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Формат дисципліни Вибіркова 

Обсяг дисципліни 6 кредитів 

Посилання на 

навчально-методичні 
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офіційному сайті ІФНМУ 

 (Календарно-тематичні 
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методичні вказівки до 

СПРС, матеріали до 

підсумкового контролю, 

база тестових завдань 

тощо) 

https://ifnmu.sharepoint.com/:f:/g/KBtMH_Bab/E

uVow8FP03NBq3cDV3byCrwB8Qozr7bE_9nNtJ

sYOqB1Xg?e=q8ffl5 

 

Матеріально-технічне 

забезпечення 

Навчальні кімнати, лекційна кімната обладнана 

мультимедійними засобами; комп’ютерний 

клас з програмним забезпеченням; реактиви для 

проведення лабораторних робіт, хімічний 

посуд, термостати, вимірювальні прилади. 

Консультації Щотижня згідно розкладу. 

 

https://ifnmu.sharepoint.com/:f:/g/KBtMH_Bab/EuVow8FP03NBq3cDV3byCrwB8Qozr7bE_9nNtJsYOqB1Xg?e=q8ffl5
https://ifnmu.sharepoint.com/:f:/g/KBtMH_Bab/EuVow8FP03NBq3cDV3byCrwB8Qozr7bE_9nNtJsYOqB1Xg?e=q8ffl5
https://ifnmu.sharepoint.com/:f:/g/KBtMH_Bab/EuVow8FP03NBq3cDV3byCrwB8Qozr7bE_9nNtJsYOqB1Xg?e=q8ffl5
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2.АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 
Курс за вибором «Роль порушень метаболічних процесів в сучасній 

медицині» базується на попередньо вивчених дисциплінах: біохімії, 

патофізіології, мікробіології і вірусології, фармакології, загальної гігієни і 

всіх клінічних дисциплін та закладає основи клінічної діагностики 

найпоширеніших захворювань, моніторингу перебігу захворювання, 

контролю за ефективністю застосування лікарських засобів та заходів, 

спрямованих на профілактику патологічних процесів. 

 

3. МЕТА ТА ЦІЛІ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Метою вивчення курсу за вибором «Роль порушень метаболічних 

процесів в сучасній медицині» надати теоретичні та практичні знання, 

сформувати фахові та загальні  компетентності з метою їх подальшого 

використання в професійній діяльності. Отримання чіткої уяви про 

сучасний рівень використання біохімічних методик, які найбільш широко 

використовуються в клінічній практиці майбутнього лікаря.  Також 

передбачається, що в ході вивчення курсу в здобуввачів сформується 

здатність застосовувати набуті знання, уміння, навички та розуміння з 

загальної та професійної підготовки для вирішення типових задач в 

майбутній професійній діяльності на відповідній посаді. 

Завдання дисципліни – навчити здобувачів: 

 розглядати фізіологічні і патофізіологічні явища як процеси, що 

базуються на конкретній матеріальній основі, представленій 

біохімічними чи патобіохімічними реакціями; 

 оцінювати стан того чи іншого біофізико-хімічного процесу і 

об’єктивно трактувати їх значення в складному ланцюгу 

біохімічних перетворень, що складають тип обміну речовин; 
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 вільно орієнтуватися в біохімічних реакціях, які складають основу 

обміну білків, ліпідів, вуглеводів, вітамінів, макро- і 

мікроелементів; 

 вміти обґрунтовувати вибір набору лабораторних біохімічних 

тестів для діагностики та контролю метаболічних порушень; 

 за отриманими результатами аналізів оцінювати стан обміну 

компонентів організму і аналізувати дані в плані діагностики і 

контролю перебігу хвороби; 

 формування умінь застосовувати знання з курсу, насамперед 

біохімічних процесів, які мають місце в організмі здорової та 

хворої людини, в процесі подальшого навчання і професійної 

діяльності. 
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4. КОМПЕТЕНТНОСТІ, РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ ТА ПРАКТИЧНІ 

НАВИЧКИ 

Згідно з вимогами ОПП «Медицина» курс за вибором «Роль порушень 

метаболічних процесів в сучасній медицині» забезпечує набуття 

здобувачами наступних компетентностей:  

-інтегральна; 

-загальні; 

- фахові (спеціальні). 

Компетентності 

ІК Здатність розв’язувати комплексні проблеми в галузі 

дослідницько-інноваційної та професійної медичної 

діяльності, проводити оригінальне наукове дослідження в 

галузі охорони здоров’я на основі глибокого переосмислення 

наявних та створення нових цілісних теоретичних або 

практичних знань та/або професійної практики із наступною 

інтеграцією у світовий науковий простір через друковані 

праці. 

ЗК ЗК 1. Здатність до науково-професійного вдосконалення. 

ЗК 2. Здатність до пошуку, обробки та аналізу наукової 

інформації з різних джерел. 

ЗК 3. Здатність генерувати нові ідеї, розробляти та управляти 

проєктами. 

ЗК 4. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК 5. Здатність здійснювати аналітичну та експериментальну 

наукову діяльність, організовувати, планувати та 

прогнозувати 

результати наукових досліджень. 

ЗК 7. Здатність використовувати академічну українську та 
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іноземну мову з метою здійснення наукової комунікації, 

міжнародного співробітництва, відстоювання власних 

наукових  

ЗК 8. Уміння спілкуватися у професійному середовищі та з 

представниками інших професій у національному та 

міжнародному контексті. 

ЗК 9. Навички використання інформаційних і комунікаційних 

технологій у науковій діяльності, пошуку та критичному 

аналізі 

інформації. 

СК  СК 1. Здатність до розуміння предметної області за обраним 

науковим напрямом медицини та освітньою діяльністю в 

галузі охорони здоров’я. 

 СК 2. Здатність виявляти потребу в додаткових знаннях у 

сфері медицини та за напрямком наукових досліджень, 

генерувати наукові гіпотези.  

 СК 3. Здатність формулювати дослідницьке питання, його 

 новизну, розробляти проєкт наукового дослідження. 

 СК 4. Здатність обирати методи та кінцеві точки дослідження 

відповідно до цілей і завдань наукового проєкту. 

 СК 5. Володіння сучасними методами наукового дослідження 

в медицині. 

 СК 6.Здатність інтерпретувати результати наукових 

 досліджень, проводити їхній аналіз та узагальнення   з 

 дотриманням основ академічної чесності та норм 

 законодавства. 

СК 7. Здатність до впровадження нових наукових відомостей 

у науку, освіту та інші сфери суспільства. 
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СК 8. Здатність презентувати результати наукових досліджень 

в усній та письмовій формах відповідно до національних та 

міжнародних стандартів. 

 

 

Результати навчання та практичні навички 

ПРН 1. Володіти концептуальними та методологічними 

знаннями при виконанні наукових досліджень у медицині. 

ПРН 2. Здатність демонструвати значну авторитетність, 

інноваційність, високий ступінь самостійності при проведенні 

наукового дослідження в медицині. 

ПРН 3. Виявляти невирішені проблеми медичної науки та 

практики, формулювати питання та визначати шляхи їхнього 

рішення. 

ПРН 7. Розробляти дизайн та план наукового дослідження. 

ПРН 8. Організовувати та виконувати оригінальне наукове 

дослідження. 

ПРН 9. Пояснювати принципи, специфічність та адекватність 

методів дослідження, інформативність обраних показників. 

ПРН 10. Володіти, вдосконалювати та впроваджувати нові 

методи дослідження за обраним напрямом наукового 

дослідження та освітньої діяльності. 

ПРН 12. Впроваджувати результати наукових досліджень у медичну 

практику, освітній процес та різні інституції суспільства. 

ПРН 14. Користуватися основами патентознавства та захисту 

інтелектуальної власності. 

ПРН 15. Розвивати та використовувати комунікацію в 

науковопрофесійному середовищі й громадській сфері. 
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ПРН 16. Демонструвати безперервний розвиток та 

самовдосконалення інтелектуального і загальнокультурного 

рівня, самореалізацію та високу ділову репутацію. 

ПРН 20. Дотримуватися академічної та професійної доброчесності, 

впроваджувати політику академічної доброчесності в наукову, 

професійну та викладацьку діяльність, нести відповідальність за 

достовірність отриманих наукових результатів, вміти планувати і 

проводити заходи направлені на недопущення проявів академічної 

недоброчесності. 

 

Результати навчання 

Курс за вибором «Роль порушень метаболічних процесів в сучасній 

медицині» скерований на досягнення здобувачами наступних результатів 

навчання: розвиток здатності до абстрактного мислення, аналізу та 

синтезу; здатності вчитися та бути сучасно навченим; здатності 

застосовувати знання у практичній діяльності; здатності до пошуку, 

опрацювання та аналізу інформації з різних джерел; здатності до адаптації 

та дії в новій ситуації; здатність оцінювати та забезпечувати якість 

виконуваних робіт. Протягом навчання формуються навички використання 

інформаційних та комунікаційних технологій, вміння виявляти, ставити та 

вирішувати проблеми; бути критичним та самокритичним; працювати в 

команді. 

Здобувачі повинні знати: 

 хімічний склад організму людини, будову, властивості і функції 

основних компонентів; 

 біохімічні перетворення основних груп речовин в організмі людини, 

їх взаємозв’язок і взаємообумовленість; 
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 молекулярні методи діагностики захворювань та контролю 

ефективності лікування. 

Здобувачі повинні вміти: 

 аналізувати відповідність структури біоорганічних сполук 

фізіологічним функціям, які вони виконують в організмі людини; 

 обґрунтовувати вибір лабораторних біохімічних тестів для 

діагностики і контролю порушення обміну метаболізму.   

 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 функціонування ферментативних процесів, що 

відбуваються в мембранах і органелах для інтеграції обміну речовин 

в індивідуальних клітинах; 

 інтерпретувати результати біохімічних досліджень та зміни 

біохімічних і ферментативних показників, що застосовуються для 

діагностики найпоширеніших хворіб людини; 
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 інтегрувати значення біохімічних процесів обміну речовин та його 

регуляції в забезпеченні функціонування органів, систем та цілісного 

організму людини. 
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5. Організація навчання 

Згідно з навчальним планом підготовки докторів філософії  зі 

спеціальності 222 Медицина   проводиться   вивчення вибіркової дисципліни 

«Роль порушень метаболічних процесів в сучасній медицині», яка належить 

до  дисциплін професійної підготовки.  

 Вивчення дисципліни здійснюється впродовж 2 року навчання. 

Форма навчання – денна; семестр – III , IV 

5.1. Структура навчальної дисципліни 

 

Структура 

навчальної 

дисципліни 

Кількість годин з них: 
Рік 

нав 

чання 

Вид 

контролю 

Всього, 

годин/ 

кредитів 

Аудиторних 

СРС 
лекції 

практичних 

занять 

 180 20 100 60 2  

Кредитів 

ECTS 
6      

III семестр 

78 год /  

2,6 кредити 

ECTS 

8 40 30 2 ПМК 

IV семестр 

102 год / 

3,4 кредити 

ECTS 

12 60 30 2 іспит 
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5.2. Тематичні плани 

5.2.1. Тематичний план лекцій 

 

  

№ 

з/п 

Назва теми К-сть 

годин 

Модуль  №1 «Порушення метаболічних процесів обміну білків, 

вуглеводів і жирів» 

1. Структурна організація і фолдинг білків. Порушення 

первинної і просторової структури білків.  

2 

2. Ферменти, обмін речовин і енергії.  2 

3. Метаболізм вуглеводів та його порушення.  2 

4. Метаболізм ліпідів та його порушення.  2 

Модуль №2: «Молекулярна біологія. Біохімія міжклітинних 

комунікацій. Біохімія тканин та фізіологічних функцій.» 

5. Катаболізм білків. Обмін амінокислот, аміаку, нуклеотидів, 

гему та їхні порушення.   

2 

6. Молекулярна біологія. Структура і функції нуклеїнових 

кислот. Реплікація і репарація ДНК. Транскрипція і 

трансляція. Посттрансляційні модифікації білків. Регуляція 

експресії генів. Технології рекомбінантних ДНК і 

медицина.  

2 

7. Біохімія гормонів. Ендокринні хвороби.  2 

8. Біохімія харчування. Мінеральні речовини і вітаміни.   2 

9. Функціональна біохімія тканин.  2 

10. Клітинний цикл, апоптоз і молекулярні механізми 

канцерогенезу.  

2 
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5.2.2. Тематичний план практичних занять 

№ 

з/п 

Назва теми К-сть 

годин 

Модуль  №1 «Порушення метаболічних процесів обміну білків, 

вуглеводів і жирів» 

1. Первинна структура білків. Мутації первинної структури і 

молекулярні хвороби. 

2 

2. 
Просторова структура глобулярних білків. Порушення її і 

утворення  амілоїдних фібрил як молекулярний механізм 

розвитку нейродегенеративних та інших хвороб.  

2 

3. Етапи, механізми і порушення фолдингу і рефолдингу білків. 

Пріонові хвороби.  

2 

4. 
Мультимерні білки. Кооперативні взаємодії в мультимерних 

білках на прикладі гемоглобіну і алостеричних ферментів. 

Гемоглобінопатії і таласемії.   

2 

5. 
Кінетика ферментативних реакцій. Ензимодіагностика. 

Інгібітори і активатори ферментів. Використання інгібіторів 

ферментів у медицині.  

2 

6. Механізми регуляції ферментативних процесів. Порушення 

регуляторних механізмів в патогенезі захворювань.  

2 

7. 
Перетворення речовин і енергії у живих організмах. Стадії 

катаболізму харчових продуктів і вивільнення енергії. 

Регуляція основного обміну та його порушення.  

2 

8. 
Поєднання тканинного дихання і окисного фосфорилювання. 

Інгібітори ТД і ОФ. Мітохондріальні хвороби, 

гіпоенергетичні стани.  

2 

9. Активні форми кисню і антиоксиданти. Оксидаційний стрес 

і хвороби. Пероксидне окиснення ліпідів (ПОЛ).   

2 

10. 
Класифікація, структура і функції вуглеводів. Травлення і 

всмоктування вуглеводів  у ШКТ та порушення цих 

процесів.  

2 

11. 
Катаболізм вуглеводів. Спадкові і набуті порушення шляхів 

катаболізму глюкози, фруктози і галактози. Причини і 

наслідки лактатацидемій.  

2 

12. 
Глікогенез, глікогеноліз і глюконеогенез. Глікогенози: 

причини і клінічні прояви. Спадкові та набуті причини гіпер- 

і гіпоглікемій, клінічні прояви.  

2 
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13. 
Пентозофосфатний шлях перетворення глюкози. Спадкова 

недостатність глюкозо-6-фосфатдегідрогенази, механізми 

розвитку клінічних проявів.  

2 

14. 
Будова, функції, синтез і розпад олігосахаридних ланцюгів 

глікопротеїнів і гліколіпідів. Спадкові порушення 

їхнього обміну.  

2 

15. 

Структура, властивості і функції різних груп ліпідів. 

Травлення, всмоктування і транспорт ліпідів. Причини і 

клінічні наслідки порушень травлення і всмоктування 

ліпідів, родинної гіперхіломікронемії.  

2 

16. 
Метаболічні шляхи окиснення і синтезу жирних кислот та 

ТАГ. Порушення мітохондріального та пероксисомального 

окиснення жирних кислот.  

2 

17. 

Взаємозв’язки обміну вуглеводів і жирів. Причини і 

механізми розвитку аліментарного і  вторинних форм 

ожиріння. Синтез і розпад кетонових тіл. Причини і наслідки 

кетозу.  

2 

18. 

Синтез і розпад гліцерофосфоліпідів, сфінгофосфоліпідів і 

гліколіпідів. Причини, механізми розвитку і клінічні прояви 

сфінголіпідозів, респіраторного дистрес-синдрому 

недоношених новонароджених, жирової інфільтрації 

печінки.  

2 

19. 
Синтез, міжтканинний транспорт і екскреція холестеролу із 

організму. Ліпопротеїни плазми крові Гіперліпопротеїнемії: 

спадкові і набуті форми. Жовчнокам’яна хвороба.  

2 

20. Підсумковий модульний контроль модуля №1. 2 

Модуль №2: «Молекулярна біологія. Біохімія міжклітинних 

комунікацій. Біохімія тканин та фізіологічних функцій.» 

 

21. 

Травлення білків у ШКТ і всмоктування амінокислот та їхні 

порушення. Дослідження функції шлунка і екзокринної 

функції підшлункової залози. Причини, клінічні прояви і 

біохімічна діагностика гострого панкретиту.   

2 

22. 
Динамічний стан білків в організмі. Протеасомне і лізосомне 

розщеплення білків. Загальні реакції обміну  амінокислот. 

Порушення катаболізму білків і амінокислот.   

2 

23. 
Обмін аміаку. Спадкові та набуті порушення синтезу 

сечовини. Гіперамоніємії. Механізми нейротоксичності 

аміаку.  

2 
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24. Специфічні шляхи обміну амінокислот. Спадкові розлади 

обміну амінокислот.  

2 

25. Перетворення амінокислот в азотовмісні небілкові 

речовини.   

2 

26. 

Структура, функції, синтез і розпад пуринових та 

піримідинових нуклеотидів. Порушення їхнього обміну. 

Інгібітори синтезу пуринових і піримідинових нуклеотидів 

та їх використання в медицині.  

2 

27. 
Синтез гему. Порфірії. Розпад гему, утворення жовчних 

пігментів та їх екскреція із організму. Гіпербілірубінемії, 

типи жовтяниць: причини, прояви, біохімічна діагностика.  

2 

28. Структура і функції ДНК і різних типів РНК. Катаболізм 

нуклеопротеїнів в ШКТ і в клітинах організму.  

2 

29. Біосинтез ДНК (реплікація) та його порушення. Інгібітори 

біосинтезу ДНК у прокаріот і еукаріот.  

2 

30. 

Типи і механізми утворення мутацій. Системи і механізми 

репарації ДНК. Спадкові розлади репарації ДНК. Роль 

мутацій у виникненні спадкових і ракових захворювань 

людини.  

2 

31. 
Біосинтез РНК (транскрипція). Механізми процесингу 

мРНК. Інгібітори біосинтезу РНК. Особливості реплікації 

геному вірусів. Зворотна транскрипція.  

2 

32. Біосинтез білків. Ознаки генетичного коду. Стадії трансляції. 

Інгібітори синтезу білків та їхнє використання в медицині.  

2 

33. Структура фібрилярних білків, етапи і механізми 

формування фібрил і волокон. Порушення їхньої структури. 

2 

34. 

Регуляція експресії генів у прокаріот і еукаріот.  Генетичний 

поліморфізм білків як основа біохімічної індивідуальності 

особи. Роль спадковості у патології. Моногенні і полігенні 

хвороби. 

2 

35. 
Технології рекомбінантних ДНК та їхнє використання в 

діагностиці захворювань, отриманні білків і вакцин. Генна 

терапія спадкових хвороб. 

2 

36. Механізми дії гормонів. Методи визначення концентрації 

гормонів у плазмі крові та інших біологічних рідинах.  

2 

37. 

Гормони гіпоталамуса, аденогіпофіза і нейрогіпофіза, 

щитоподібної залози, прищитоподібних залоз, мозкового 

шару і кіркової речовини надниркових залоз, статевих залоз, 

гормонів загальної і місцевої дії різних тканин.  Біохімічні і 

клінічні прояви їхньої недостатності чи надлишку.  

2 
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38. 

Гормони підшлункової залози. Цукровий діабет: типи, 

причини, біохімічні зміни і клінічні прояви, гострі та тривалі 

ускладнення, біохімічні механізми їхнього розвитку. 

Гіперінсулінемія.  

2 

39. 
Ейкозаноїди: структура, синтез, клітини-мішені, механізми 

дії та ефекти, інактивація. Інгібітори синтезу ейкозаноїдів: 

фармакологічна дія, молекулярні механізми дії.  

2 

40. 

Нутрієнти: органічні і мінеральні компоненти їжі. Функції, 

обмін, причини і прояви недостатності чи надлишку води, 

макроелементів та есенціальних мікроелементів. Тксичні 

хімічні елементи.  

2 

41. Жиророзчинні вітаміни. Гіповітамінози і гіпервітамінози.  2 

42. Водорозчинні вітаміни, біохімічні функції, клінічні прояви 

гіповітамінозів.   

2 

43. 

Білки плазми крові. Гіпо-, гіпер-, дис- і парапротеїнемії. 

Особливості метаболізму еритроцитів. Молекулярні 

механізми функціонування лейкоцитів, лімфоцитів, системи 

гемостазу.  

2 

44. 
Функції печінки. Біохімічні тести в діагностиці і 

моніторингу захворювань печінки. Метаболізм етанолу і 

молекулярні механізми його токсичного впливу.   

2 

45. 

Хімічний склад, структурна організація і молекулярні 

механізми скорочення і розслаблення м'язів. Енергетичне 

забезпечення роботи м’язів. Біохімічна діагностика 

захворювань  скелетних м'язів і міокарду.   

2 

46. 
Біохімія сполучної і кісткової тканин. Причини, прояви і 

біохімічна діагностика порушень їхньої структури і 

метаболізму.   

2 

47. 

Хімічний склад  і обмін речовин в нервовій тканині. 

Причини і механізми розвитку нейропатій і 

нейродегенеративних захворювань. Структура, синтез та 

інактивація нейромедіаторів. Порушення нейромедіаторних 

функцій.  

2 

48. 
Функції нирок, тести для їхньої оцінки. Спадкові і набуті 

порушення функцій нирок. Фізико-хімічні властивості і 

хімічний склад сечі за умов норми та при патології.   

2 

49. Клітинний цикл, апоптоз і молекулярні механізми 

канцерогенезу. 

2 

50. Підсумковий іспит.  2 

. 
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5.2.3. Тематичний план самостійної позааудиторної роботи 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Молекулярні компоненти клітини, їх структурна 

організація і функції. Вміст основних хімічних 

компонентів у клітинах організму (вода, мінеральні 

речовини, білки, нуклеїнові кислоти, ліпіди, вуглеводи)  

6 

2 Харчовий раціон людини. Ферменти шлунково-

кишкового тракту. Шлунковий сік в нормі та патології. 

Прості та складні білки. Замінні та не заміниі 

амінокислоти. Процеси гниття білків у кишечнику. 

6 

3 Клініко-функціональна біохімія крові. Клітини крові та 
їх функції. Характеристика дихальної функції крові. 

Структура гемоглобіну. Білки, ферменти, органічні та 
неорганічні компоненти. Буферні системи плазми крові 

та їх функція в нормі та патології.  

6 

4 Функціональна біохімія печінки. Значення печінки у 

підтримці гомеостазу в організмі. Детоксикацій на 

функція печінки. Синдроми порушення 

функціонального стану печінки: цитолітичний синдром, 

синдром портокавального шунтування, пухлинного 

росту, мезенхімально-запальний та холестатичний 

синдроми.  

6 

5 Функціональна біохімія нирок в нормі та патології. 

Сечоутворення та його регуляція. Характеристика сечі в 

нормі та при патології.  

6 

6 Функціональна біохімія ендокринної системи. Механізм 

дії гормонів. Характеристика порушення функції 

гіпофіза, наднирниковий залоз, підшлункової та 

щитовидної залоз.  

6 

7 Функціонально-біохімічна характеристика вітамінів. 

Механізм дії вітамінів. Хвороби вітамінної 

недостатності. 

6 

8 Енергетичні ресурси клітини. Структурна організація 

мітохондрій. Поняття про тканинне дихання. Структура 

дихального ланцюга. Окисне фосфорилювання.  

6 



Сторінка 20 із 30 

Силабус вибіркової дисципліни «Роль порушень метаболічних процесів в сучасній 

медицині» для докторів філософії II року навчання 222 «Медицина» 

Редакція 2020 

 

9 Характеристика простагландинів, тромбоксанів, 

лейкотриєнів, інтерлейкінів. Їх роль у розвитку 

патологічних процесів.  

6 

10 Функціональна біохімія нервової тканини. 6 

 



Сторінка 21 із 30 

Силабус вибіркової дисципліни «Роль порушень метаболічних процесів в сучасній 

медицині» для докторів філософії II року навчання 222 «Медицина» 

Редакція 2020 

 

5.3. Методи навчання  

 

За формою навчальних занять згідно з навчальним планом 

проводяться: 

1) Лекції. 

2) Практичні заняття.   

3) Самостійна робота здобувачів. 

При вивченні дисципліни використовують наступні методи 

навчання: 

За джерелами знань використовують методи навчання: словесні – 

розповідь, пояснення, лекція, інструктаж; наочні – демонстрація, 

ілюстрація; практичні – вирішення ситуаційної задачі, інтерактивні 

консультації з викладачами та самостійна робота здобувачів.  

За характером логіки пізнання використовуються методи: 

аналітичний, синтетичний, аналітико-синтетичний, індуктивний, 

дедуктивний.  

За рівнем самостійної розумової діяльності використовуються 

методи: проблемний, частково-пошуковий, дослідницький. 
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5.4. Система оцінювання 

Поточний контроль знань здійснюється під час практичних занять у формі 

тестування, розв’язування ситуаційних задач, виконання практичних 

навичок та інтерактивного опитування впродовж викладу курсу. Успішність 

кожного здобувача здійснюється за 200-бальною рейтинговою шкалою.   

Максимальна кількість балів, що виставляється здобувачу за кожний 

опанований модуль – 200 балів, в тому числі: 

• за поточну навчальну діяльність – 120 балів; 

• за підсумковий модульний контроль – 80 балів;   

• За іспит – 80 балів. 

Оцінка з дисципліни за шкалою ЕСТS, підсумковий контроль 

засвоєння модулю здійснюється додатково за графіком, затвердженим у 

навчальному закладі.   

5.4.1. Оцінювання поточної навчальної діяльності 

Поточний контроль 

Підсумковий модульний контроль №1 

Максимальна кількість балів за поточну навчальну діяльність Здобувача з 

дисципліни за модуль №1  складає: 120 балів (практичні заняття 20×6 балів 

= 120 балів.  

Максимальна кількість балів на кожному занятті – 6.  

Мінімальна кількість балів на кожному занятті – 4. 

Здобувач допускається до підсумкового модульного контролю при 

виконанні умов навчальної програми та в разі, якщо за поточну навчальну 

діяльність він набрав не менше 80 балів. 

Розподіл балів на занятті:  

1. Усне опитування – 3 бали;  

2. Тестовий контроль – 3 бали.  
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Критерії оцінювання знань здобувачів на занятті модуля №1 
 

Шкала 

оцін-ня 

(бали) 

Критерії оцінювання 

6 Здобувач має системні, міцні знання в межах вимог навчальної 

програми, усвідомлено використовує їх у стандартних та 

нестандартних ситуаціях. Уміє самостійно аналізувати, 

оцінювати, узагальнювати опанований матеріал. Здобувач володіє 

матеріалом на 100 %.  

5 Здобувач має системні, міцні знання в межах вимог навчальної 

програми, усвідомлено використовує їх у стандартних та 

нестандартних ситуаціях. Уміє самостійно аналізувати, 

оцінювати, узагальнювати опанований матеріал. Здобувач володіє 

матеріалом на 90 %. 

4 Здобувач має знання й розуміння в межах вимог навчальної 

програми, усвідомлено використовує їх у стандартних та 

нестандартних ситуаціях. Здобувач володіє матеріалом на 75%. 

3 Здобувач не відтворює навчальний матеріал, має незначні 

уявлення про об’єкт вивчення. Здобувач володіє матеріалом не 

менше 60%. 

2 Здобувач не відтворює навчальний матеріал, має незначні 

уявлення про об’єкт вивчення. Здобувач володіє матеріалом 

менше ніж 40 %. 

1 Здобувач не відтворює навчальний матеріал, має незначні 

уявлення про об’єкт вивчення. Здобувач володіє матеріалом 

менше ніж 20 %. 

0 Здобувач не відтворює навчальний матеріал, не має уявлення про 

об’єкт вивчення. 
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Підсумковий модульний контроль №2 

Максимальна кількість балів за поточну навчальну діяльність здобувача з 

дисципліни за модуль №2 складає: 120 балів (практичні заняття 30×4 балів 

= 120 балів.  

Максимальна кількість балів на кожному занятті – 4.  

Мінімальна кількість балів на кожному занятті – 2. 

Здобувач допускається до підсумкового модульного контролю при 

виконанні умов навчальної програми та в разі, якщо за поточну навчальну 

діяльність він набрав не менше 60 балів. 

Розподіл балів на занятті:  

1. Усне опитування – 2 бали;  

2. Тестовий контроль – 2 бали;  

Критерії оцінювання знань здобувачів на занятті модуля №2 
 

Шкала 

оцін-ня 

(бали) 

Критерії оцінювання 

4 Здобувач має системні, міцні знання в межах вимог навчальної 

програми, усвідомлено використовує їх у стандартних та 

нестандартних ситуаціях. Уміє самостійно аналізувати, 

оцінювати, узагальнювати опанований матеріал. Здобувач володіє 

матеріалом на 100 %.  

3 Здобувач має системні, міцні знання в межах вимог навчальної 

програми, усвідомлено використовує їх у стандартних та 

нестандартних ситуаціях. Уміє самостійно аналізувати, 

оцінювати, узагальнювати опанований матеріал. Здобувач володіє 

матеріалом на 90 %. 

2 Здобувач має знання й розуміння в межах вимог навчальної 

програми, усвідомлено використовує їх у стандартних та 

нестандартних ситуаціях. Здобувач володіє матеріалом на 75%. 

1 Здобувач не відтворює навчальний матеріал, має незначні 

уявлення про об’єкт вивчення. Здобувач володіє матеріалом 

менше ніж 50 %. 
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0 Здобувач не відтворює навчальний матеріал, не має уявлення про 

об’єкт вивчення. 

 

5.4.2. Підсумковий контроль знань, його форми та оцінювання 

Підсумковий контроль знань здійснюється по завершенню вивчення 

модуля №1 з вибіркової дисципліни і проводиться у формі підсумкового 

модульного контролю (ПМК).  

До підсумкового контролю допускаються здобувачі, які вивчили 

теоретичний матеріал, виконали всі види робіт, передбачені навчальною 

програмою та при вивченні дисципліни набрали кількість балів, не меншу 

за мінімальну.  

Підсумковий модульний контроль проводиться шляхом 

комп’ютерного тестування, з використанням стандартних тестових завдань, 

згідно вимог ЄДКІ (детальний опис наведено на сайті кафедри, згідно 

затвердженого ректором університету графіків) та усного опитування.  

Максимальна кількість балів, яку здобувач може набрати під час 

складання підсумкового модульного контролю складає 

 80 балів: 

 45 балів за складання практичної частини – 56,25 %;  

 35 балів за складання тестової частини – 43,75 %.  

Підсумковий модульний контроль вважається зарахованим, якщо 

здобувач набрав не менше 50 балів:  

 25 балів за практичну частину ПІ;   

 25 балів за тестову частину ПІ.   

Комп’ютерне тестування містить 70 стандартних тестових завдань:  

 50 тестів на українській мові 

 20 тестів на англійській мові 

Кожне тестове завдання оцінюється по 0,5 бала.   
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Максимальна кількість балів, яку може отримати здобувач за тестову 

частину становить – 35 балів:  

 за тести на українській мові – 25 балів;  

 за тести на англійській мові – 10 балів.  

Мінімальна кількість балів, яку необхідно отримати здобувачу за 

тестову частину становить – 25 балів:  

 за тести на українській мові – 18 балів (36 вірних відповідей);  

 за тести на англійській мові – 7 балів (14 вірних відповідей). 

 Усна частина ПМК включає 3 питання з клініко-діагностичної 

оцінки результатів біохімічного дослідження біологічних субстратів та 

складання метаболічних схем. Кожне питання оцінюється в 15 балів. 

Максимальна кількість балів, яку може отримати здобувач за 

практичну частину становить – 45 балів.  

Мінімальну кількість балів, яку необхідно отримати здобувачу за 

практичну частину становить – 25 балів. 

Кафедра не пізніше, як за місяць до складання ПМК, надає здобувачам 

базу тестових завдань та перелік питань. Базу тестових завдань 

представлено на сайті кафедри. 

Критерії оцінювання підсумкового іспиту 

Підсумковий контроль знань здійснюється по завершенню вивчення 

модуля №2 з вибіркової дисципліни і проводиться у формі іспиту.  

До підсумкового контролю допускаються здобувачі, які вивчили 

теоретичний матеріал, виконали всі види робіт, передбачені навчальною 

програмою та при вивченні дисципліни набрали кількість балів, не меншу 

за мінімальну.  

Підсумковий іспит проводиться шляхом комп’ютерного тестування, 

з використанням стандартних тестових завдань, згідно вимог ЄДКІ 
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(детальний опис наведено на сайті кафедри, згідно затвердженого ректором 

університету графіків) та усного опитування.  

Максимальна кількість балів, яку здобувач може набрати під час 

складання іспиту складає 

 80 балів: 

 45 балів за складання практичної частини – 56,25 %;  

 35 балів за складання тестової частини – 43,75 %.  

Іспит вважається зарахованим, якщо здобувач набрав не менше 50 

балів:  

 25 балів за практичну частину ПІ;   

 25 балів за тестову частину ПІ.   

Комп’ютерне тестування містить 70 стандартних тестових завдань:  

 50 тестів на українській мові 

 20 тестів на англійській мові 

Кожне тестове завдання оцінюється по 0,5 бала.   

Максимальна кількість балів, яку може отримати здобувач за тестову 

частину становить – 35 балів:  

 за тести на українській мові – 25 балів;  

 за тести на англійській мові – 10 балів.  

Мінімальна кількість балів, яку необхідно отримати здобувачу за 

тестову частину становить – 25 балів:  

 за тести на українській мові – 18 балів (36 вірних відповідей);  

 за тести на англійській мові – 7 балів (14 вірних відповідей). 

 Усна частина ПМК включає 3 питання з клініко-діагностичної 

оцінки результатів біохімічного дослідження біологічних субстратів та 

складання метаболічних схем. Кожне питання оцінюється в 15 балів. 
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Максимальна кількість балів, яку може отримати здобувач за 

практичну частину становить – 45 балів.  

Мінімальну кількість балів, яку необхідно отримати здобувачу за 

практичну частину становить – 25 балів. 

Кафедра не пізніше, як за місяць до складання ПМК, надає здобувачам 

базу тестових завдань та перелік питань. Базу тестових завдань 

представлено на сайті кафедри. 

Єдина шкала оцінок для здобувачів 

Оцінка 

ECTS 

Статистичний показник Традиційна оцінка  

А Найкращі 10% Здобувачів Відмінно 

В Наступні 25% Здобувачів Добре 

С Наступні 30% Здобувачів Добре 

D Наступні 25% Здобувачів Задовільно 

E Останні 10% Здобувачів Задовільно 

Fx Повторна здача Незадовільно з можливістю 

повторного складання 

F Обов’язковий повторний курс 

навчання 

Незадовільно з обов’язковим 

повторним курсом 

 

6. ПОЛІТИКА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Обов’язкове дотримання академічної доброчесності 

аспірантами/здобувачами, а саме:  

- самостійне виконання всіх видів робіт, завдань, форм контролю, 

передбачених робочою програмою даної навчальної дисципліни; 

 - посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, 

тверджень, відомостей; 

 - дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права; 

 - надання достовірної інформації про результати власної навчальної 

(наукової, творчої) діяльності, використані методики досліджень і джерела 

інформації. 
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7. ПЕРЕЛІК НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 

7.1.Основна (базова): 

1. Біологічна і біоорганічна хімія у 2 кн.: підручник. Кн. 2. Біологічна хімія 

/ Ю.І. Губський, І.В Ніженковська, М.М. Корда та ін. за ред. Ю.І. Губського, 

І.В. Ніженковської. - К.: ВСВ “Медицина”, 2016.    

2. Біохімія людини: підручник / Я.І. Гонський, Т.П. Максимчук; за ред. Я.І. 

Гонського – 3-тє вид., випр. і допов. - Тернопіль: ТДМУ, 2017.     

3. Основи біохімії за Ленінджером / Девід Л. Нельсон, Майкл М. Кокс. - 

Львів.: «БаК», 2015.    

4. Murray R. K., Bender D. A., Botham K. M. et. al./ Harper’s Illustrated 

Biochemistry; 28th Edition. – The McGraw-Hill Companies, 2009.  

5. Panini S. R. Medical Biochemistry: аn Illustrated Review. - Thieme Medical 

Publishers, 2013.  

6. Ronner P. Netter`s Essential Biochemistry. – Elsevier, 2018.  

  

7.2. Допоміжна:   

1. Атаман О.В. Патофізіологія : [підручник]: у 2 т. / О.В. Атаман. – Вінниця: 

Нова Книга, 2012-2015. – Т.1.: Загальна патологія, 2012; Т. 2. : 

Патофізіологія органів і систем, 2016.   

2. Патофізіологія: підручник / М.Н.Зайко, Ю.В.Биць, М.В.Кришталь та ін.; 

за ред. М.Н.Зайка, Ю.В.Биця, М.В.Кришталя – 6-е вид., переробл. і допов. – 

К.:ВСВ «Медицина», 2017.   

3. Сиволоб А. В. Молекулярна біологія: підручник. - К.: Видавничо-

поліграфічний центр «Київський університет», 2008.   

4. Clinical chemistry: a laboratory perspective / Ed. by W. Arneson, J. Brickell. 

- F. A. Davis Company, 2007.  



Сторінка 30 із 30 

Силабус вибіркової дисципліни «Роль порушень метаболічних процесів в сучасній 

медицині» для докторів філософії II року навчання 222 «Медицина» 

Редакція 2020 

 

5. Jeremy M. Berg, John L. Tymoczko, Lubert Stryer. Biochemistry; Sixth 

Edition. -  W. H. Freeman, 2007.   

6. Keith Wilson, John Walker. Principles and Techniques of Biochemistry and 

Molecular Biology. -  Cambridge University Press,  2010.   

7. Lewin, B. Genes VIII. Upper Saddle River. - New Jerеsy : Pearson Prentice 

Hall, 2004.   

8. Lodish, H., Berk, A., Zipursky, L.S. et al. Molecular cell biology. - New York: 

W.H. Freeman and Company, 2000.   

9. Pamela C., Champe R. A., Harvey, Denise R./ Lippincott’s Illustrated Reviews: 

Biochemistry. – Lippincott Williams & Wilkins; 3rd edition, 2005.  

10. Weaver, R.F. Molecular biology. - New York: McGraw-Hill Companies, 

2002.  

11. William H. Elliot & Daphne C. Elliot. Biochemistry and Molecular Biology/ 

Fourth edition. Published by Oxford University Press Inc., New York , 2009.  

  

7.3. Інформаційні ресурси: 

1. ВОЗ Україна www.who.int/countries/ukr/ru/  

2. Міністерство охорони здоров´я України www.moz.gov.ua. 

3. Національна бібліотека ім. В.І.Вернадського www.nbuv.gov.ua 

4. http://www.freebookcentre.net/Chemistry/BioChemistry-Books-

Download.html 
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