
 
 



 

1. Загальна інформація про викладача 

Викладач: завідувач кафедрою, професор, д.біол.н. ПавловСергій Васильович 

e-mail: svpavlov1980@gmail.com 

тел.+380977970884 

Kaфедра клінічної лабораторної діагностики 

Aдpeca: вул.Академіка Амосова, 83 

Викладач: ст.викладач, к.фарм.н. Баранова Людмила Володимирівна 

e-mail: evseevaludmila@ukr.net 

Викладач: доцент, к.мед.н. Бухтіярова Ніна Вікторівна 

e-mail:nVb21nm@gmail.com 

Викладач: доцент, к.мед.н. Біленький Сергій Андрійович 

e-mail:belenkiysergey1958@gmail.com 

Викладач: асистент, к.мед.н. Левченко Катерина Віталіївна 

e-mail:levchenko_katya@ukr.net 

Викладач: асистент Бурлака Кристина Анатоліївна 

e-mail:burlakakristina98@gmail.com 

Викладач: асистент Нікітченко Юлія Вікторівна 

e-mail:julianikitchenko25@gmail.com 

Викладач: асистент Марічева Олена Олександрівна 

e-mail:elena5.1992.10@gmail.com 

Викладач: асистент Робота Дмитро Вадимович 

e-mail:dmitryrobota25@gmail.com 

 

2. Назва, код дисципліни і кількість кредитів  

Назва дисципліни: «Біологічна хімія» 

Код навчальної дисципліни:  

Кількість кредитів з дисципліни: 120 годин, 4 кредити ЄКТС (практичних 

занять 30 годин/самостійної роботи 66 годин). 

 

3. Данна дисципліна викладається в VI семестрі. 

 

4. Пререквізіти і постреквізіти навчальної дисципліни  

Пререквізіти: медична біологія, медична та біологічна фізика, анатомія 

людини, фізіологія, біоорганічна хімія. 

Постреквізіти: клінічна біохімія, клінічна лабораторна діагностика, 

внутрішня медицина з оцінкою результатів досліджень, педіатрія з оцінкою 

результатів досліджень, хірургія з оцінкою результатів досліджень, терапія з 

оцінкою результатів досліджень 

 

5. Характеристика навчальної дисципліни 

 

5.1 Призначення навчальної дисципліни  

Навчальна дисципліна «Біологічна хімія»є обов’язковою для вивченнязгідно 

Освітньо-кваліфікаційної програми вищої освіти України першого рівня в 

галузі знань «Охорона здоров’я» спеціальності 224 «Технології медичної 

діагностики та лікування». Програма навчальної дисципліни розроблена на 

основі типової програми з урахуванням інтегральних, фахових та 

спеціальних компетентностей. Вивчаючи дану дисципліну студент здобуває 
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наступні компетентності 

Інтегральні компетентності 

- Здатність розв’язувати типові та складні спеціалізовані задачі й практичні 

проблеми у професійній практичній діяльності лаборанта із застосуванням 

положень, теорій та методів технологічних, біомедичних та соціально-

економічних наук; інтегрувати знання та вирішувати питання, формулювати 

судження за недостатньої або обмеженої інформації; ясно і недвозначно 

доносити свої висновки та знання, розумно їх обґрунтовуючи, до фахової та 

не фахової аудиторії. 

Загальні компетентності 

1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу 

2. Знання та розуміння предметної області та розуміння та розуміння 

професійної діяльності. 

3. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях 

4. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями 

5. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різнихджерел. 

6. Здатність приймати обґрунтовані рішення.  

7. Здатність працювати в команді 

8. Здатність здійснювати безпечну діяльність. 

9. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних завдань і 

обов’язків. 

Спеціальні компетентності 
1. Здатність проводити підготовку оснащення та робочого місця для 
проведення лабораторних досліджень 
2. Здатність визначати якісний та кількісний склад речовин та їх сумішей 
3. Здатність використовувати знання проморфологічні зміни тканин і 
органів для діагностики патологічних станів 
4. Здатність виявляти зв’язок етіопатогенезу захворювань з клінічними 
проявами та результатами додаткових методів дослідження 
5. Здатність використовувати результати лабораторних досліджень для 
діагностики онкопатології 
6. Здатність використовувати результати лабораторних досліджень у клініці 
внутрішніх хвороб 
7. Здатність використовувати результати лабораторних досліджень для 
діагностики дитячих хвороб 
8. Здатність використовувати результати лабораторних досліджень для 
діагностики захворювань хірургічного профілю 
9. Здатність використовувати результати лабораторних досліджень для 
діагностики дерматовенерологічних хвороб 
10. Здатність використовувати результати лабораторних досліджень для 
діагностики інфекційних хвороб та визначення ефективності 
протиепідемічних заходів 
11. Здатність виконувати біохімічні дослідження, інтерпретувати їх 
результати 

12. Здатність надавати першу медичну допомогу та забезпечувати 

лабораторно-діагностичну складову в умовах війни та надзвичайних ситуацій 

5.2 Мета вивчення навчальної дисципліни  

Метою вивчення навчальної дисципліни «Біологічна хімія» є формування у 

майбутнього фахівця фундаментальних знань хімічних основ життя, 

молекулярних основ фізіологічних функцій органів і систем організму 

людини, типових біохімічних механізмів їх порушень; підвищення рівня 

клінічного мислення шляхом навчання бакалаврів практичному 



застосуванню сучасних теоретичних знань з біохімії людини для більш 

глибокого обґрунтування клінічної оцінки типових станів пацієнтів при 

діагностиці захворювань, складанні плану лабораторного обстеження, 

лікування та контролю віддалених результатів (оцінка лабораторних даних) 

 

5.3 Завдання вивчення дисципліни  

Основними завданнями вивчення дисципліни «Біологічна хімія» є  

1. Закласти основи вивчення студентами патологічної фізіології та анатомії, 

пропедевтики внутрішніх хвороб, хірургії, акушерства та гінекології, 

лабораторної імунології, основ фармакології, що передбачає інтеграцію 

викладання з цими дисциплінами на формування умінь застосовувати знання 

з біологічної в процесі подальшого навчання й у професіональній діяльності. 

2. Вивчити теоретичні основи, принципи, зміст і роль біологічної хімії.  

3. Вивчити цитологічні та молекулярні основи фізіологічних функцій клітин, 

органів та систем організму людини. 

4.Вивчення основних принципів та структури біохімії вітамінів і 

антивітамінів. 

5. Вивчення будови та основних процесів життєдіяльності клітини. 

6. Вивчення структури та функції біологічних мембран та органоїдів клітини. 

7. Вивчення основних законів генетики, закономірності спадковості на 

молекулярному рівні. 

8. Проведення основних методів вивчення,принципів методик одержання 

біологічного матеріалу для біохімічних досліджень. 

9. Вивченняособливостейі обміну вуглеводів, білків, порфіринів нуклеїнових 

кислот при поширених захворюваннях. 

10. Аналіз відповідності отриманих результатів лабораторних досліджень 

гематологічним, цитологічним, біохімічним процесам, які протікають в 

живому організмі. 

11.Інтерпретація результатів лабораторних досліджень для пояснення 

патофізіологічних механізмів виникнення патологічних процесів в організмі 

людини та принципів їх діагностики та лікування. 

 

5.4 Зміст навчальної дисципліни  

Навчальна дисципліна складається з 1 циклу, в який входить15 тем, 

підсумкового контролю. Підсумковий контроль проводиться після вивчення 

всіх тем з дисципліни.  

Тема 1. Введення в клінічну та біологічну хімію. Будова та хімічний склад 

клітин; органели. Біологічні мембрани.  

Тема 2. Будова, класифікація та фізико-хімічні властивості простих білків. 

Будова, класифікація та фізико-хімічні властивості складних білків. Методи 

виділення та кількісного визначення білків.  

Тема 3. Будова та фізико-хімічні властивості білків-ферментів. Класифікація 

та номенклатура ферментів.  

Тема 4. Визначення активності ферментів в біологічних середовищах. 

Одиниці активності.Механізм дії ферментів та кінетика ферментативних 

реакцій. Коферментна роль водорозчинних вітамінів. Регуляція активності 

ферментів. Основи медичної ензимології, поняття про ензимопатії.  

Тема 5.Поняття про вітаміни. Коферменті функції водорозчинних вітамінів.  

Роль жиророзчинних вітамінів в метаболізмі. Вітаміноподібні речовини. 



Антивітаміни.  

Тема 6.Гормони. Класифікація, будова, фізико-хімічні та функціональні 

властивості гормонів. Механізми дії гормонів..  

Тема 7. Вуглеводи: класифікація, структура моно-, оліго- та полісахаридів, їх 

фізико-хімічні властивості та біологічна роль. Перетравлення та 

всмоктування вуглеводів в кишковому тракті. 

Тема 8. Структура, класифікація, біологічні функції, фізико-хімічні 

властивості ліпідів. Перетравлення та всмоктування ліпідів в кишковому 

тракті. 

Тема 9. Обмін вуглеводів. Анаеробне та аеробне окислення глюкози 

(гліколіз). Біосинтез глюкози (глюконеогенез). 

Тема 10. Обмін ліпідів. Метаболізм холестеролу в організмі. Методи 

визначення холестеролу сироватки крові. 

Тема 11. Обмін простих білків. Азотистий баланс. Перетравлення та 

всмоктування білків в кишковому тракті. Загальні шляхи трансформації 

амінокислот. 

Тема 12. Загальні закономірності обміну речовин і енергії.  Біологічне 

окислення. Цикл трикарбонових кислот. Молекулярні основи біоенергетики . 

Тема 13. Обмін складних білків. Біосинтез та катаболізм гема. Патологія 

пігментного обміну. Метаболізм нуклеопротеїнів. 

Тема 14. Підсумковий контроль засвоєння основних термінів та понять з 

біологічної хімії та метаболізму речовин та енергії..  

Тема 15. Матричні синтези (семінар). Залік. 

 

5.5 План вивчення навчальної дисципліни  

 
№ 

тижня 

Назва теми Форми організації навчання та 

кількість годин 

Завдання для 

самостійної роботи 

1 Тема 1. Введення в 

клінічну та біологічну 

хімію. Будова та хімічний 

склад клітин; органели. 

Біологічні мембрани.  

 

Тривалість заняття 2академічні 

години  

Практичне заняття включає: 

-проведення попереднього 

контролю знань, умінь і 

навичок студентів; 

-постановку загальної проблеми 

викладачем та її обговорення за 

участю студентів; 

-розв’язування завдань з їх 

обговореннями; 

-розв’язування контрольних 

завдань, їх перевірку, 

оцінювання. 

Вивчити: 

1. Що таке біологічна 

хімія як наука. Предмет, 

завдання, основні етапи і 

сучасні напрямки 

розвитку біохімії. 

2. Мета і методи 

проведення біохімічних 

досліджень, їх клініко-

діагностичне значення. 

3. Будова та біологічна 

роль мембран. 

4. Транспорт речовин 

крізь клітину мембрану.  

2 Тема 2. Будова, 

класифікація та фізико-

хімічні властивості 

простих білків. Будова, 

класифікація та фізико-

хімічні властивості 

складних білків. Методи 

виділення та кількісного 

визначення білків.  

 

Тривалість заняття 2 академічні 

години  

Практичне заняття включає: 

- проведення попереднього 

контролю знань, умінь і 

навичок студентів; 

- постановку загальної 

проблеми викладачем та її 

обговорення за участю 

студентів; 

- розв’язування завдань з їх 

Вивчити наступні теми 

1. Амінокислотний 

склад білків та пептидів.  

2. Структурна 

організація білків.  

3. Фізико-хімічні 

властивості білків.  

4. Реакції осадження 

білків.  

5. Загальні уявлення про 

методи розділення, 



обговореннями; 

- виконання дослідження на 

автоматичному аналізаторі 

аналізаторі Accent 200.  

виділення і очищення 

білкових препаратів. 

 

3 Тема 3. Будова та фізико-

хімічні властивості 

білків-ферментів. 

Класифікація та 

номенклатура ферментів.  

Тривалість заняття 2 академічні 

години  

Практичне заняття включає: 

- проведення попереднього 

контролю знань, умінь і 

навичок студентів; 

- постановку загальної 

проблеми викладачем та її 

обговорення за участю 

студентів; 

- розв’язування завдань з їх 

обговореннями; 

- розв’язування контрольних 

завдань, їх перевірку, 

оцінювання.  

1. Функція та структура 

білків-ферментів в 

організмі.  

2. Поняття про 

апофермент, кофактор, 

кофермент і 

простетичну групу.  

3. Ізоферменти: 

особливості структури, 

локалізації синтезу в 

організмі людини. 

5. Класифікація і 

номенклатура 

ферментів.  

6. Основні напрямки 

досліджень медичної 

ензимології:  

4 Тема 4. Визначення 

активності ферментів в 

біологічних середовищах. 

Одиниці активності. 

Механізм дії ферментів та 

кінетика ферментативних 

реакцій. Коферментна 

роль водорозчинних 

вітамінів. Регуляція 

активності ферментів. 

Основи медичної 

ензимології, поняття про 

ензимопатії.  

 

Тривалість заняття 2 академічні 

години  

Практичне заняття включає: 

- проведення попереднього 

контролю знань, умінь і 

навичок студентів; 

- постановку загальної 

проблеми викладачем та її 

обговорення за участю 

студентів; 

- розв’язування завдань з їх 

обговореннями; 

- розв’язування контрольних 

завдань, їх перевірку, 

оцінювання.  

1. Сучасні положення 

про механізм дії 

ферментів.  

2. Кінетика 

ферментативних 

реакцій. 

3. Чинники регуляції 

активності ферментів.  

4. Поняття про хімічну 

природу і функцію 

активаторів.  

5. Загальне поняття про 

інгібітори.  

6. Загальне поняття про 

ензимопатії та причини 

їх виникнення. 

5 Тема 5. Поняття про 

вітаміни. Коферментні 

функції водорозчинних 

вітамінів.  Роль 

жиророзчинних вітамінів 

в метаболізмі. 

Вітаміноподібні 

речовини. Антивітаміни. 

 

Тривалість заняття 2 академічні 

години  

Практичне заняття включає: 

- проведення попереднього 

контролю знань, умінь і 

навичок студентів; 

- постановку загальної 

проблеми викладачем та її 

обговорення за участю 

студентів; 

- розв’язування завдань з їх 

обговореннями; 

- розв’язування контрольних 

завдань, їх перевірку, 

оцінювання.  

1. Загальна 

характеристика 

вітамінів. Водо- та 

жиророзчинні вітаміни 

2. Вітаміни – 

попередники 

коферментів. 

 

6 Тема 6.Гормони. 

Класифікація, будова, 

фізико-хімічні та 

функціональні 

властивості гормонів. 

Механізми дії гормонів. 

Тривалість заняття 2 академічні 

години Підсумковий контроль 

включає в себе 

1.Теоретичні питання з 

вивчених тем, 

2.Ситуаційні задачи 

1. Гормони.  

2. Класифікація, будова, 

фізико-хімічні та 

функціональні 

властивості гормонів. 

3. Механізми дії 

гормонів. 

7 Тема 7. Вуглеводи: 

класифікація, структура 

моно-, оліго- та 

Тривалість заняття 2 академічні 

години  

Практичне заняття включає: 

1. Вуглеводи, 

визначення, 

класифікація, 



полісахаридів, їх фізико-

хімічні властивості та 

біологічна роль. 

Перетравлення та 

всмоктування вуглеводів 

в кишковому тракті. 

- проведення попереднього 

контролю знань, умінь і 

навичок студентів; 

- постановку загальної 

проблеми викладачем та її 

обговорення за участю 

студентів; 

- розв’язування завдань з їх 

обговореннями; 

- розв’язування контрольних 

завдань, їх перевірку, 

оцінювання. 

представники, функції в 

організмі. 

2. Шляхи 

внутрішньоклітинного 

катаболізму 

моносахаридів; аеробне 

та анаеробне окислення 

глюкози, загальна 

характеристика 

процесів. 

3. Перетравлення та 

всмоктуваннявуглеводів 

в кишковомутракті. 

8 Тема 8. Структура, 

класифікація, біологічні 

функції, фізико-хімічні 

властивості ліпідів. 

Перетравлення та 

всмоктування ліпідів в 

кишковому тракті. 

Тривалість заняття 2 академічні 

години  

Практичне заняття включає: 

-проведення попе-реднього 

контролю знань, умінь і нави-

чок студентів; 

-постановку загальної проблеми 

викладачем та її обговорення за 

участю студентів; 

-розв’язування завдань з їх 

обговореннями; 

-розв’язування контрольних 

завдань, їх перевірку, 

оцінювання.  

1. Структура, 

класифікація, біологічні 

функції, фізико-хімічні 

властивості ліпідів. 

2. Перетравлення та 

всмоктування ліпідів в 

кишковому тракті. 

9 Тема 9. Обмін вуглеводів. 

Анаеробне та аеробне 

окислення глюкози 

(гліколіз). Біосинтез 

глюкози (глюконеогенез). 

 

Тривалість заняття 2 академічні 

години  

Практичне заняття включає: 

-проведення попе-реднього 

контролю знань, умінь і нави-

чок студентів; 

-постановку загальної проблеми 

викладачем та її обговорення за 

участю студентів; 

-розв’язування завдань з їх 

обговореннями; 

-розв’язування контрольних 

завдань, їх перевірку, 

оцінювання.  

1 Обмін вуглеводів.  

2. Анаеробне та аеробне 

окислення глюкози 

(гліколіз).  

3. Біосинтез глюкози 

(глюконеогенез). 

10 Тема 10. Обмін ліпідів. 

Метаболізм холестеролу 

в організмі. Методи 

визначення холестеролу 

сироватки крові. 

Тривалість заняття 2 академічні 

години  

Практичне заняття включає: 

-проведення попе-реднього 

контролю знань, умінь і нави-

чок студентів; 

-постановку загальної проблеми 

викладачем та її обговорення за 

участю студентів; 

-розв’язування завдань з їх 

обговореннями; 

- виконання дослідження на 

автоматичному аналізаторі 
аналізаторі Accent 200 

1. Обмінліпідів. 2. 

Метаболізмхолестеролу 

в організмі.  

3. 

Методивизначенняхолес

теролусироваткикрові. 

11 Тема 11. Обмін простих 

білків. Азотистий баланс. 

Перетравлення та 

всмоктування білків в 

кишковому тракті. 

Загальні шляхи 

трансформації 

амінокислот. 

Тривалість заняття 2 академічні 

години  

Практичне заняття включає: 

-проведення попереднього 

контролю знань, умінь і нави-

чок студентів; 

-постановку загальної проблеми 

викладачем та її обговорення за 

1. Обмін простих білків.  

2. Азотистий баланс.  

3. Перетравлення та 

всмоктування білків в 

кишковому тракті.  

4. Загальні шляхи 

трансформації 

амінокислот. 



участю студентів; 

-розв’язування завдань з їх 

обговореннями; 

-розв’язування контрольних 

завдань, їх перевірку, 

оцінювання.  

12 Тема 12. Загальні 

закономірності обміну 

речовин і енергії.  

Біологічне окислення. 

Цикл трикарбонових 

кислот. Молекулярні 

основи біоенергетики . 

Тривалість заняття 2 академічні 

години  

Практичне заняття включає: 

-проведення попереднього 

контролю знань, умінь і 

навичок студентів; 

-постановку загальної проблеми 

викладачем та її обговорення за 

участю студентів; 

-розв’язування завдань з їх 

обговореннями; 

-розв’язування контрольних 

завдань, їх перевірку, 

оцінювання.  

1. Загальні 

закономірності обміну 

речовин і енергії. 

2. Біологічнеокислення.  

3. Цикл трикарбонових 

кислот.  

4. 

Молекулярніосновибіое

нергетики . 

 

 

 

13 Тема 13. Обмін складних 

білків. Біосинтез та 

катаболізм гема. 

Патологія пігментного 

обміну. Метаболізм 

нуклеопротеїнів. 

Тривалість заняття 2 академічні 

години  

Практичне заняття включає: 

- проведенняпопереднього 

контролю знань, умінь і 

навичок студентів; 

- постановку загальної 

проблеми викладачем та її 

обговорення за участю 

студентів; 

-розв’язування завдань з їх 

обговореннями; 

-розв’язування контрольних 

завдань, їх перевірку, 

оцінювання.  

1. Обмін складних 

білків.  

2. Біосинтез та 

катаболізм гема.  

3. Патологія пігментного 

обміну.  

4. Метаболізм 

нуклеопротеїнів. 

14 Тема 14. Підсумковий 

контроль засвоєння 

основних термінів та 

понять з біологічної хімії 

та метаболізму речовин 

та енергії. 

Тривалість заняття 2 академічні 

години  

Практичне заняття включає: 

- проведенняпопереднього 

контролю знань, умінь і 

навичок студентів; 

- постановку загальної 

проблеми викладачем та її 

обговорення за участю 

студентів; 

- розв'язування завдань з їх 

обговореннями; 

- розв'язування контрольних 

завдань, їх перевірку, 

оцінювання.  

Підсумковий контроль 

засвоєння основних 

термінів та понять з 

біологічної хімії та 

метаболізму речовин та 

енергії. 

15 Тема 15. Матричні 

синтези (семінар). Залік. 

 

Тривалість заняття 2 академічні 

години Підсумковий контроль 

включає в себе 

1.Теоретичні питання з 

вивчених тем, 

2.Ситуаційні задачи 

1. Основні 

характеристики геному 

людини. 

2. Реплікація ДНК. 

Визначення, основні 

стадії. Характеристика 

ферментів, що беруть 

участь у процесі 

реплікації. 

3. Генетичний код та 

його властивості. 

4. 



Рибосомальнабілоксинте

зуюча система клітини. 

Реферати 

 

6. Самостійна робота студента  

До самостійної роботи входять наступні види 

1. Підготовка до заняття 

2. Написання рефератів 

3. Проходження он-лайн курсу з дисципліни та отримання сертифікату. 

На самостійну роботу надається 66 академічні години. 

Графік консультацій викладачів на порталі кафедри 

 

7. Основна література  

1. Губський Ю. І.Біологічна хімія : підруч. для студ. вищ. мед. навч. закл. IV 

рівня акредитації / Ю.І. Губський. - 4-е вид. - Вінниця : Нова книга, 2016. - 

664 с. 

2. Клінічна біохімія : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Д. П. Бойків, Т. І. 

Бондарчук, О. Л. Іванків [та ін.]; за ред. О.Я. Склярова. - Київ : Медицина, 

2016. - 432 с. 

3. Клінічна біохімія : навч. посіб. / за ред. О.П. Тимошенка. - 3-ге вид. - Київ 

: Професіонал, 2055. - 288 с. 

4. Біологічна хімія : підручник для студентів / за ред. проф. Л.М. Вороніної. - 

Харків : Основа, 2018. - 608 с. 

 

7.2 Додаткова література  

1. Скляров О. Я.Біологічна хімія : підруч. для студ. стомат. ф-тіввищ. мед. 

навч. закл. освіти III-IV рівнів акредитації / О. Я. Скляров, Н. В. Фартушок, 

Т. І. Бондарчук. - Тернопіль : Укрмедкнига, 2015. - 706 с. 

2. Клінічні лабораторні методи дослідження : навч. посіб. / І. А. Зупанець, 

В. Ф. Москаленко, С. В. Місюрьова [та ін.] ; за ред. І. А. Зупанця, В. Ф. 

Москаленка. - 3-е вид., переробл. та доп. . - Х. : Вид-во НФАУ: Золоті 

сторінки, 2015. - 177 с. 

3. 1. http://www.evrolab/ 

4. 2. http://www.nauka.kz/biol_med 

5. 3. http://analizy.vse-zabolevaniya/ 

 

8. Контроль і оцінка результатів навчання  

Оцінювання знань студентів з відповідних тем проводиться за4-бальною 

системою (відмінно, добре, задовільно, незадовільно) з подальшим 

перерахунком у багатобальну шкалу згідно з середнім балом, який 

розраховується на останньому занятті за допомогою таблиці конвертації 

балів. 

 

Самостійна робота студентів, яка передбачена в темі поряд із аудиторною 

роботою, оцінюється під час поточного контролю теми на відповідному 

занятті. Засвоєння тем, які виносяться лише на самостійну роботу, 

контролюється під час підсумкового модульного контролю. 

 

Поточний контроль включає оцінювання початкового рівня знань (усне або 

письмове експрес-опитування, тестовий контроль з використанням тестових 

http://www.labdiagnostic.ru/
http://www.nauka.kz/


завдань), оцінювання основного етапу практичного заняття (контроль 

професійних умінь під час вирішення типових ситуаційних задач), 

оцінювання кінцевого рівня знань на занятті (вирішення ситуаційних задач 

III рівня, тестовий контроль). 

Вимоги до відповіді: 

«5» - знання і розуміння всього програмного матеріалу в повному обсязі; 

- послідовне, логічне, обґрунтоване, безпомилкове викладення матеріалу; 

- вірне формулювання висновків та узагальнень; 

- самостійне, впевнене і правильне застосування знань при вирішенні 

практичної частини. 

- відповіді на більш 80% тестів 

«4» - знання та розуміння всього програмного матеріалу в цілому; 

- послідовне, логічне, обґрунтоване викладення матеріалу; 

- допущення окремих несуттєвих помилок під час відповіді; 

- правильне і без особливих труднощів застосування знань при вирішенні 

практичних завдань. 

-відповіді на більш 60% тестів 

«3» - знання та розуміння тільки основного програмного матеріалу в обсязі, 

який дозволяє застосувати наступний програмний матеріал; 

- спрощене викладення матеріалу; 

- допущення окремих суттєвих помилок під час відповіді; 

- нечітке та непослідовне застосування окремих знань під час вирішення 

практичних завдань. 

-відповіді на більш 40% тестів 

«2» - поверхневе знання і розуміння основного програмного матеріалу в 

обсязі, який дозволяє застосувати наступний програмний матеріал; 

- непослідовне викладення матеріалу з допущенням багатьох істотних 

помилок; 

- невміння робити висновки та узагальнення; 

- невміння застосувати знання під час вирішення практичних завдань. 

- відповіді менш ніж 40% тестів 

8.1. Види контролю. 

Поточний контроль знань проводиться на кожному практичному занятті, що 

знаходить відображення в оцінці за традиційною 4-х бальною системою, з 

подальшим перерахунком у багатобальну шкалу згідно з середнім балом, 

який розраховується на останньому занятті за допомогою таблиці конвертації 

балів. 

 

Сума балів з усіх практичних занять становить поточний підсумок. На 

останньому занятті проводиться підсумковий модульний контроль. Оцінка за 

модуль визначається як сума оцінок поточної навчальної діяльності (у балах) 

та оцінки підсумкового модульного контролю (у балах), яка виставляється 

при оцінюванні теоретичних знань та практичних навичок. 

Максимальна кількість балів, яку студент може набрати при вивченні модуля 

становить 200, в тому числі за поточну навчальну діяльність – 120 балів. За 

результатами модульного підсумкового контролю – 80 балів. Підсумковий 

модульний контроль вважається зарахованим, якщо студент набрав не менш, 

ніж 50 балів. 

Для оцінювання поточної навчальної діяльності використовується єдина 



шкала, яка визначає фіксовані значення для максимально можливої (110 

балів, якщо поточні оцінки –«відмінно») та мінімально необхідної (60 балів, 

якщо поточні – «задовільно») кількості балів. Бали за поточну успішність 

прив’язуються до середньої арифметичної оцінки за традиційною 

п’ятибальною системою незалежно від кількості занять в модулі. 

 

8.2. Форми контролю 

1. За охватом студентів: фронтальний, індивідуальний, парний, груповий; 

2. За способом реалізації: усний, письмовий; 

3. За способом організації: контроль викладачем, взаємоконтроль, 

самоконтроль; 

Контроль проводиться за допомогою теоретичнихпитань з подальшою 

співбесідою, ситуаційних задач, тестових завдань 

 

9. Політика навчальної дисципліни  

Обов’язкове дотримання академічної доброчесності студентами, а саме 

1. Самостійне виконане всіх видів робіт, завдань, форм контролю, 

передбачених навчальною дисципліною. 

2. Посилання на джерела інформації у разі її використання 

3. Дотримання норм законодавства про авторські права та суміжні права. 

 


