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 ВСТУП 
 

Програма вивчення навчальної дисципліни “Обмін речовин” складена  відповідно до Стандарту вищої 
освіти України (далі – Стандарт) Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти 
                                                                                                                     (назва рівня вищої освіти) 

галузі знань   22 «Охорона здоров’я» 
 
                                                                    (шифр і назва галузі знань) 

спеціальності   224 Технології медичної діагностики та лікування 
                                                                                                (код і найменування спеціальності) 

програми підготовки _____ Дієтологія_________________________. 
                                                                                                (найменування освітньої програми) 

Опис навчальної дисципліни (анотація). Обмін речовин, який безперервно 
відбувається в нашому організмі, є основою життєдіяльності живих організмів. Саме він 
забезпечує речовинами та енергією клітини, відтак можливі їх ріст, розвиток, взагалі існування.  

Явища обміну речовин полягають в надходженні в організм із зовнішнього середовища 
різних речовин, у засвоєнні й зміні їх у виділенні утворюються продуктів розпаду. При всіх цих 
процесах зміни речовин в організмі спостерігається безліч різних хімічних, механічних, 
термічних і електричних явищ, що постійно відбувається перетворення енергії: потенційна 
енергія складних органічних сполук при їх розщепленні звільняється і перетворюється в теплову, 
механічну, електричну. У цілому обмінні процеси забезпечують життєдіяльність організму 
людини на всіх рівнях. Будь-яке порушення перебігу реакцій призводить до зміни фізіологічного 
стану, що може мати серйозні клінічні наслідки.  

 Без знання цих питань неможливе бути  майбутніми медичними працівниками - дієтологами. 
Дисципліна «Обмін речовин» пов’язана з такими дисциплінами як «Фізіологія людини та 
тварин», «Основи травлення та живлення»,  "Біохімія". Методи та прийоми цієї дисципліни 
можуть застосовуватись як у дослідженнях суміжних наук, так і в міждисциплінарних. 

 

 
1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

1.1. Дати студентам знання з основних хімічних реакцій, що забезпечує життєдіяльність і 
ріст клітини. 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни “Обмін речовин” є: 
 сформувати уявлення про основи розуміння студентами загальних закономірностей 

метаболізму; 

 вивчити основні ланки обміну білків, жирів, вуглеводів та нуклеїнових кислот; 

 з'ясувати роль вітамінів в організмі людини; 
 дати студентам наукові уявлення про антиоксидантну систему організму;  
 вивчити захворювання, що пов’язані з порушенням обміну речовин. 

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 та практичні 

проблеми у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення 
інновацій та характеризується комплексністю та невизначеністю умов та вимог. 

 
  загальні: 

 Здатність застосовувати знання з обміну речовин в практичних ситуаціях; 
 Знання та розуміння предметної області обміну речовин; 
 Здатність до вибору стратегії спілкування; здатність працювати в команді; 

навички міжособистісної взаємодії; 
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 Здатність спілкуватися рідною мовою як усно, так і письмово; здатність 
спілкуватись другою мовою; 

 Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій; 
 Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу, здатність вчитися і бути 

сучасно навченим; 
 Здатність оцінювати та забезпечувати якість робіт, які виконуються; 
 Визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих обов’язків. 

 спеціальні (фахові, предметні): 
 Знання молекулярних механізмів, що лежать в основі порушень обміну речовин за 

спадкових та набутих патологічних станів; 
 Знання принципів діагностики найпоширеніших функціональних розладів органів 

шлунково-кишкового тракту, нирок, нервової та м’язової систем, сполучної 
тканини, ендокринних залоз; 

 Знання основних принципів застосування досліджень біохімічного складу крові і 
сечі у діагностиці патологічних станів; 

 Здатність обґрунтовано підбирати спектр лабораторних досліджень та оцінювати 
їх результати. 

 
 
Деталізація компетентностей відповідно до дескрипторів НРК у формі «Матриці компетентностей». 
 

Матриця компетентностей 
№ Компетентність 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 
1. Здатність 

застосовувати 
знання з обміну 
речовин 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 

2. Знання та 
розуміння 
предметної 
області обміну 
речовин  

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 
відповідаль- 
ність  
за професійний  
розвиток, 
здатність  
до подальшого  
професійного  
навчання  
з високим 
рівнем  
автономності. 

3 Здатність до 
вибору стратегії 
спілкування; 
здатність 
працювати в 
команді; навички 
міжособистісної 
взаємодії 

Знати тактики та 
стратегії 
спілкування, 
закони та 
способи 
комунікативної 
поведінки 

Вміти обирати 
способи та 
стратегії 
спілкування для 
забезпечення 
ефективної 
командної роботи 

Використовувати 
стратегії 
спілкування та 
навички 
міжособистісної 
взаємодії 

Нести 
відповідаль- 
ність  
за вибір та 
тактику  
способу 
комунікації 
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4 Здатність 
спілкуватися 
рідною мовою як 
усно, так і 
письмово; 
здатність 
спілкуватись 
другою мовою 

Мати досконалі 
знання рідної 
мови та базові 
знання іноземної 
мови 

Вміти 
застосовувати 
знання рідної 
мові, як усно так і 
письмово, вміти 
спілкуватись 
іноземною мовою. 

Використовувати 
при фаховому та 
діловому 
спілкуванні та при 
підготовці 
документів рідну 
мову. 
Використовувати 
іноземну мову у 
професійній 
діяльності 

Нести 
відповідаль- 
ність  
за вільне 
володіння  
рідною мовою, 
за  
розвиток  
професійних  
знань. 

5 Навички 
використання 
інформаційних і 
комунікаційних 
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 
відповідаль- 
ність 
за розвиток  
професійних 
знань  
та умінь. 

6 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 
відповідаль- 
ність  
за своєчасне  
набуття  
сучасних знань. 

7 Здатність 
оцінювати та 
забезпечувати 
якість виконаних 
робіт. 

Знати методи 
оцінювання 
показників 
якості 
діяльності.  

Вміти 
забезпечувати 
якісне виконання 
робіт. 

Встановлювати 
зв’язки для 
забезпечення 
якісного 
виконання робіт. 

Нести 
відповідаль- 
ність  
за якісне 
виконання  
робіт. 

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 
виконанні 
обов’язків 

Встановлювати 
міжособистісні 
зв’язки для 
ефективного 
виконання завдань 
та обов’язків 

Відповідати за  
якісне  
виконання  
поставлених  
завдань 

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності 
1 Знання 

молекулярних 
механізмів, що 
лежать в основі 
порушень обміну 
речовин за 
спадкових та 
набутих 
патологічних 
станів 
 

Знати перебіг 
основних 
метаболічних 
шляхів 
організму за 
фізіологічних 
умов, напрямки 
їх гормональної 
регуляції та 
основні причини 
їх спадкових і 
набутих 
порушень 

Вміти 
пояснювати 
можливі 
причини 
порушень 
обміну речовин 
за спадкових та 
набутих 
патологій 

Зрозуміле і 
недвозначне 
донесення 
власних 
висновків, 
знань та 
пояснень щодо 
даного питання 

Нести 
відповідальність 
за якість 
виконаної роботи 

2 Знання 
принципів 
діагностики 

Знати біохімічні 
механізми, що 
лежать в основі 

Вміти вірно 
підбирати 
спектр  

Встановлювати 
зв’язки для 
дискусії при 

Нести 
відповідальність 
за прийняття 
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найпоширеніших 
функціональних 
розладів органів 
шлунково-
кишкового 
тракту, нирок, 
нервової та 
м’язової систем, 
сполучної 
тканини, 
ендокринних 
залоз 
 

функціонування 
органів 
шлунково-
кишкового 
тракту, нирок, 
нервової та 
м’язової систем, 
сполучної 
тканини, 
ендокринних 
залоз, а також 
механізми 
розвитку 
найпоширеніших 
іх розладів  

діагностичних 
процедур для 
підтвердження 
прогнозованого 
діагнозу або 
під час 
контролю 
ефективності 
лікування 

виборі спектра 
діагностичних 
процедур для 
підтвердження 
прогнозованого 
діагнозу або 
під час 
контролю 
ефективності 
лікування 

рішення при 
виборі спектра 
діагностичних 
процедур для 
підтвердження 
прогнозованого 
діагнозу або під 
час контролю 
ефективності 
лікування 

3 Знання основних 
принципів 
застосування 
досліджень 
біохімічного 
складу крові і 
сечі у діагностиці 
патологічних 
станів 
 

Знати роль і 
особливості 
застосування 
досліджень 
біохімічного 
складу крові і сечі 
у діагностиці 
патологічних 
станів 
 

Вміти вірно 
підбирати 
показники 
біохімічного 
складу крові і 
сечі для 
підтвердження 
прогнозованого 
діагнозу або 
під час 
контролю 
ефективності 
лікування 

Встановлювати 
зв’язки для 
дискусії при 
виборі 
показників 
біохімічного 
складу крові і 
сечі для 
підтвердження 
прогнозованого 
діагнозу або 
під час 
контролю 
ефективності 
лікування 

Нести 
відповідальність 
за прийняття 
рішення при 
виборі 
показників 
біохімічного 
складу крові і 
сечі для 
підтвердження 
прогнозованого 
діагнозу або під 
час контролю 
ефективності 
лікування 

4 Здатність 
обґрунтовано 
підбирати 
спектр 
лабораторних 
досліджень та 
оцінювати їх 
результати  
 

Мати 
спеціалізовані 
знання про 
людину, ії 
органи та 
системи, знати 
стандартні 
методики 
проведення 
лабораторних 
досліджень 

Вміти 
аналізувати 
результати 
лабораторних 
досліджень та 
на їх підставі 
оцінювати 
інформацію 
щодо діагнозу 
хворого  

Обґрунтовано 
призначати та 
оцінювати 
результати 
лабораторних 
досліджень  

Нести 
відповідальність 
за прийняття 
рішення щодо 
оцінювання 
результатів 
лабораторних 
досліджень 

 
Результати навчання: Студент має знати основні поняття обміну речовин – катаболізм та 
анаболізм, вивчити основні ланки обміну білків, жирів, вуглеводів та нуклеїнових кислот. 
Зрозуміти фізіологічну роль вітамінів в обміні речовин. Засвоїти захворювання, що пов’язані з 
порушенням обміну речовин. 

 
2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни  
 
На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 годин 3 кредити ЄКТС. 

 
Якщо програма структурована у модулі: 
 

Змістовий модуль 1. Обмін речовин (білків, жирів, вуглеводів) в організмі людини за умов 
фізіологічної норми та патології. 
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Змістовий модуль 2. Обмін речовин (нуклеїнові кислоти, вітаміни) в організмі людини за 

умов фізіологічної норми та патології. Види харчування (традиційні та нетрадиційні). 
 

         3. Структура навчальної дисципліни 
 

Назви змістових 
модулів 

 і тем 

Кількість годин 
денна форма заочна форма 

усього  у тому числі усього  у тому числі 
л п лаб. інд. с. р. л п лаб. інд. с. р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Модуль 1 

Змістовий модуль 1. Обмін речовин (білків, жирів, вуглеводів) в організмі людини за умов 
фізіологічної норми та патології. 

Тема 1. Особливості 
обміну речовин та енергії 

14 2 4   8       

Тема 2. Особливості 
білкового обмін 

14 2 4   8       

Тема 3. Особливості 
обміну вуглеводів 

14 2 4   8       

Тема 4. Обмін жирів 14 2 4   8       
Разом за змістовим 
модулем 1 

56 8 16   32       

Змістовий модуль 2. Обмін речовин (нуклеїнові кислоти, вітаміни) в організмі людини за умов 
фізіологічної норми та патології. Види харчування (традиційні та нетрадиційні). 

Тема 1. Метаболізм 
нуклеотидів та його 
порушення 

12 2 4   6       

Тема 2. Традиційні та не 
традиційні види 
харчування 

12 2 4   6       

Тема 3. Вітаміни та їх 
роль у обміні речовин 

8 2 4   2       

Разом за змістовим 
модулем 2 

32 6 12   14       

Консультації 2            
Усього годин  90 14 28   46       

 
         4. Теми лекцій    
 

№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

1 Особливості обміну речовин та енергії 2 
2 Білковий обмін 2 
3 Обмін вуглеводів  2 
4 Обмін жирів 2 
5 Метаболізм нуклеотидів та його порушення 2 
6 Традиційні та не традиційні види харчування 2 
7 Вітаміни та їх роль у обміні речовин 2 
 Разом 14 

 
         5. Теми семінарських занять 
 

№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

1   
2   
...   
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         6. Теми практичних занять 
 

№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

1 Визначення росту та маси, індексу маси свого організму 2 
2 Гігієнічна оцінка раціону харчування 2 
3 Визначення білка в біологічних тканинах. Частина 1 2 
4 Визначення білка в біологічних тканинах. Частина 2 2 
5 Глюкозо-толерантний тест 2 
6 Порушення вуглеводного обміну (виначення глюкози) 2 
7 Порушення жирового обміну (визначення холестерину) 2 
8 Порушення водно-сольового обміну (аналіз сечі, pH) 2 
9 Порушення кислото – основного стану 2 
10 Дієт- столи 1-5 2 
11 Дієт- столи 6-10 2 
12 Дієт- столи 11-15 2 
13 Добові норми вітамінів 2 
14 Підсумкове заняття 2 
 Разом 28 
 
 
                                                                                                              

        7. Теми лабораторних занять 
 

№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

1   
2   
3   

 
        8. Самостійна робота 

 
№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

1 Молекулярні основи біоенергетики 4 
2 Симптоми порушення обміну білків 4 
3 Симптоми порушення обміну жирів 4 
4 Симптоми порушення обміну вуглеводів 4 
5 Захворювання  пов’язані з гіповітамінозом 4 
6 Захворювання  пов’язані з гіпервітамінозом 4 
7 Нетрадиційне харчування. 4 
8 Традиційне харчування 4 
9 Білково-енергетична недостатність 6 
10 Роль мінеральних речовин організмі людини 6 
11 Рекомендовані середні норми вітамінів у добовому раціоні 2 

 Разом  46 
 

 
 

        9. Індивідуальні завдання: написання рефератів, підготовка презентацій,  
 

10. Завдання для самостійної роботи:  
підготовка рефератів або презентацій на теми з Таблиці 8 «Самостійна робота» 
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11. Методи навчання: викладення лекційного матеріалу, відповіді на запитання студентів, опанування 
практичних навичок на лабораторних заняттях  

                                                                                                  
12. Методи контролю: тестовий поточний контроль, модульні контрольні роботи, оцінювання 
захищених лабораторних робіт 
 
13.  Форма підсумкового контролю успішності навчання: письмова відповідь на запитання з білета                                     

14. Схема нарахування та розподіл балів, які отримують студенти:  

Підсумкова оцінка з навчальної дисципліни “Обмін речовин” 
виставляється як сума балів за поточну навчальну діяльність. 
 
Номер 
змістового 
модуля, 
кількість 
навчальних  
годин 

 
 
Кількість 
тем, їх 
номери 

 
 
Кількість 
лаборатор
них 
занять, 
год 

Бали, які нараховуються студентам, макс  
 
Мінімальна 
кількість  
балів. 

За оцінки на заняттях. Модульна  
контрольна  
робота 

Усні 
відповіді 

Ведення 
зошита з 
практичних 
занять  

  

Змістовий 
модуль 1, 56 

4 (№№1-4) 7 10 10 30 30 

Змістовий 
модуль 2, 34 

3 (№№5-7) 6 10 10 30 30 

 

Шкала оцінювання в Україні та її відповідність ECTS: 
Відмінно / Excellent 90-100 А 

Добре / Good 75-89 В, С 
Задовільно / Satisfactory 60-74 D, E 

Незадовільно з можливістю повторного складання / Fail 35-59 FX 
Незадовільно  з обов’язковим повторним вивченням 

дисципліни / Fail 
0-34 

F 

 

Єдина шкала оцінок для студентів 

Оцінка  ЕCTS Статистичний       показник 

А 

B 

C 

D 

E 

Найкращі 10%  студентів 

Наступні 25 % студентів 

Наступні 30 % студентів 

Наступні 25 % студентів 

Останні 25 % студентів 

FX 

F 

Повторне перескладання 

Обов’язковий повторний 
курс навчання 
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           Для студентів, які бажають покращити свою успішність при засвоєнні    змістових    
модулів, можливе проведення повторного підсумкового контролю засвоєння 
дисципліни (змістового модуля) під час іспиту в комісії. 

 
        15. Методичне забезпечення (навчальний контент): конспект лекцій, презентації, завдання для 
самостійної роботи, питання, задачі, завдання для поточного та підсумкового контролю знань і вмінь 
студентів        
        
        16. Рекомендована література 
 
Основна: 
1. Гонський    Я.Л.,     Максимчук    Т.П.,     Калинський     М.І.     Біохімія    людини. 
Тернопіль:"Укрмедкнига", 2002.- 744 с. 
2. Губський Ю.І. Біологічна хімія. - Київ-Тернопіль: Укрмедкнига, 2000.- 508 с 
3. Ленинджер А. Основы биохимии. - М.: "Мир". - 1985. - 957 с. 
4. Бабенюк Ю.Д., Остапченко Л.І., Скопенко О.В. Біохімія: терміни і номенклатура ферментів: 
Навчальний посібник. - К.: Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2005. –  356 с. 
5. Шведов В.Н., Комов В.П. Биохимия. – М.: Дрофа, 2006 .– 640 с. 
6. Остапченко Л.І., Скопенко О.В. Біохімія в схемах і таблицях: Навчальний посібник. – К.: Видавничо-
поліграфічний центр "Київський університет", 2004 .– 128 с. 
 
 
 
Додаткова: 
1. Северин Е.С., Алейникова Т.Л., Осипов Е.В. Биохимия.- М.: Медицина, 2000, 164 с.  
2. Уильямс Б., Уилсон К. Методы практической биохимии – М: Мир, 1978. 
3. Курс лекцій з біохімії. Розділ  «Загальні закономірності метаболізму. Молекулярні основи 
біоенергетики» / укладачі: Л.І. Гребеник, І.Ю. Висоцький. – Суми: Сумський державний університет, 
2011. –  74 с. 
4. Коротяева Е. Я не буду толстой – Х. «Пресса Украины», 2016, 350 с.  
5. Пернатьев Ю.С. Живая еда от 1000 болезней. – Х. «Фактор-Друк», 2016, 240 с. 
 
 

 


