: 

Самостійне опрацювання літератури з 

теми заняття, виконання практичного 

завдання, оформлення протоколу  

1, 2, 5,6,9 

Тема 7.  Клінічна ензимологія. 

Ферменти як маркери захворювань. 

Самостійне опрацювання літератури з 

теми заняття, виконання практичного 

завдання, оформлення протоколу  

1, 2, 9,3,4 

Тема 8. Визначення концентрації 

макролементів та їх клініко-

діагностичне значення 

Самостійне опрацювання літератури з 

теми заняття, виконання практичного 

завдання, оформлення протоколу  

1, 2, 9,7,8,10 

Тема 9. Клініко-біохімічні критерії 

порушень обміну вітамінів. 

Самостійне опрацювання літератури з 

теми заняття, виконання практичного 

завдання, оформлення протоколу  

1, 2, 7,8,9 

Тема 10. Методи діагностики 

порушень травлення . 

Самостійне опрацювання літератури з 

теми заняття, виконання практичного 

завдання, оформлення протоколу  

1, 2, 9,10 

Тема 11. Лабораторна діагностика 

інфаркту міокарда. Визначення АсТ 

та ЛДГ. 

Самостійне опрацювання літератури з 

теми заняття, виконання практичного 

завдання, оформлення протоколу  

1, 2, 9, 3,4 

9. Технічне та програмне забезпечення (обладнання) 

У період сесії бажано мати мобільний пристрій (телефон) для оперативної комунікації з 

адміністрацією, методистом та викладачем з приводу проведення занять та консультацій. У 

міжсесійний період комп’ютерну техніку для комунікації з адміністрацією, методистом, 

викладачами та підготовки рефератів. 
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Інформаційні ресурси в Інтернеті 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.  

6. Вісник фармації 2018 

https://smartpress.com.ua/tovar-2018-visnik-farmatsiyi 

11. Політика навчальної дисципліни 

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. 

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 

http://www.morion.ua/
http://www.who.int/
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https://smartpress.com.ua/tovar-2018-visnik-farmatsiyi


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. 

12. Система оцінювання та вимоги 

Загальна система 

оцінювання курсу 

     Об’єктом оцінювання є рівень засвоєння програмного 

матеріалу дисципліни різного характеру та рівня складності на 

проміжних чи заключних етапах його вивчення.  

     Завданням оцінювання є перевірка: рівня засвоєння певного 

теоретичного матеріалу; набутих навичок виконання різного 

характеру практичних і розрахункових робіт з опорою на 

теоретичні знання; уміння самостійно опрацьовувати теоретичний 

матеріал і осмислювати зміст теми чи розділу; уміння публічно чи 

письмово представляти певний матеріал (презентація); уміння 

інтегрувати необхідні знання із дисциплін, вивчених  раніше; 

уміння аналізувати, синтезувати й оцінювати інформацію тощо.  

     Оцінювання поточного і семестрового контролю здійснюється 

за 100-бальною шкалою з наступним переведенням у національну 

шкалу (чотирибальну – «відмінно», «добре», «задовільно», 

«незадовільно» чи вербальну – «зараховано», «не зараховано») та 

шкалу ЄКТС 

Критерії оцінювання 

письмової роботи 

1. Повнота відповіді або виконання завдання; 

2. Рівень сформованості логічних умінь: елементарні дії; 

операція, правило, алгоритм; правила визначення понять; 

формулювання законів і закономірностей; структурування 

суджень, умовиводів, доводів, описів. 

 

Критерії оцінювання роботи 

здобувачів на семінарських 

заняття 

    Активна участь під час обговорення в аудиторії, здобувачі 

мають бути готовими детально розбиратися в матеріалі, ставити 

запитання, висловлювати свою точку зору, дискутувати.  

     Під час дискусії важливі: 

 - повага до колег,  

- толерантність до інших та їхнього досвіду, 

 - сприйнятливість та неупередженість,  

- здатність не погоджуватися з думкою, але шанувати особистість 

опонента,  

- ретельна аргументація своєї думки та сміливість змінювати свою 

позицію під впливом доказів,  

- я-висловлювання, коли людина уникає непотрібних 

узагальнювань, описує свої почуття і формулює свої побажання з 

опорою на власні думки і емоції,  

- обов’язкове знайомство з першоджерелами.  

     Вітається творчий підхід у різних його проявах. Від здобувачів 

очікується зацікавленість участю у міських, всеукраїнських та 

міжнародних конференціях, конкурсах та інших заходах з 

предметного профілю. 



 

Критерії оцінювання роботи 

здобувачів на практичних 

заняттях 

1. Повнота відповіді або виконання завдання. 

2. Рівень самостійності здобувача. 

3. Рівень навчально-пізнавальної діяльності. 

Критерії оцінювання 

самостійної роботи 

здобувачів 

 

1. Повнота відповіді або виконання завдання. 

2. Рівень самостійності здобувача. 

3. Сформованість навчально-інформаційних умінь. 

4.  Сформованість навчально-інтелектуальних умінь. 

5. Рівень сформованості фахових вмінь (вміння застосовувати 

на практиці набуті знання).  

Умови допуску до 

підсумкового контролю  

Підсумковий контроль у формі заліку, екзамену здійснюється на 

основі зарахування всіх виконаних здобувачами завдань (для 

цього отримані бали сумуються, а їх кількість не повинна бути 

меншою, ніж 50 % завдань 

 

Узагальнені критерії оцінювання відповіді здобувача на екзамені 

 

За 

шкалою 

ECST 

Сума балів Оцінка 

за нац. 

шкалою 

Критерії оцінювання навчальних досягнень 

здобувачів 

А 
90-100 

 
5 відмінно 

Глибокі знання передбаченого програмного матеріалу. 

Грамотні і логічні відповіді на поставлені запитання. 

Здобувач приймає правильні рішення при розв’язанні 

практичних завдань, бездоганно володіє прийомами 

роботи з устаткуванням, приладами та комп’ютером; 

самостійно оцінювати різноманітні життєві ситуації, 

явища, факти, виявляти і відстоювати особистісну 

позицію. 

 

В 82-89 4 добре 

Знання суттєвих ознак, понять, явищ, закономірностей, 

зв’язків між ними. Здобувач самостійно засвоює знання у 

стандартних ситуаціях, володіє розумовими операціями 

(аналізом, синтезом, узагальненням, порівнянням, 

абстрагуванням), уміє робити висновки, виправляти 

допущені помилки. 

С 
75-81 

 
4 добре 

Знання суттєвих ознак, понять, явищ, закономірностей, 

зв’язків між ними. Здобувач самостійно засвоює знання у 

стандартних ситуаціях, володіє розумовими операціями 

(аналізом, синтезом, узагальненням, порівнянням, 

абстрагуванням), уміє робити висновки, виправляти 

допущені помилки. 

D 
64-74 

 
3 задовільно 

Знання неповні, поверхневі. Здобувач відновлює основний 

навчальний матеріал, але недостатньо осмислено, не вміє 

самостійно аналізувати, робити висновки. Здатний 

вирішувати завдання за зразком. Володіє елементарними 

вміннями навчальної діяльності. 

E 
60-63 

 
3 задовільно 

Відповідь здобувача при відтворенні навчального матеріалу 

елементарна, фрагментарна, обумовлюється початковим 

уявленням про предмет вивчення. 

 

 

FХ 

35-59 

 

2 

незадовільно 
з можливістю 

Незнання значної частини навчального матеріалу, 

суттєві помилки у відповідях на питання, невміння 

застосувати теоретичні положення при розв’язанні 



повторного 

складання  

практичних задач.  

 

F 

1 -34 

 

2 

незадовільно 
з 

обов’язковим 

повторним 

вивченням 

навчальної 

дисципліни 

Незнання значної частини навчального матеріалу, 

суттєві помилки у відповідях на питання, невміння 

орієнтуватися при розв’язанні практичних задач, 

незнання основних фундаментальних положень.  

 

 

 

 
 


