




1. Мета дисципліни «Біологічна та біоорганічна хімія» - ознайомлення студентів з 
хімічною структурою, властивостями та біологічними функціями карбонових кислот, білків, 
ліпідів, вуглеводів, гетероциклічних сполук і нуклеїнових кислот, а також вітамінів і 
гормонів, із роллю ферментів у функціонуванні клітин і тканин, з основними метаболічними 
шляхами, які реалізуються у клітинах, та механізмами їх регуляції, а також з основами 
біоенергетики. Окрема увага приділяється вивченню біохімічних механізмів фізіологічних 
функцій, а також біохімії біологічних рідин (крові, сечі, тощо). Кінцевою метою вивчення 
даної дисципліни є оволодіння знаннями про біохімічні властивості та обмін основних 
біомолекул в організмі людини в нормі та за умови патологій, а також уміння проводити 
біохімічні дослідження біологічних рідин та оцінювати їх результати з інтерпретацією 
клініко-діагностичного значення. 

 

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: 
1. Успішне опанування курсу Медична біологія, Медична хімія. 

2. Знання теоретичних основ медичної хімії, морфологічних дисциплін, анатомії та 
фізіології. 

3. Вміння застосовувати теоретичні знання на практиці та працювати у хімічній 
лабораторії. 

 
3. Анотація навчальної дисципліни: «Біологічна та біоорганічна хімія» - наука, що вивчає: 
біомолекули  та  молекулярну  організацію   клітинних  структур;  загальні закономірності 
ферментативного каталізу та  біохімічну динаміку  перетворення  основних  класів 
біомолекул (амінокислот,  вуглеводів,  ліпідів, нуклеотидів, порфіринів тощо); молекулярну 
біологію та генетику інформаційних макромолекул (білків та нуклеїнових кислот),  тобто 
молекулярні механізми спадковості та реалізації генетичної інформації; механізми 
гормональної регуляції метаболізму та біологічних функцій клітин; біохімію спеціальних 
фізіологічних функцій (функціональну біохімію – у т.ч. біохімію печінки, крові, сечі, 
нервової, м’язової та сполучної тканини). Навчальна дисципліна «Біологічна та біоорганічна 
хімія» викладається для студентів першого та другого курсів (протягом двох семестрів).  
 
4. Завдання (навчальні цілі) –  

1) сформувати у студентів знання про структуру та функції білків, нуклеїнових кислот, 
вуглеводів, ліпідів, ферментів, вітамінів, гормонів;  

2) сформувати у студентів навички проводити біохімічні дослідження на виявлення 
нормальних та патологічних компонентів у біологічних рідинах, а також аналізувати 
результати біохімічних досліджень для діагностики найпоширеніших захворювань людини. 

3) сформувати у студентів уявлення про механізми обміну речовин та їх регуляцію, а 
також про роль біохімічних процесів у забезпеченні функціонування органів та систем 
організму людини. 
 

Згідно з вимогами Стандарту вищої освіти України (другий (магістерський) рівень вищої 
освіти (сьомий рівень НРК України), галузь знань 22 «Охорона здоров’я», спеціальність 
222 «Медицина») дисципліна забезпечує набуття студентами таких компетентностей: 

інтегральної:: 
 здатність розв’язувати складні задачі, у тому числі дослідницького та 

інноваційного характеру у сфері медицини. Здатність продовжувати навчання з 
високим ступенем автономії. 

загальних:  
 ЗК02. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 
 ЗК04. Знання та розуміння предметної галузі та розуміння професійної 

діяльності.  



 ЗК06. Здатність приймати обґрунтовані рішення. 
 ЗК07. Здатність працювати в команді. 
 ЗК10. Здатність використовувати інформаційні і комунікаційні технології. 
 ЗК11. Здатність до пошуку, опрацювання та аналізу інформації з різних джерел. 

спеціальних (фахових, предметних):  
 СК17. Здатність до оцінювання впливу навколишнього середовища, соціально-

економічних та біологічних детермінант на стан здоров’я індивідуума, сім’ї, популяції  
 СК25. Дотримання професійної та академічної доброчесності, нести 

відповідальність за достовірність отриманих наукових результатів. 
 
5. Результати навчання за дисципліною:  

2 семестр 
Результат навчання 

(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація; 4. 
автономність та відповідальність) 

Форми (та/або 
методи і 

технології) 
викладання і 

навчання 

Методи 
оцінювання та 

пороговий 
критерій 

оцінювання  

Відсоток у 
підсумковій 

оцінці з 
дисципліни Код Результат навчання 

1.1 Знати особливості будови біоорганічних 
сполук – карбонових кислот, амінокислот і 
білків, жирних кислот і ліпідів, вуглеводів, 
нуклеїнових кислот і гетероциклічних 
сполук - та функції, які вони виконують в 
організмі людини. Розуміти реакційну 
здатність основних класів біомолекул, що 
забезпечує їх функціональні властивості та 
метаболічні перетворення в організмі.  

Лекції Захист 
лабораторних 

робіт, усні 
відповіді, 
модульна 

контрольна 
робота 

 

25 

Лабораторні 
заняття 

Самостійна 
робота 

1.2 Знати біохімічні механізми виникнення 
найпоширеніших набутих і спадкових 
патологічних процесів в організмі людини. 
 

Лекції Захист 
лабораторних 

робіт, усні 
відповіді, 
модульна 

контрольна 
робота 

20 
Лабораторні 

заняття 

Самостійна 
робота 

1.3 Вміти наводити приклади використання 
сполук біологічного походження у 
фармакології та медицині. Розуміти зв’язок 
між особливостями будови біоорганічних 
сполук та їх перетвореннями в організмі, 
який лежить в основі їх медичного 
використання. Знати основні механізми 
біохімічної дії та принципи спрямованого 
застосування різних класів 
фармакологічних засобів. 

Лекції Захист 
лабораторних 

робіт, 
усні 

відповіді, 
модульна 

контрольна 
робота 

10 
Лабораторні 

заняття 
Самостійна 

робота 

1.4 Знати норми та зміни біохімічних 
показників, що застосовуються для 
діагностики найпоширеніших хвороб 
людини. 

Лекції Захист 
лабораторних 

робіт, усні 
відповіді, 
модульна 

контрольна 
робота 

 

10 
Лабораторні 

заняття 
Самостійна 

робота 



1.5 Знати особливості структури ферментів, 
їх класифікацію та біохімічні механізми 
їх функціонування; розуміти роль 
вітамінів у організмі. 

Лекції Захист 
лабораторних 

робіт, усні 
відповіді, 
модульна 

контрольна 
робота 

5 
Лабораторні 

заняття 

Самостійна 
робота 

2.1 Вміти працювати з приладами у 
біохімічній лабораторії  

Лабораторні 
заняття 

Захист 
лабораторних 

робіт 

5 

2.2 Вміти проводити якісне та кількісне 
визначення біомолекул (амінокислот, 
білків, вуглеводів, ліпідів, вітамінів) та 
ферментативної активності у дослідних 
зразках та пояснювати отримані 
результати 

Лабораторні 
заняття 

 

Захист 
лабораторних 

робіт 

10 

2.3 Вміти 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 
результати біохімічних досліджень та 
зміни біохімічних та ферментативних 
показників, що застосовуються для 
діагностики найпоширеніших хвороб 
людини; інтерпретувати біохімічні 
механізми виникнення патологічних 
процесів в організмі людини та принципи 
їх корекції. 

Лабораторні 
заняття 

Захист 
лабораторних 

робіт, усна 
відповідь 

5 

3.1 Вміти працювати в групі при опануванні 
біологічних методів дослідження, аналізі 
отриманих даних. 

Лабораторні 
заняття 

Захист 
лабораторних 

робіт, усна 
відповідь 

5 

4.1 Вміти самостійно працювати з науковою і 
навчальною літературою та електронними 
джерелами при виконанні самостійної 
роботи 

Самостійна 
робота 

Модульна 
контрольна 

робота 

5 

 

3 семестр 
Результат навчання 

(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація; 4. 
автономність та відповідальність) 

Форми (та/або 
методи і 

технології) 
викладання і 

навчання 

Методи 
оцінювання та 

пороговий 
критерій 

оцінювання  

Відсоток у 
підсумкові
й оцінці з 

дисципліни Код Результат навчання 

1.1 Знати особливості будови біоорганічних 
сполук – карбонових кислот, амінокислот і 
білків, жирних кислот і ліпідів, вуглеводів, 

Лекції Захист 
лабораторних 

робіт, усні 

12,5 

Лабораторні 
заняття 



нуклеїнових кислот і гетероциклічних 
сполук - та функції, які вони виконують в 
організмі людини. Розуміти реакційну 
здатність основних класів біомолекул, що 
забезпечує їх функціональні властивості та 
метаболічні перетворення в організмі.  

Самостійна 
робота 

відповіді, 
модульна 

контрольна 
робота, іспит 

1.2 Знати біохімічні механізми виникнення 
найпоширеніших набутих і спадкових 
патологічних процесів в організмі людини. 
 

Лекції Усні відповіді, 
модульна 

контрольна 
робота, іспит 

10 
Лабораторні 

заняття 
Самостійна 

робота 
1.3 Вміти наводити приклади використання 

сполук біологічного походження у 
фармакології та медицині. Розуміти зв’язок 
між особливостями будови біоорганічних 
сполук та їх перетвореннями в організмі, 
який лежить в основі їх медичного 
використання. Знати основні механізми 
біохімічної дії та принципи спрямованого 
застосування різних класів 
фармакологічних засобів. 

Лекції Захист 
лабораторних 

робіт, усні 
відповіді, 
модульна 

контрольна 
робота, іспит 

10 

Лабораторні 
заняття 

Самостійна 
робота 

1.4 Знати норми та зміни біохімічних 
показників, що застосовуються для 
діагностики найпоширеніших хвороб 
людини. 
 

Лекції Захист 
лабораторних 

робіт, усні 
відповіді, 
модульна 

контрольна 
робота, іспит 

10 

Лабораторні 
заняття 

Самостійна 
робота 

1.5 Знати основні закономірності обміну 
речовин, стадії та енергетичний баланс 
циклу трикарбонових кислот, а також 
молекулярні основи біоенергетики.  
 

Лекції Захист 
лабораторних 

робіт, усні 
відповіді, 
модульна 

контрольна 
робота, іспит 

15 
Лабораторні 

заняття 

Самостійна 
робота 

1.6 Знати загальні закономірності метаболізму; 
шляхи метаболізму вуглеводів, ліпідів, 
азотистих сполук та його регуляцію; 
механізми обміну пуринових і 
піримідинових нуклеотидів, нуклеїнових 
кислот  та біосинтезу білка.  

Лекції Усні відповіді, 
захист 

лабораторних 
робіт, 

модульна 
контрольна 

робота, іспит 

15 

Лабораторні 
заняття 

Самостійна 
робота 

1.7 Розуміти молекулярні механізми дії 
гормонів на клітини-мішені та принципи 
гормональної регуляції обміну речовин. 
Знати біохімічні та молекулярні основи 
фізіологічних функцій клітин, органів і 
систем організму людини; розуміти 
значення біохімічних процесів обміну 
речовин та його регуляції в забезпеченні 
функціонування органів, систем та 
цілісного організму людини. Знати 

Лекції Усні відповіді, 
захист 

лабораторних 
робіт, 

модульна 
контрольна 

робота, іспит 
 

15 

Лабораторні 
заняття 

Самостійна 
робота 



особливості діагностики фізіологічного 
стану організму та розвитку патологічних 
процесів на основі біохімічних досліджень. 

2.1 Вміти працювати з приладами у 
біохімічній лабораторії  

Лабораторні 
заняття 

Захист 
лабораторних 

робіт 

2,5 

2.2 Вміти проводити якісне та кількісне 
визначення біомолекул (амінокислот, 
білків, вуглеводів, ліпідів, вітамінів) та 
ферментативної активності у дослідних 
зразках та пояснювати отримані результати 

Лабораторні 
заняття 

Захист 
лабораторних 

робіт 

2,5 

2.3 Вміти 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 
результати біохімічних досліджень та зміни 
біохімічних та ферментативних показників, 
що застосовуються для діагностики 
найпоширеніших хвороб людини; 
інтерпретувати біохімічні механізми 
виникнення патологічних процесів в 
організмі людини та принципи їх корекції. 

Лабораторні 
заняття 

Захист 
лабораторних 

робіт 

2,5 

3.1 Вміти працювати в групі при опануванні 
біологічних методів дослідження, аналізі 
отриманих даних. 

Лабораторні 
заняття 

Усна 
відповідь, 

захист 
лабораторних 

робіт 

2,5 

4.1 Вміти самостійно працювати з науковою і 
навчальною літературою та  електронними 
джерелами при виконанні самостійної 
роботи 

Самостійна 
робота 

Модульна 
контрольна 

робота, іспит 

2,5 

 

 
  



6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 
навчання  

2 семестр 
Результати навчання дисципліни  (код) 

Програмні результати навчання (назва) 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 3.1 4.1 

ПРН01. Мати ґрунтовні знання із структури професійної 
діяльності. Вміти здійснювати професійну діяльність, що 
потребує оновлення та інтеграції знань. Нести 
відповідальність за професійний розвиток, здатність до 
подальшого професійного навчання з високим рівнем 
автономності. 

+ + + + +      

ПРН02. Розуміння та знання фундаментальних і клінічних 
біомедичних наук, на рівні достатньому для вирішення 
професійних задач у сфері охорони здоров’я. 

+ + + + 
 

+ 
 

+ +    

ПРН21. Відшуковувати необхідну інформацію у 
професійній літературі та базах даних, інших джерелах, 
аналізувати, оцінювати та застосовувати цю інформацію 

    
 

 + + + + 

 

3 семестр 
Результати навчання дисципліни  (код) 

Програмні результати навчання (назва) 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 2.1 2.2 2.3 3.1 4.1 

ПРН01. Мати ґрунтовні знання із структури 
професійної діяльності. Вміти здійснювати 
професійну діяльність, що потребує оновлення та 
інтеграції знань. Нести відповідальність за 
професійний розвиток, здатність до подальшого 
професійного навчання з високим рівнем 
автономності. 

+ + + + + + +    

  

ПРН02. Розуміння та знання фундаментальних і 
клінічних біомедичних наук, на рівні достатньому 
для вирішення професійних задач у сфері охорони 
здоров’я. 

+ + + + + + + + +    

ПРН21. Відшуковувати необхідну інформацію у 
професійній літературі та базах даних, інших 
джерелах, аналізувати, оцінювати та застосовувати 
цю інформацію 

        + + + + 

  



7. Схема формування оцінки: 
ІІ семестр 
 
7.1 Форми оцінювання студентів:  

- семестрове оцінювання:  
1. Модульна контрольна робота 1 – РН 1.1 - 1.5, 4.1 (блок тем №№ 1-3 Розділу 1) –  

26 балів/ 13 балів 
2. Модульна контрольна робота 2 – РН 1.1 - 1.5, 4.1 (блок тем №№ 4-5 Розділу 1) –  

24 бали/ 12 балів 
            3. Захист лабораторних робіт, усні відповіді – РН 1.1 - 1.5, 2.1 - 2.3, 3.1 (блок тем 
Розділу 1) – 50 балів/ 25 балів.  
 

- підсумкове оцінювання: у формі заліку 

Підсумкова оцінка з освітнього компоненту, підсумковою формою контролю за яким 
встановлено залік, визначається як сума оцінок (балів) за всіма успішно оціненими 
результатами навчання. Оцінки нижче мінімального порогового рівня до підсумкової оцінки 
не додаються. 

Студент отримує залік («зараховано») лише за умови відпрацювання всіх передбачених 
планом лабораторних робіт та успішного написання модульних контрольних робіт (не менше 
50% правильних відповідей).  

Перескладання семестрового контролю з метою покращення позитивної оцінки не 
допускається. 

 
7.2.Організація оцінювання:  
Модульні контрольні роботи 1 і 2 проводяться після завершення лекцій з тем №№ 3 і 5 

розділу 1, відповідно. На лабораторних заняттях оцінюються усні відповіді та захищені 
лабораторні роботи.  

 
7.3. Шкала відповідності оцінок 
 

Зараховано / Passed 60-100 
Не зараховано / Fail 0-59 

 
 

ІІІ семестр 

7.1 Форми оцінювання студентів:  

- семестрове оцінювання:  
1. Модульна контрольна робота 3 – РН 1.1 - 1.6, 4.1 (блок тем №№ 6 - 10 Розділу 2) – 

12 балів/ 6 балів 
2. Модульна контрольна робота 4 – РН 1.3, 1.4, 1.7, 4.1 (блок тем Розділу 3) –  

13 балів/ 6,5 балів 
            3. Захист лабораторних робіт, усні відповіді – РН 1.1 – 1.7, 2.1 – 2.3, 3.1 (блок тем 
Розділів 2 і 3) – 35 балів/ 17,5 балів.  

 
- підсумкове оцінювання: у формі іспиту 

Підсумкова оцінка з освітнього компонента в цілому, підсумковою формою контролю за 
яким встановлено іспит, визначається як сума оцінок (балів) за всіма успішно оціненими 
результатами навчання під час семестру (оцінки нижче мінімального порогового рівня до 
підсумкової оцінки не додаються) та оцінки, отриманої під час іспиту.  



Формою проведення іспиту є письмовий іспит (у т.ч. іспит із використанням 
комп’ютерних технологій). Результатами навчання, які оцінюються на іспиті, є РН 1.1 – 1.7, 
4.1 (блок тем Розділів 2 та 3). Максимальна кількість балів, які можуть бути отримані 
студентом під час іспиту, становить 40 балів за 100-бальною шкалою.  

Перескладання семестрового контролю з метою покращення позитивної оцінки не 
допускається. 

 
- умови допуску до підсумкового іспиту: 
Студент допускається до іспиту за умови відпрацювання всіх передбачених планом 

лабораторних робіт та успішного написання модульних контрольних робіт  (не менше 50% 
правильних відповідей). Студент не допускається до іспиту, якщо під час семестру набрав 
менше ніж 20 балів, оскільки згідно Положення про організацію освітнього процесу у 
Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, студент може бути 
недопущеним до підсумкового оцінювання, якщо під час семестру він набрав кількість балів, 
недостатню для отримання позитивної оцінки навіть у випадку досягнення ним на 
підсумковому контролі максимально можливого результату. 

 
Організація оцінювання:  

Модульні контрольні роботи 3 і 4 проводяться після завершення лекцій з розділів 2 і 3, 
відповідно. На лабораторних заняттях оцінюються усні відповіді та захищені лабораторні 
роботи. 

 
7.3 Шкала відповідності оцінок 
 

Відмінно / Excellent 90-100 
Добре / Good 75-89 

Задовільно / Satisfactory 60-74 
Незадовільно Fail 0-59 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8. Структура  навчальної  дисципліни.  
 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН  
 

ІІ СЕМЕСТР 
 

№ 
п/п 

Номер і назва  теми 

Кількість годин 

Лекції 
Лабора-

торні 
заняття 

Самостійна 
робота 

 Розділ 1 
Біологічно важливі класи біоорганічних сполук. Біополімери та їх структурні 

компоненти. 

1 
Тема 1.  Теоретичні основи будови та реакційної 
здатності біоорганічних сполук. Карбонові кислоти 
та їх функціональні похідні. Ліпіди. 

4 12 20 

 

Лекція 1. Біоорганічна хімія як наука. Класифікація, 
будова та хімічні властивості карбонових кислот. Вищі 
жирні кислоти. 

2   

Лекція 2. Омиляємі та неомиляємі ліпіди. 
Фосфоліпіди. 

2   

Лабораторне заняття 1. Вода, поняття про кислотно-
лужну рівновагу, рН і буфери.  

 2  

Лабораторне заняття 2. Якісні реакції на карбонові 
кислоти та гетерофункціональні сполуки (гідрокси-, 
кето-, фенолокислоти). 

 2  

Лабораторне заняття 3. Хроматографія ліпідів.  2  
Лабораторне заняття4. Класифікація, номенклатура 
та ізомерія біоорганічних сполук. Природа хімічного 
зв’язку. Реакційна здатність біоорганічних сполук. 

 2  

Лабораторне заняття 5. Структура, властивості та 
біологічне значення карбонових кислот, 
гетерофункціональних сполук (гідрокси-, кето-, 
фенолокислот). 

 2  

Лабораторне заняття 6. Вищі жирні кислоти. 
Омиляємі та неомиляємі ліпіди. Фосфоліпіди. 

 2  

Самостійна робота. Структурні формули 
біоорганічних сполук, схеми будови біополімерів та їх 
структурних компонентів. 

  4 

Самостійна робота. Стереохімічна будова 
біоорганічних сполук, оптична активність 
біоорганічних сполук. 

  4 

Самостійна робота. Будова, реакційна здатність та 
біологічна роль альдегідів та кетонів, карбонових 
кислот та їх похідних. Вищі жирні кислоти: будова та 
біологічне значення. 

  4 

Самостійна робота. Склад та будова «кетонових» тіл, 
шляхи утворення в організмі, лабораторні методи 
визначення. 

  4 



Самостійна робота. Будова неомиляємих ліпідів, 
поняття про багатоатомні спирти та їх біологічне 
значення у побудові складних ліпідів (сфінголіпідів та 
гліколіпідів); їх значення у побудові біомембран. 

  4 

2 Тема 2.  -амінокислоти, пептиди, білки. 2 12 4 

 

Лекція 3. α-амінокислоти, пептиди, білки. 2   
Лабораторне заняття 7. Кольорові реакції на 
амінокислоти та їх функціональні групи 

 2  

Лабораторне заняття 8. Кольорові реакції на 
пептидний зв'язок та амінокислоти у складі білків.  

 2  

Лабораторне заняття 9. Дослідження фізико-хімічних 
властивостей білків.  

 2  

Лабораторне заняття 10. Амінокислотний склад 
білків та пептидів. Дезамінування, декарбоксилування, 
трансамінування α-амінокислот.  

 2  

Лабораторне заняття 11. Структурна організація 
білків. 

 2  

Лабораторне заняття 12. Фізико-хімічні властивості 
білків. Розчинність, осадження, діаліз, електрофорез 
білків. Денатурація. 

 2  

Самостійна робота. Біологічно важливі хімічні 
властивості α-амінокислот, що забезпечують їх 
функціональні властивості та метаболічні 
перетворення. 

  4 

3. 
Тема 3. Ферменти та коферменти. Біохімія 
харчування та вітамінів. 

4 18 22 

 

Лекція 4. Ферменти: будова, властивості, механізм дії 
та регуляція ферментативних процесів. 

2   

Лекція 5. Біохімія харчування. Структура та біохімічні 
функцій  водорозчинних та жиророзчинних вітамінів. 

2   

Лабораторне заняття 13. Дослідження фізико-
хімічних властивостей ферментів.  

 2  

Лабораторне заняття 14. Методи дослідження 
ферментативної активності  2  

Лабораторне заняття 15. Якісні реакції на 
водорозчинні вітаміни.   2  

Лабораторне заняття 16. Якісні реакції на 
жиророзчинні вітаміни. 

 2  

Лабораторне заняття 17. Класифікація, механізм дії 
ферментів, кінетика ферментативної реакції. Одиниці 
виміру активності ферментів. 

 2  

Лабораторне заняття 18. Дослідження регуляції 
ферментативних процесів. Медична ензимологія.  2  

Лабораторне заняття 19. Структура та біологічна 
роль водорозчинних вітамінів. Роль коферментів у 
прояві каталітичної активності ферментів. Авітамінози. 

 2  

Лабораторне заняття 20. Структура та біологічна 
роль жиророзчинних вітамінів. А- та гіпервітамінози.  2  

Лабораторне заняття 21. Підсумковий модульний 
контроль №1  2  



Самостійна робота. Обґрунтування та клініко-
діагностичне значення змін біохімічних показників, які 
визначаються у клініці. 

  5 

Самостійна робота. Принципи визначення активності 
ферментів у біологічних рідинах 

  4 

Самостійна робота. Інтерпретація графіків залежності 
швидкості ферментативної реакції від концентрації 
субстрату, ферменту, зміни рН та температури 
середовища. 

  4 

Самостійна робота. Ензимодіагностика. Діагностичне 
значення визначення зміни кількісного вмісту та 
активності ізоферментів при патологіях. 

  4 

Самостійна робота. Підготовка до підсумкового 
контролю - модуля №1.   5 

4 Тема 4. Вуглеводи 4 8 8 

 

Лекція 6. Класифікація, будова та хімічні властивості 
вуглеводів: моносахариди. 

2   

Лекція 7.  Будова, хімічні властивості, біологічне 
значення ди- та полісахаридів. 2   

Лабораторне заняття 22. Якісні реакції на 
моносахариди 

 2  

Лабораторне заняття 23. Якісні реакції на ди- і 
полісахариди. 

 2  

Лабораторне заняття 24. Вуглеводи. Моносахариди: 
будова,  хімічні властивості та біологічне значення. 

 2  

Лабораторне заняття 25. Структура, властивості та 
біологічна роль ди- і полісахаридів. 

 2  

Самостійна робота. Будова та біологічна роль 
глікозаміногліканів (гіалуронова кислота, 
хондроїтинсульфат, гепарин). 

  4 

Самостійна робота. Будова та біологічна роль 
протеогліканів і протеогліканових агрегатів.   4 

5 
Тема 5. Біологічно активні гетероциклічні сполуки. 
Нуклеозиди, нуклеотиди, нуклеїнові кислоти 

2 8 22 

 

Лекція 8. Гетероциклічні сполуки. Будова, властивості 
та біологічне значення нуклеїнових кислот. 2   

Лабораторне заняття 26. Якісні реакції на 
гетероциклічні сполуки. 

 2  

Лабораторне заняття 27. Гідроліз нуклеопротеїдів та 
якісні реакції на компоненти нуклеїнових кислот. 

 2  

Лабораторне заняття 28. Підсумковий модульний 
контроль №2 

 2  

Лабораторне заняття 29. Класифікація, будова та 
значення біологічно важливих гетероциклічних сполук. 

 1  

Лабораторне заняття 30. Будова та біохімічні функції 
нуклеозидів, нуклеотидів та нуклеїнових кислот. 

 1  

Самостійна робота. Будова та властивості 
гетероциклічних сполук, що лежать в основі будови 
біологічно важливих речовин ти лікарських засобів. 

  4 

Самостійна робота. Будова та біохімічні функції 
вільних нуклеотидів: нуклеотиди-коферменти; циклічні 

  4 



нуклеотиди 3’, 5’-цАМФ та 3’, 5’- цГМФ 
Самостійна робота. Фізіологічно активні сполуки – 
вітаміни, ферменти, нейромедіатори (ГАМК, 
ацетилхолін) – загальні поняття 

  5 

Самостійна робота. Аналіз відповідності вітамінів 
біохімічним функціям, які вони виконують в організмі. 

  4 

Самостійна робота. Підготовка до підсумкового 
контролю - модуля №2 

  5 

ЗАГАЛОМ 16 58 76 
 
Загальний обсяг 150 год., в тому числі: 
Лекцій – 16 год. 
Лабораторні заняття - 58 год. 
Практичні заняття - 0 год. 
Консультації – 0 год.  
Самостійна робота  – 76 год.  

 
 

ІІІ СЕМЕСТР 
 

№ 
п/п 

Номер і назва  теми 

Кількість годин 

Лекції 
Лабора-

торні 
заняття 

Консу-
льтації 

Самостійна 
робота 

 Розділ 2 
Загальні закономірності метаболізму 

6 

Тема 6.  Вступ у біохімію. Основні 
закономірності обміну речовин. Цикл 
трикарбонових кислот. Молекулярні основи 
біоенергетики. 

2 4  4 

 
 
 
 

Лекція 8. Біоенергетика. Цикл трикарбонових 
кислот. Біологічне окиснення, тканинне дихання 
та окисне фосфорилювання. 

2    

Лабораторне заняття 31.  Дослідження обміну 
речовин і енергії. Функціонування, регуляція та 
енергетична вартість циклу трикарбонових 
кислот. 

 2   

Лабораторне заняття 32.  Дослідження 
біологічного окислення, окисного 
фосфорилювання та синтезу АТФ. Засвоєння 
хеміосмотичної теорії, аналіз механізму дії 
інгібіторів і роз’єднувачів окисного 
фосфорилювання. 

 2   

Самостійна робота. Методи оцінки метаболітів 
обміну речовин. Визначення та пояснення 
значення коефіцієнта фосфорилювання для 
реакцій аеробного окислення субстратів згідно 
типу коферменту або простетичної групи 
ферменту.  

   2 

Самостійна робота. Інгібітори та роз'єднувачі 
окисного фосфорилювання. 

   2 

7 
Тема 7. Метаболізм вуглеводів та його 
регуляція. 

4 8  4 



 
 
 

Лекція 9. Метаболізм вуглеводів-1. Гліколіз, 
аеробне окиснення глюкози; альтернативні шляхи 
обміну моносахаридів. 

2    

Лекція 10. Метаболізм вуглеводів-2. Обмін 
глікогену. Глюконеогенез. Регуляція та патології 
вуглеводного обміну. 

2    

Лабораторне заняття 33. Дослідження 
перетравлення та всмоктування вуглеводів.  
Гліколіз. Спиртове бродіння. 

 2   

Лабораторне заняття 34. Дослідження аеробного 
окиснення глюкози, альтернативних шляхів 
обміну моносахаридів. 

 2   

Лабораторне заняття 35. Дослідження 
катаболізму та біосинтезу глікогену. Регуляція 
обміну глікогену. Біосинтез глюкози 
(глюконеогенез). 

 2   

Лабораторне заняття 36. Метаболізм фруктози, 
сорбітолу та галактози. Патології вуглеводного 
обміну. 

 2   

Самостійна робота.   Клініко-діагностичне 
значення виявлення метаболітів анаеробного 
окислення глюкози за фізіологічних та 
патологічних станів. 

   1 

Самостійна робота. Побудова схем  
альтернативних шляхів обміну глюкози. 

   1 

Самостійна робота. Спадкові порушення 
біосинтезу ферментів метаболізму глікогену. 
Особливості метаболізму вуглеводних 
компонентів глікокон’югатів та генетичні 
порушення їх обміну. 

   1 

Самостійна робота. Оцінка стану вуглеводневого 
обміну за біохімічними показниками в нормі та 
при патологіях. 

   1 

8 Тема 8. Метаболізм ліпідів та його регуляція 4 6  6 

 

Лекція 11. Метаболізм ліпідів-1. Окиснення та 
біосинтез жирних кислот, триацилгліцеролів та 
фосфоліпідів. 

2    

Лекція 12. Метаболізм ліпідів-2. Обмін 
холестеролу та кетонових тіл. Регуляція та 
патології ліпідного обміну. 

2    

Лабораторне заняття 37. Дослідження 
перетравлення та всмоктування ліпідів. Ліполіз та 
його регуляція. Окиснення жирних кислот та 
гліцеролу. Метаболізм кетонових тіл. 

 2   

Лабораторне заняття 38. Дослідження 
біосинтезу жирних кислот, триацилгліцеролів та 
фосфоліпідів. Метаболізм холестеролу. 
Транспортні форми ліпідів. 

 2   

Лабораторне заняття 39. Дослідження патологій 
ліпідного обміну (стеаторея, ожиріння, 
атеросклероз, цукровий діабет). 
 

 2   



Самостійна робота. Дослідження біосинтезу та 
біотрансформації холестеролу (вітамін D, жовчні 
кислоти, стероїдні гормони). 

   1,5 

Самостійна робота. Метаболізм кетонових тіл в 
умовах патології; механізми надмірного зростання 
вмісту кетонових тіл при цукровому діабеті та 
голодуванні. 

   1,5 

Самостійна робота. Принципи методів 
визначення фосфоліпідів у гомогенатах тканин та 
загальних ліпідів у сироватці крові. 
Сфінголіпідози – генетичні аномалії обміну 
сфінголіпідів. Лізосомальні хвороби. 

   1,5 

Самостійна робота. Оцінка стану ліпідного 
обміну в нормі та при патологіях. Зміни в системі 
циркуляторних транспортних ліпідів: ХМ, 
ЛПДНЩ, ЛПНЩ, ЛПВЩ, пояснювати їх 
функціональне значення 

   
 

1,5 

9 
Тема 9. Метаболізм амінокислот. Ензимопатії 
амінокислотного обміну 

4 4  5 

 

Лекція 13. Метаболізм амінокислот-1. Загальні 
та спеціалізовані шляхи перетворення 
амінокислот. Спадкові ензимопатії обміну 
амінокислот. 

2    

Лекція 14. Метаболізм амінокислот-2. Шляхи 
обміну аміаку. Біосинтез сечовини.   

2    

Лабораторне заняття 40. Дослідження 
перетравлення білків  та всмоктування 
амінокислот. Загальні шляхи перетворення 
амінокислот. 

 2   

Лабораторне заняття 41. Дослідження шляхів 
утворення та детоксикації аміаку. Біосинтез 
сечовини. Дослідження спеціалізованих шляхів 
обміну ациклічних і циклічних амінокислот. 
Ензимопатії. 

 2   

Самостійна робота. Дослідження . біосинтезу 
порфіринів. Спадкові порушення обміну 
порфіринів. 

   3 

Самостійна робота. Дослідження порушень 
обміну амінокислот при вроджених і набутих 
вадах метаболізму за біохімічними показниками 

   1 

Самостійна робота. Складання схем 
циркуляторного транспорту амоніаку в організмі. 
Аналіз зміни в системах знешкодження амоніаку 
при генетичних аномаліях ферментів його 
метаболізму 

   1 

10 
Тема 10. Основи молекулярної біології. Основи 
молекулярної генетики 

 6  11 

 

Лабораторне заняття 42. Дослідження 
біосинтезу та катаболізму пуринових і 
піримідинових нуклеотидів. Порушення обміну  

 2   

Лабораторне заняття 43.. Метаболізм пуринових 
та піримідинових нуклеотидів. Патології обміну 

 2   



Лабораторне заняття 44.. Підсумковий контроль 
- модуль №3. 

 2   

Самостійна робота. Процеси реплікації та 
транскрипції. Біосинтез білка. Дія лікарських 
засобів, як інгібіторів. 

   6 

Самостійна робота. Наслідки геномних, 
хромосомних та генних мутацій. Механізм дії 
найбільш поширених мутагенів. 

   3 

Самостійна робота. Підготовка до підсумкового 
контролю - модуля №3. 

   2 

 
Розділ 3 

Гормональна регуляція метаболізму. Біохімія тканин та фізіологічних функцій 

11 
Тема 11. Молекулярні механізми дії гормонів на 
клітини-мішені. Біохімія гормональної 
регуляції. 

 4  5 

 

Лабораторне заняття 45. Дослідження ролі 
гормонів білково-пептидної природи різного 
ґенезу на метаболізм. 

 2   

Лабораторне заняття 46. Дослідження ролі 
стероїдних та тиреоїдних гормонів. Фізіологічно 
активні ейкозаноїди. 

 2   

Самостійна робота. Механізми дії білково-
пептидних, стероїдних і тиреоїдних гормонів. 
Аналіз біохімічних показників, які 
характеризують обмін вуглеводів, білків і ліпідів 
при порушеннях функціонування ендокринних 
залоз 

   3 

Самостійна робота. Патології щитоподібної 
залози; особливості порушень метаболічних 
процесів за умов гіпер- та гіпотиреозу. Механізми 
виникнення ендемічного зобу та його 
попередження 

   1 

Самостійна робота. Розподіл іонів кальцію в 
організмі, форми кальцію в плазмі крові людини. 
Вклад кісткової тканини, тонкої кишки та нирок в 
гомеостаз кальцію. 

   1 

12 
Тема 12. Біохімія та патобіохімія крові та 
імунних процесів 

 4  5 

 

Лабораторне заняття 47. Дослідження функцій 
крові: буферні системи, кислотно-лужний стан, 
згортальна система. Патологічні форми 
гемоглобіну. 

 2   

Лабораторне заняття 48. Дослідження білків 
плазми крові: білки гострої фази запалення, 
ліпопротеїни,  індикаторні ферменти. 
Дослідження азотного обміну. Кінцеві продукти: 
сечовина, сечова кислота, креатин, креатинін, 
амінокислоти 

 2   

Самостійна робота. Біохімічні основи 
функціонування систем регуляції тиску крові. 
Застосування гіпотензивних лікарських засобів – 

   1 



інгібіторів ангіотензин-перетворювального 
ферменту 
Самостійна робота. Спадкові та набуті 
порушення судинно-тромбоцитарного та 
коагуляційного гемостазу. Лікарські засоби, що 
впливають на процеси фібринолізу. Активатори 
плазміногену та інгібітори плазміну 

   2 

Самостійна робота. Діагностична роль білків 
гострої фази запалення та індикаторних ферментів 
плазми крові за норми та при патологіях 

   1 

Самостійна робота. Дослідження показників 
азотного обміну та зміни вмісту азотовмісних 
небілкових компонентів крові 

   1 

13 
 

Тема 13. Функціональна та клінічна біохімія 
органів і тканин 

 6  22 

 

Лабораторне заняття 49. Дослідження 
жовчоутворювальної та метаболічної функції 
печінки. Обмін жовчних пігментів.  Патобіохімія 
жовтяниць.Механізми детоксикації у печінці 

 2   

Лабораторне заняття 50. Дослідження 
нормальних та патологічних компонентів сечі.  

 2   

Лабораторне заняття 51. Підсумковий 
модульний контроль №4 

 2   

Самостійна робота. Дослідження біохімічних 
функцій м’язової та сполучної тканини. Біохімія  
нервової системи. 

   10 

Самостійна робота. Аналіз диференційних змін 
біохімічних показників крові та сечі (вільний, 
кон’югований білірубін) з метою оцінки 
патобіохімії жовтяниць 

   2 

Самостійна робота. Біохімічні основи процесів 
детоксикації ксенобіотиків та ендогенних 
токсинів. За біохімічними показниками оцінювати 
детоксикаційну функцію печінки 

   2 

Самостійна робота. Аналіз порушень, що 
виникають у функціонуванні імунної системи 
людини. Первинні та вторинні імунодефіцити. 

   2 

Самостійна робота. Молекулярні механізми 
скорочення скелетних, гладеньких та серцевого 
м’язу. Порівняльна характеристика 

   4 

 
Самостійна робота. Підготовка до підсумкового 
контролю - модуля №4. 

   2 

 ЗАГАЛОМ 14 42 2 62 
 
Загальний обсяг 120  год., в тому числі: 
Лекцій – 14 год.  
Лабораторні заняття - 42 год.  
Практичні заняття - 0 год.  
Консультації – 2 год 
Самостійна робота  – 62  год.  
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