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2. Назва, код дисципліни і кількість кредитів  

На вивчення навчальної дисципліни «Біологічна хімія» відводиться 150 годин 6.0 кредитів 

ЄКТС. 

 

3. Час і місце проведення навчальної дисципліни  

Вивчення здійснюється протягом 2 семестрів на 2-ому курсі навчання. 

Програма навчальної дисципліни складається з 2 розділів та 9 базових тем.  

 

4. Пререквізіти і постреквізіти навчальної дисципліни  

Біологічна хімія як навчальна дисципліна: а) базується на вивченні студентами медичної 

біології, біофізики, біоорганічної хімії, медичної хімії, морфологічних дисциплін та 

інтегрується з цими дисциплінами; 

 б) закладає основи вивчення студентами молекулярної біології, генетики, фізіології, 

патології, загальної та молекулярної фармакології, токсикології та пропедевтики клінічних 

дисциплін, що передбачає інтеграцію викладання з цими дисциплінами та формування 

умінь застосовувати знання з біологічної хімії, насамперед біохімічних процесів, які мають 

місце в організмі здорової та хворої людини, в процесі подальшого навчання і професійної 

діяльності;  

 в) закладає основи клінічної діагностики найпоширеніших захворювань, 

моніторингу перебігу захворювання, контролю за ефективністю застосування лікарських 

засобів та заходів, спрямованих на профілактику патологічних процесів;  

 г) отримані теоретичні знання, практичні навички та уміння з дисципліни формують 

клінічне мислення у студентів та будуть використовуватись при вивченні елективних курсів 

"Клінічна біохімія" на 4 році навчання та "Клінічна біохімія з лабораторною діагностикою" 

на 5  році навчання, тобто після завершення вивчення основних клінічних дисциплін 

терапевтичного та хірургічного циклів. 

 

5. Характеристика навчальної дисципліни 

Програма з дисципліни «Біологічна хімія» призначена для студентів вищих навчальних 

закладів медичного профілю України і є складовою частиною державного стандарту освіти. 

Згідно навчального плану підготовки лікарів-стоматологів за  другим освітньо-

кваліфікаційним рівнем (магістерський рівень), вивчення навчальної дисципліни 

здійснюється на 2 курсі на вивчення якої відводиться 150 годин. 

5.1. Призначення навчальної дисципліни. 
Знання біохімічних процесів, що відбуваються на різних рівнях організації – клітинному, 

органному, тканинному та цілого організму – необхідні студентам лікарам-стоматологам як 

для розуміння метаболічних процесів обміну речовин, енергії, перебігу реакцій розпаду та 

синтезу, передачі спадкової інформації, процесів, що забезпечують перебіг фізіологічних 

функцій, так і для інтерпретації біохімічних показників при застосуванні лікарських засобів 

за умов патології. 

Згідно з вимогами стандарту дисципліна забезпечує набуття студентами 

компетентностей: 

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

практичні проблеми у професійній діяльності чи у процесі навчання, застосовувати 

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

завдання будь-якого рівня складності під час професійної діяльності або навчання. 

- загальні: здатність до аналізу і синтезу, організації та планування; здатність набути 

базові загальні знання, також базові знання з професії; здатність застосовувати 

знання в практичних ситуаціях; визначеність і наполегливість щодо поставлених 

завдань і взятих обов’язків; удосконалити вміння управляти інформацією; здатність 

оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт; здатність діяти соціально 

відповідально та громадсько свідомо. 



- спеціальні (фахові, предметні): здатність до аналізу відповідності структури 

біоорганічних речовин фізіологічним функціям, які виконуються в живому 

організмі; здатність інтерпретувати особливості фізіологічного стану організму та 

розвиток патологічних процесів згідно результатів лабораторних досліджень; 

здатність пояснювати біохімічні та молекулярні основи фізіологічних функцій 

клітин, органів та систем організму людини; здатність  інтерпретувати біохімічні 

механізми виникнення патологічних процесів в організмі людини та принципи їх 

корекції; здатність опрацювати результати біохімічних досліджень та змін, 

біохімічних показників, які застосовуються для діагностики найбільш 

розповсюджених захворювань людини; Здатність аналізувати біохімічні процеси 

обміну речовин та його регуляції в забезпеченні функціонування органів та систем 

організму людини. 

 

5.2 Мета вивчення навчальної дисципліни 

Метою викладання навчальної дисципліни «Біологічна хімія» є вивчення  біомолекул  та  

молекулярної  організації   клітинних  структур,  загальних закономірностей 

ферментативного каталізу та  біохімічної динаміки  перетворення  основних  класів 

біомолекул  (амінокислот,  вуглеводів,  ліпідів, нуклеотидів, порфіринів тощо),  

молекулярної біології та генетики інформаційних макромолекул (білків та нуклеїнових 

кислот),  тобто молекулярних механізмів спадковості та реалізації генетичної інформації,  

гормональної регуляції метаболізму та біологічних функцій клітин,  біохімії спеціальних 

фізіологічних функцій. 

 

5.3 Завдання вивчення дисципліни 

Основними завданнями вивчення дисципліни «Біологічна хімія» є оволодіння знаннями та 

навичками проводити біохімічні дослідження на виявлення нормальних та патологічних 

компонентів в біологічних рідинах. Аналізувати результати біоохімічних досліджень для 

діагностики найпоширеніших захворювань людини. Аналізувати біохімічні процеси обміну 

речовин та його регуляції в забезпеченні функціонування органів та систем організму 

людини. Кінцевою метою є оволодіння знаннями про біохімічні властивості та обмін 

основних біомолекул в організмі людини в нормі та за умови патологій. Проведення 

біохімічних досліджень в біологічних рідинах та оцінювання результатів з інтерпретацією 

клініко-діагностичного значення 

 

5.4 Зміст навчальної дисципліни 

Навчальна дисципліна «Біологічна хімія» складається з двох розділів: 

Розділ 1. Загальні закономірності метаболізму. Метаболізм вуглеводів, ліпідів, 

амінокислот. Який включає базові теми: 

1. Введення у біохімію. Прості та складні білки. Ферменти. 

2. Обмін речовин та енергії. Молекулярні основи біоенергетики. 

3. Метаболізм вуглеводів та його регуляція. 

4. Метаболізм ліпідів та його регуляція. 

5. Метаболізм амінокислот та простих білків. 

Розділ 2. Молекулярна біологія. Біохімія міжклітинних комунікацій, тканин та 

фізіологічних функцій. Який включає базові теми: 

6. Обмін хромо- та нуклеопротеїнів. Основи молекулярної біології та генетики. 

7. Молекулярні механізми дії гормонів. 

8. Біохімія вітамінів. 

9. Функціональна біохімія органів і тканин. 

 

 

 



6. План вивчення навчальної дисципліни  

 

Назви базових тем і 

тем 

Кількість годин 

денна форма 

усього у тому числі 

л п  с. р. 

1 2 3 4 5 

Розділ 1. Введення в біохімію. Прості та складні білки. Ферменти 

Базова тема 1. Введення в біохімію. Прості та складні білки. Ферменти 

Тема 1.  4 0,5 2,5 1 

Тема 2.  3 0,5 2,5 - 

Тема 3.  5 0,5 2,5 2 

Тема 4. 4,2 0,5 2,5 1,2 

Разом за базовою 

темою 1 
16,2 2 10 4,2 

Базова тема 2. Обмін  речовин та енергії. Молекулярні основи біоенергетики. 

Тема 1.  4,7 1 2,5 1,2 

Тема 2.  4,7 1 2,5 1,2 

Контроль засвоєння 

базових тем 1, 2  
3,5 - 2,5 1 

Разом за базовою 

темою 2 
12,9 2 7,5 3,4 

Базова тема 3. Метаболізм вуглеводів та його регуляція 

Тема 1.  4,7 2 2,5 1,2 

Тема 2.  4,7 1 2,5 1,2 

Теми 3.  5,7 2 2,5 1,2 

Разом за базовою 

темою 3 
15,1 5 7,5 3,6 

Базова тема 4. Метаболізм ліпідів та його регуляція 

Тема 1.  4,7 1 2,5 1,2 

Тема 2.  4,7 2 2,5 1,2 

Тема 3.  5,7 2 2,5 1,2 

Разом за базовою 

темою 4 
15,1 5 7,5 3,6 

Базова тема 5. Метаболізм амінокислот та простих білків 

Тема 1. 4,7 1 2,5 1,2 

Тема 2. 4,5 1 2,5 1 

Диференційований 

залік 
4,5 - 2,5 2,0 

Разом за базовою 

темою 5 
13,7 2 7,5 4,2 

Усього годин 73 16 40 19 

Розділ 2. Молекулярна біологія. Біохімія міжклітинних комунікацій, тканин та 

фізіологічних функцій 

Базова тема 6. Обмін нуклеопротеїнів та хромопротеїнів. Основи молекулярної біології та 

генетики 

Тема 1.  5,8 2 2,5 1,3 

Тема 2.  5,8 1 2,5 1,3 

Тема 3.  5,8 2 2,5 1,3 

Разом за базовою 

темою 6 
17,4 5 7,5 3,9 

Базова тема 7. Молекулярні механізми дії гормонів 



Тема 1.  4,8 1 2,5 1,3 

Тема 2.  4,3 0,5 2,5 1,3 

Тема 3.  4,3 0,5 2,5 1,3 

Контроль засвоєння 

базових тем 6, 7.  
3,8 - 2,5 1,3 

Разом за базовою 

темою 7 
17,2 2 10 5,2 

Базова тема 8. Біохімія вітамінів 

Тема 1.  5,8 2 2,5 1,3 

Разом за базовою 

темою 8 
5,8 2 2,5 1,3 

Базова тема  9. Функціональна біохімія органів і тканин 

Тема 1.  5,8 2 2,5 1,3 

Тема 2.  5,8 1 2,5 1,3 

Тема 3.  3,8 - 2,5 1,3 

Тема 4. 3,8 - 2,5 1,3 

Тема 5. 4,8 1 2,5 1,3 

Тема 6. 3,8 - 2,5 1,3 

Тема 7. 4,8 1 2,5 1,3 

Рубіжний контроль з 

розділу 2  
4 - 2,5 1,5 

Разом за базовою 

темою 9 
36,6 5 20 10,6 

Усього годин 77 14 40 21 

 

7. Самостійна робота студента  

№ Назва теми Кількість    

годин 

Розділ 1. Введення в біохімію. Прості та складні білки. Ферменти 

1 Правила роботи з біологічними рідинами (сироватка крові, слина, сеча) в 

біохімічних дослідженнях. 
1 

2 Принципи визначення активності білків-ферментів у біологічних 

рідинах. Класифікація та визначення класу ферменту за типом хімічної 

реакції.  

1 

3 Побудова та інтерпретація графіків залежності швидкості 

ферментативної реакції від концентрації субстрату, ферменту, зміни рН 

та температури середовища. Визначення типу інгібування активності 

ферментів за графіком Лайнуївера-Берка. 

1 

4 Ензимодіагностика та ензимотерапія. Діагностичне значення визначення 

зміни кількісного вмісту та активності ізоферментів при патологіях. 

Використання ферментів і їх інгібіторів як фармацевтичних препаратів. 

1,2 

5 Відтворення послідовності етапів загальних шляхів катаболізму білків, 

вуглеводів і ліпідів. Написання послідовності реакцій перетворення 

інтермедіатів в циклі трикарбонових кислот. 

1,2 

6 Складення схеми та пояснення будови та механізму дії ланцюга 

транспорту електронів в мітохондрії. Пояснення механізму спряження 

окислення і фосфорилювання (синтезу АТФ) в мітохондрії на підставі 

положень хеміоосмотичної теорії Мітчелла. Використання інгібіторів 

тканинного дихання і роз'єднувачів окислювального фосфорилування як 

фармацевтичних препаратів. 

1,2 

7 Підготовка до проміжного контролю з базових тем 1, 2.  1 



8 Написання ферментативних реакцій перетворення інтермедіатів у 

гліколізі. Клініко-діагностичне значення виявлення метаболітів 

анаеробного окислення глюкози за фізіологічних та патологічних станів. 

1,2 

9 Альтернативні шляхи обміну глюкози. Написання ферментативних 

реакцій перетворення інтермедіатів у пентозофосфатному шляху. 
1,2 

10 Спадкові порушення біосинтезу ферментів метаболізму глікогену. 

Оцінка стану вуглеводневого обміну за біохімічними показниками в 

нормі та при патологіях. Біохімія цукрового діабету. 

1,2 

11 Ліпопротеїни плазми крові: характеристика, метаболізм, функціональне 

значення. Принципи методів визначення фосфоліпідів та загальних 

ліпідів у сироватці крові.  

1,2 

12 Метаболізм кетонових тіл в умовах патології; механізми надмірного 

зростання вмісту кетонових тіл при цукровому діабеті та голодуванні. 
1,2 

13 Основні шляхи біотрансформації та екскреції холестеролу. Оцінка стану 

ліпідного обміну в нормі та при патрологіях (атеросклероз, ожиріння, 

цукровий діабет). Зміни в системі ліпопротеїнів плазми крові 

(ліпопротеїнемії). Генетичні порушення обміну фосфоліпідів 

(сфінголіпідози). 

1,2 

14 Дослідження порушень обміну амінокислот при вроджених і набутих 

вадах метаболізму за біохімічними показниками. 
1,2 

15 Складання схем циркуляторного транспорту амоніаку в організмі. Аналіз 

зміни в системах знешкодження амоніаку при генетичних аномаліях 

ферментів його метаболізму. 

1 

16 Підготовка до диференційованого заліку 2,0 

 Разом 19 

Розділ 2. Молекулярна біологія. Біохімія міжклітинних комунікацій, тканин та 

фізіологічних функцій 

1 Клініко-біохімічна характеристика порушень обміну сечової кислоти. 1,3 

2 Складання схем послідовних етапів процесів реплікації, транскрипції. 

Оцінювання вроджених патологій метаболізму (молекулярних хвороб) як 

наслідків генетичних порушень і крапкових мутацій. Вплив фізіологічно 

активних сполук на процеси трансляції. 

1,3 

3 Порфирії: причини виникнення та діагностика. 1,3 

4 Аналіз біохімічних показників, які характеризують обмін вуглеводів, 

білків і ліпідів при порушеннях функціонування ендокринних залоз. 
1,3 

5 Патології щитоподібної залози; особливості порушень метаболічних 

процесів за умов гіпер- та гіпотиреозу. Механізми виникнення 

ендемічного зобу та його попередження. 

1,3 

6 Розподіл іонів кальцію в організмі, форми кальцію в плазмі крові 

людини. Вклад кісткової тканини, тонкої кишки та нирок в гомеостаз 

кальцію. 

1,3 

7 Підготовка до проміжного контролю з базових тем 6, 7. 1,3 

8 Пояснення ролі жиророзчиних вітамінів у метаболічних процесах і 

реалізації клітинних функцій. Оцінювання вітамінної забезпеченості 

організму й прояву гіпер-, гіпо- та авітамінозів за біохімічними 

показниками. 

1,3 

9 Вітаміни групи D та їх роль в обміні речовин кісткової тканини та зубів. 

Особливості обміну речовин та механізми мінералізації емалі 
1,3 

10 Біохімічні механізми розвитку карієсу та пародонтиту. Принципи 

профілактики та лікування. 
1,3 



11 Жовчоутворювальна функція печінки. Обмін жовчних пігментів. 

Патобіохімія жовтяниць. Біохімічні основи процесів детоксикації 

ендогенних токсинів. Оцінювання за біохімічними показниками 

детоксикаційної функції печінки. 

1,3 

12 Молекулярні механізми скорочення скелетних, гладеньких та серцевого 

м’язу. Порівняльна характеристика. 
1,3 

13 Дослідження показників азотного обміну та зміни вмісту азотовмісних 

небілкових компонентів крові. Спадкові та набуті порушення судинно-

тромбоцитарного та коагуляційного гемостазу. 

1,3 

14 Вплив нейромедіаторів та психотропних препаратів на метаболізм 

нервової тканини. Аналіз порушень, що виникають у функціонуванні 

імунної системи людини. Первинні та вторинні імунодефіцити. 

1,3 

15 Оцінювання показників вмісту нормальних і патологічних компонентів 

сечі. 
1,3 

16 Підготовка до рубіжного контролю з розділу 2 1,5 

 Разом 21 

РАЗОМ 40 
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9. Контроль і оцінка результатів навчання  

  

9.1. Види контролю (поточний, рубіжний) проміжна атестація 

1. Поточний контроль: опитування, відповіді на питання на практичних заняттях, виступ з 

доповіддю, захист рефератів. 

2. Практичний контроль спрямований на перевірку вмінь і навичок, придбаних студентами. 

Основними його формами є: рішення експериментальних та ситуаційних завдань, 

проведення дослідів і спостережень та трактування і оцінка їх результатів. 

3. Підсумковий контроль здійснюється у кінці першого розділу у вигляді 

диференційованого заліку. У кінці другого розділу у вигляді рубіжного контролю знань. 

4. По завершенні дисципліни – іспит. 

 

9.2. Форми контролю 

Диференційований залік  проводиться кафедрою на останньому занятті першого семестру. 

Перескладання диференційованого заліку відбувається відповідно до складеного графіку 

відповідним деканатом. 

Рубіжний контроль засвоєння розділу 2 відбувається у вигляді стандартизованого 

тестового контролю та усної співбесіди, контролю практичних навичок та умінь і 

вважається зарахованим якщо студент набрав неменше 50 балів.  

Іспит - форма підсумкового контролю з завершеної дисципліни. Іспит складається з 

тестової частини та усної співбесіди з екзаменаторами. Іспит проводиться відповідно до 

графіку навчального процесу, складеного навчальним відділом та затвердженим ректором 

(першим проректором). 

 

10. Політика навчальної дисципліни  

Студент зобов’язаний дотримуватися обов’язків, передбачених статтею 63 Закону України 

«Про вищу освіту», а також: 

- своєчасно та в повному обсязі відвідувати заняття, передбачені навчальним 

планом та графіком навчального процесу; 

- своєчасно та належним чином виконувати всі види завдань, передбаченими 

навчальними планами та програмами; 

- у встановленому державними стандартами обсязі володіти теоретичними 

знаннями, практичними навичками, сучасними методами досліджень, 

проходити контрольні заходи, передбачені навчальними планами та 

програмами; 

- своєчасно складати (перескладати) заліки та іспити, виконувати контрольні 

роботи, відпрацьовувати заняття в терміни та за графіком, встановленими 

кафедрою біологічної хімії; 
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- своєчасно інформувати викладача щодо неможливості з поважних причин 

відвідувати заняття; 

- постійно прагнути до підвищення загальної культури, морального 

вдосконалення, проявляти належну повагу до керівних, науково-педагогічних, 

навчально-допоміжних працівників; 

- своєчасно та в повному обсязі сплачувати відпрацювання пропущених занять, 

без поважних причин відповідно до Положення про організацію відпрацювання 

пропущених занять ЗДМУ від 14.09.2017 №370; 

- дбайливо ставитись до державного майна, яке йому надано в користування, 

дотримуватись правил внутрішнього трудового розпорядку; 

- виконувати вимоги з охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії, 

протипожежної безпеки, передбачені відповідними правилами та інструкціями. 

- у повному обсязі відшкодувати збитки, нанесені невиконанням чи неналежним 

виконанням умов з охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії, 

протипожежної безпеки. 

Студент зобов’язаний дотримуватися положень етичного кодексу ЗДМУ. 

Студент має права, передбачені статтею 62 Закону України «Про вищу освіту». 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

знати:  

- Структуру біоорганічних сполук та функції, які вони виконують в організмі 

людини.  

- Реакційну здатність основних класів біомолекул, що забезпечує їх 

функціональні властивості та метаболічні перетворення в організмі. 

- Біохімічні механізми виникнення патологічних процесів в організмі людини. 

- Особливості діагностики фізіологічного стану організму та розвитку 

патологічних процесів на основі біохімічних досліджень. 

- Зв′язок особливостей будови та перетворень в організмі біоорганічних сполук 

як основи їх фармакологічної дії в якості лікарських засобів. 

- Основні механізми біохімічної дії та принципи спрямованого застосування 

різних класів фармакологічних засобів. 

- Біохімічні та молекулярні основи фізіологічних функцій клітин, органів і систем 

організму людини. 

- Функціонування ферментативних процесів, що відбуваються в мембранах і 

органелах для інтеграції обміну речовин в індивідуальних клітинах. 

- Норми та зміни біохімічних показників, що застосовуються для діагностики 

найпоширеніших хвороб людини. 

- Значення біохімічних процесів обміну речовин та його регуляції в забезпеченні 

функціонування органів, систем та цілісного організму людини. 

вміти:  

- Аналізувати відповідність структури біоорганічних сполук фізіологічним 

функціям, які вони виконують в організмі людини.  

- Інтерпретувати особливості фізіологічного стану організму та розвитку 

патологічних процесів на основі лабораторних досліджень. 

- Аналізувати реакційну здатність вуглеводів, ліпідів, амінокислот, що забезпечує 

їх функціональні властивості та метаболічні перетворення в організмі. 

- Інтерпретувати особливості будови та перетворень в організмі біоорганічних 

сполук як основи їх фармакологічної дії в якості лікарських засобів. 

- Інтерпретувати біохімічні механізми виникнення патологічних процесів в 

організмі людини та принципи їх корекції. 



- Пояснювати основні механізми біохімічної дії та принципи спрямованого 

застосування різних класів фармакологічних засобів. 

- Пояснювати біохімічні та молекулярні основи фізіологічних функцій клітин, 

органів і систем організму людини. 

- Аналізувати результати біохімічних досліджень та зміни біохімічних та 

ферментативних показників, що застосовуються для діагностики 

найпоширеніших хвороб людини 

- Класифікувати результати біоохімічних досліджень та зміни біохімічних та 

ферментативних показників, що застосовуються для діагностики 

найпоширеніших хвороб людини. 

- Інтерпретувати значення біохімічних процесів обміну речовин та його регуляції 

в забезпеченні функціонування органів, систем та цілісного організму людини. 

 

 
 

 


