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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма навчання 

Кількість кредитів – 5 

Галузь знань 

1201 Медицина 

(шифр і назва) 

Нормативна 

 

 

Спеціальність: 

7.12010005 Стоматологія 

Рік підготовки 

2-й 2-й 

Семестр 

Загальна кількість  

годин  –  150 

3-й 4-й 

Лекції 

 

Освітньо-кваліфікаційний 

рівень: 

спеціаліст 

 

13 год 13 год 

Практичні, семінарські 

28 год 26 год 

Лабораторні 

год год 

Самостійна робота 

35 год 35 год 

Індивідуальні завдання:  

год 

Вид контролю:  

Зараховано 
Тестовий  

іспит 
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1. СТРУКТУРОВАНИЙ (РОЗШИРЕНИЙ)НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН З 

ДИСЦИПЛІНИ БІООРГАНІЧНА ТА БІОЛОГІЧНАХІМІЯ 

 

Кількість годин, з них 

Рік 

навчання 

Види 

контролю 
Всього годин, 

кредитів 

Аудиторних 

СРС 
Лекцій 

Практичних 

занять 

150 год 

Кредитів – 

5,0 

 

26 

 

54 

 

70 

 

2 

 

Тестовий 

іспит 

6,75год / 0,23 кредити ECTS 

 

Примітка: 1 кредит ECTS – 30 годин 

Аудиторна робота  – 53%, СРС – 47% 

 

 

2. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА ТА СТРУКТУРА ДИСЦИПЛІНИ 

 

 

        Програма складена відповідно до навчального плану підготовки фахівців освітньо-

кваліфікаційного рівня «Спеціаліст», відповідних кваліфікацій та спеціальностей у 

вищих навчальних закладах МОЗ України з урахуванням освітньо-кваліфікаційної 

характеристики галузевого стандарту вищої освіти України з даного напрямку (наказ 

МОЗ України №539 від 08.07.2010 р., постанова Кабінету Міністрів України від 

29.04.2015 р. №266 «Про затвердження переліку галузей знань і спеціальності») і 

робочих навчальних планів, обговорених і затверджених на засіданні Вченої Ради ДВНЗ 

«Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ 

України» 31.05.2016 Протокол №18 та введених в дію наказом ректора по університету 

№ 225 від 01.06 2016 р.  

Згідно з навчальним планом вивчення біологічної хімії здійснюється на  

2 курсі впродовж ІІІ-ІV семестрів. Лікар-стоматолог, незалежно від спеціалізації, 

повинен знати основи біохімії, тому підготовка кваліфікованого лікаря-стоматолога 

неможлива без поглибленого і разом з тим конкретизованого вивчення біохімії. 
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СТРУКТУРА ДИСЦИПЛІНИ 

Назви  тем Кількість годин 

денна форма 

усього  у тому числі 

лекц практ лаб. інд. с. р. 

1 2 3 4 5 6 7 

Тема 1. Предмет, задачі, основні етапи та сучасні 

напрями  розвитку біохімії. Мета і методи 

проведення біохімічних досліджень, їх клініко-

діагностичне значення. Ферменти: будова, фізико-

хімічні, каталітичні властивості, кофактори. 

7 2 2   3 

Тема 2. Ферментативні процеси за типом реакції 

основних класів ферментів. Кількісне визначення 

ферментів. Одиниці активності ферментів. 

Регуляція ферментатив-них процесів. Механізм 

виникнення ензимопатій. Ензимодіагностика, 

ензимотерапія. 

5  2   3 

Тема 3. Фундаментальні закономір-ності обміну 

речовин: катаболізм, анаболізм. Стадії 

катаболізму. Спільні шляхи перетворень 

вуглеводів, ліпідів, білків. Особливості 

функціонування циклу трикарбонових кислот. 

6 2 2   2 

Тема 4. Біоенергетичні процеси: біологічне 

окиснення, тканинне дихання. Молекулярна 

організація мітохондріального дихального 

ланцюга. Хеміосмотична теорія окисного 

фосфорилювання. Інгібі-тори і роз’єднувачі 

окисного фосфорилювання. 

5  2   3 

Тема 5. Специфічні шляхи ката-болізму 

вуглеводів. Анаеробне та аеробне окиснення 

глюкози. Альтернативні шляхи обміну 

моносахаридів. 

7 2 2   3 

Тема 6. Катаболізм та біосинтез глікогену. 

Регуляція обміну гліко-гену. Глікогенні хвороби. 

5  2   3 

Тема 7. Біосинтез глюкози – глюконеогенез. 

Механізми гормо-нальної регуляції та патологія 

обміну вуглеводів. Цукровий діабет. 

5  2   3 

Тема 8. Специфічні шляхи мета-болізму ліпідів: 

травлення, засвоєння, роль жовчних кислот. 

Ресинтез ліпідів, транспорт у крові. Тканинний 

ліполіз, його регуляція. Окиснення гліцеролу і 

жирних кислот. Біоенергетика процесів. Біосинтез 

жирних кислот, триацил-гліцеролів, фосфоліпідів. 

6 2 2   2 

Тема 9. Біосинтез і біотрансфор-мація 

холестеролу. Метаболізм кетонових тіл. Регуляція 

та пору-шення ліпідного обміну. 

7 2 2   3 

Тема 10.  Катаболізм простих білків. Травлення, 

хімічний склад травних секретів, засвоєння. 

Загальні шляхи перетворення амінокислот. 

6 2 2   2 

Тема 11. Процеси детоксикації аміаку та біосинтез 5  2   3 
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сечовини. Спеціалізовані шляхи метаболізму 

амінокислот. Механізми гормо-нальної регуляції 

обміну білків. 

Тема 12. Підсумкове заняття «Обмін вуглеводів, 

ліпідів, простих білків». 

4  2   2 

Тема 13. Біосинтез та катаболізм пуринових та 

піримідинових нуклеотидів. Визначення кінцевих 

продуктів їх обміну. Порушення обміну 

нуклеотидів. 

6 2 2   2 

Тема 14. Молекулярні механізми реплікації, 

транскрипції, трансляції. Регуляція біосинтезу 

білка. Антибіотики – інгібітори транскрип-ції та 

трансляції. 

4  2   2 

Тема 15. Гормони в системі інтеграції функцій 

організму людини. Молекулярно-клітинні 

механізми дії гормонів пептидно-білкової природи, 

катехоламінів та інших біогенних амінів (дофамін, 

серотонін, гістамін, мелатонін) на клітини-мішені. 

7 2 2   3 

Тема 16.  Роль тиреоїдних гормонів в регуляції 

метаболічних процесів. Гормональна регуляція 

гомеостазу кальцію і фосфору. 

7 2 2   3 

Тема 17. Молекулярно-клітинні механізми дії 

гормонів кіркової речовини наднирників і статевих 

гормонів. Ейкозаноїди: простаглан-дини, 

тромбоксани, лейкотрієни. 

4  2   2 

Тема 18. Вітаміни як компоненти харчування: 

екзогенні та ендогенні гіповітамінози. 

Водорозчинні (коферментні) вітаміни. 

Аскорбінова кислота, біофлавоноїди: будова, 

властивості, біологічні функції, функціональний 

зв’язок. 

7 2 2   3 

Тема 19. Жиророзчинні вітаміни: представники, 

загальні відмінності від водорозчинних вітамінів, 

біологічні функції. Вітаміни як антиоксиданти. 

5  2   3 

Тема 20. Біохімія та патобіохімія крові. Функції 

крові. Біохімія формених елементів, дихальна 

функція еритроцитів, типи і похідні гемоглобіну. 

Біохімічний склад плазми крові: загальний білок, 

фракції, їх характеристика, біологічні функції. 

Ферменти крові, їх походження.   

6 2 2   2 

Тема 21. Ліпопротеїни крові: представники, 

будова, функції. Атерогенні та антиатерогенні 

ліпопротеїни. Небілкові азотовмісні та безазотові 

органічні сполуки крові, залишковий азот. 

5  2   3 

Тема 22. Біохімічні функції печінки. Метаболізм 

порфіринів: обмін жовчних пігментів, біохімія 

жовтяниць. Біотрансформація ксено-біотиків та 

ендогенних токсинів у печінці: мікросомальне 

окиснення, цитохром Р-450. 

7 2 2   3 

Тема 23. Сечоутворювальна функція нирок. 5  2   3 
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Фізико-хімічні властивості і хімічний склад сечі в 

нормі. Патобіохімія нирок. Патологічні 

компоненти сечі. 

Тема 24. Біохімія сполучної тканини: будова, 

властивості, функції, регуляція, патологія.  

7 2 2   3 

Тема 25. Біохімія тканин зуба: будова, властивості, 

функції, регуляція, патологія. 

4  2   2 

Тема 26. Біохімія слини: похо-дження, функції, 

хімічний склад, регуляція і патологія слино-

виділення. 

4  2   2 

Тема 27. Підсумкове заняття «Біохімія сполучної 

тканини, зуба, слини». 

4  2   2 

Усього годин 150 26 54 - - 70 

 

3. МЕТА ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Ціль програми: Надати теоретичні та практичні знання, сформувати  фахові компетентності в галузі 

біологічної хімії та загальні компетентності з метою їх подальшого використання при вивченні професійно-

орієнтованих програм: нормальної фізіології  ̧патологічної фізіології, топографічної анатомії тощо.  

Біологічна хімія як навчальна дисципліна є однією з найважливіших дисциплін у системі вищої 

медичної освіти. Вона базується на вивченні студентами медичної біології, біофізики, медичної хімії, 

морфологічних дисциплін й інтегрується з цими дисциплінами. Закладає основи вивчення студентами 

молекулярної біології, генетики, фізіології, патології, загальної та молекулярної фармакології, токсикології та 

пропедевтики медичних дисциплін, що передбачає інтеграцію викладання з цими дисциплінами та формування 

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

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

Систематичне вивчення предмету закладає основи клінічної діагностики найпоширеніших захворювань, 

моніторингу перебігу захворювання, контролю за ефективністю застосування лікарських засобів та заходів, 

спрямованих на попередження виникнення та розвитку патологічних процесів; 

Головна задача біологічної та біоорганічної хімії як фундаментальної дисципліни – забезпечити  науковий 

підхід та закласти нові теоретичні основи клінічного мислення майбутнього лікаря.  

Завдання: 

- навчити студентів лабораторно досліджувати та виявляти певні класи біологічних сполук за 

властивостями їх функціональних груп; 

- проводити якісні і кількісні реакції та оцінити показники при лабораторному біохімічному дослідженні; 

- досліджувати функції органів і тканин, та організму в цілому в експериментах на тваринах, ізольованих 

органах, клітинах, а також на моделях або на підставі дослідів записаних у відеофільмах, кінофільмах, поданих у 

комп’ютерних програмах та інших навчальних технологіях; 

- дослідити клініко-біохімічні показники проміжних інтермедіатів та кінцевих продуктів обміну в 

основних рідинах організму в нормі та за розвитку патологічних процесів; 

- вирішувати ситуаційні задачі (оцінка клініко-біохімічних показників, що характеризують функції та 

параметри гомеостазу, а також встановлення механізмів регуляції метаболічних процесів тощо), що мають 

експериментальне або клініко-біохімічне спрямування. 
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4. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

 Програма дисципліни структурована на 40 практичних занять.  

 

Видами навчальних занять згідно з навчальним планом є:  

А) лекції; 

Б) практичні заняття (семінарські заняття); 

В) самостійна робота студентів; 

Г) консультації. 

  

Лекції охоплюють основний теоретичний матеріал окремої або кількох тем навчальної 

дисципліни, розкривають основні проблемні питання відповідних розділів дисципліни. 

 

Практичні заняття (семінарські заняття) передбачають детальний розгляд студентами 

окремих теоретичних положень навчальної дисципліни з викладачем і формування вміння та навичок їх 

практичного застосування шляхом індивідуального виконання студентом сформульованих завдань та 

вирішення ситуаційних задач. 

  

Самостійна робота студентів передбачає оволодіння студентом навчальним матеріалом, а 

саме самостійне опрацювання окремих тем навчальної дисципліни у час, вільний від обов’язкових 

навчальних занять, а також передбачає підготовку до усіх видів контролю. Навчальний матеріал 

дисципліни, передбачений робочим навчальним планом для засвоєння студентом у процесі самостійної 

роботи, виноситься на підсумковий контроль поряд з навчальним матеріалом, який опрацьовувався при 

проведенні аудиторних занять. 

 

Консультації (індивідуальні або групові) проводяться з метою допомоги студентам розібратись 

та роз'яснити складні для самостійного осмислення питання, вирішити складні проблеми, які виникли 

при самостійному опрацюванні навчального матеріалу при підготовці до практичного заняття, 

підсумкового заняття або перед іспитом.  

  

При вивченні дисципліни використовують адекватні методи навчання. 

За джерелами знань використовують методи навчання: словесні – розповідь, пояснення, лекція, 

інструктаж; наочні – демонстрація, ілюстрація; практичні – практична робота, вирішення задачі. 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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4. ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

 

Тематичний план лекцій з біологічної хімії  

 

№ 

п/п 
Тема лекції 

Кількість 

годин 

1 Біохімія як наука: біомолекули; метаболічні шляхи. Будова і властивості 

ферментів. Механізм дії ферментів. Ізоферменти, класифікація ферментів. 

Регуляція активності ферментів. Ензимодіагностика. Ензимопатії. 

Ензимотерапія. 

2 

2 Вступ до обміну речовин. Специфічні та загальні шляхи перетворення 

вуглеводів, ліпідів і білків (окисне декарбоксилювання ПВК, цикл 

трикарбонових кислот). Біологічне окиснення. Енергетичний обмін. 

Субстратне та окисне фосфорилювання. 

2 

3 Метаболізм вуглеводів. Гліколіз, аеробне окислення глюкози; 

альтернативні шляхи обміну моносахаридів. 

2 

4 Обмін глікогену; глюконеогенез. Регуляція та  патології вуглеводного 

обміну. Цукровий діабет. 

2 

5 Метаболізм ліпідів. Катаболізм триацилгліцеролів: окиснення жирних 

кислот та гліцеролу; кетогенез. Ліпогенез. Обмін холестерину. Регуляція 

та патологія ліпідного обміну: ожиріння, атеросклероз. 

2 

6 Загальні шляхи перетворення амінокислот. Обмін аміаку: біосинтез 

сечовини та його порушення. Спеціалізовані шляхи перетворення 

амінокислот; спадкові ензимопатії. Метаболізм порфіринів. 

2 

7 Метаболізм нуклеопротеїнів. Біосинтез нуклеїнових кислот і білка. 2 

8 Загальні принципи регуляції метаболічних процесів в організмі людини. 

Гормони, загальна характеристика, класифікація. Гормони гіпофіза. 

Гормони щитовидної, паращитовидної, підшлункової, статевих залоз, 

гормони наднирникових залоз. 

2 

9 Біохімія харчування людини. Вітаміни та мікроелементи як компоненти 

харчування людини. Водорозчинні вітаміни. Жиророзчинні вітаміни; 

біоантиоксиданти. 

2 

10 Біохімія крові. Дихальна функція еритроцитів; регуляція кислотно-

основного стану. Патобіохімія крові. 

2 

11 Біохімічні функції печінки. Біохімія жовтяниць; біотрансформація 

чужорідних  сполук в печінці. 

2 

12 Біохімія нирок і сечі, сечоутворення. 2 

13 Біохімія сполучної тканини. Біохімія тканин зуба і слини: хімічний склад, 

особливості обміну речовин в емалі, дентині, цементі, пульпі, механізми 

мінералізації, роль Са, Р, F, вітамінів і гормонів. Біохімічні зміни при 

патологіях зубощелепної системи. 

2 

 Всього 26 год 
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Тематичний план практичних занять з біологічної хімії 

 

№ 

з/п 
Тема заняття 

Кількість 

годин 

1 Предмет, задачі, основні етапи та сучасні напрями  розвитку біохімії. 

Мета і методи проведення біохімічних досліджень, їх клініко-

діагностичне значення. Ферменти: будова, фізико-хімічні, каталітичні 

властивості, кофактори. 

2 

2 Ферментативні процеси за типом реакції основних класів ферментів. 

Кількісне визначення ферментів. Одиниці активності ферментів. 

Регуляція ферментативних процесів. Механізм виникнення ензимопатій. 

Ензимодіагностика, ензимотерапія. 

2 

3 Фундаментальні закономірності обміну речовин: катаболізм, анаболізм. 

Стадії катаболізму. Спільні шляхи перетворень вуглеводів, ліпідів, білків. 

Особливості функціонування циклу трикарбонових кислот. 

2 

4 Біоенергетичні процеси: біологічне окиснення, тканинне дихання. 

Молекулярна організація мітохондріального дихального ланцюга. 

Хеміосмотична теорія окисного фосфорилювання. Інгібітори і 

роз’єднувачі окисного фосфорилювання. 

2 

5 Специфічні шляхи катаболізму вуглеводів. Анаеробне та аеробне 

окиснення глюкози. Альтернативні шляхи обміну моносахаридів. 

2 

6 Катаболізм та біосинтез глікогену. Регуляція обміну глікогену. Глікогенні 

хвороби.  

2 

7 Біосинтез глюкози – глюконеогенез. Механізми гормональної регуляції та 

патологія обміну вуглеводів. Цукровий діабет. 

2 

8 Специфічні шляхи метаболізму ліпідів: травлення, засвоєння, роль 

жовчних кислот. Ресинтез ліпідів, транспорт у крові. Тканинний ліполіз, 

його регуляція. Окиснення гліцеролу і жирних кислот. Біоенергетика 

процесів. Біосинтез жирних кислот, триацилгліцеролів, фосфоліпідів. 

2 

9 Біосинтез і біотрансформація холестеролу. Метаболізм кетонових тіл. 

Регуляція та порушення ліпідного обміну. 

2 

10 Катаболізм простих білків. Травлення, хімічний склад травних секретів, 

засвоєння. Загальні шляхи перетворення амінокислот. 

2 

11 Процеси детоксикації аміаку та біосинтез сечовини. Спеціалізовані шляхи 

метаболізму амінокислот. Механізми гормональної регуляції обміну 

білків. 

2 

12 Підсумкове заняття «Обмін вуглеводів, ліпідів, простих білків». 2 

13 Біосинтез та катаболізм пуринових та піримідинових нуклеотидів. 

Визначення кінцевих продуктів їх обміну. Порушення обміну 

нуклеотидів. 

2 

14 Молекулярні механізми реплікації, транскрипції, трансляції. Регуляція 

біосинтезу білка. Антибіотики – інгібітори транскрипції та трансляції. 

2 

15 Гормони в системі інтеграції функцій організму людини. Молекулярно-

клітинні механізми дії гормонів пептидно-білкової природи, 

катехоламінів та інших біогенних амінів (дофамін, серотонін, гістамін, 

мелатонін) на клітини-мішені. 

2 
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16 Роль тиреоїдних гормонів в регуляції метаболічних процесів. 

Гормональна регуляція гомеостазу кальцію і фосфору.  

2 

17 Молекулярно-клітинні механізми дії гормонів кіркової речовини 

наднирників і статевих гормонів. Ейкозаноїди: простагландини, 

тромбоксани, лейкотрієни. 

2 

18 Вітаміни як компоненти харчування: екзогенні та ендогенні 

гіповітамінози. Водорозчинні (коферментні) вітаміни. Аскорбінова 

кислота, біофлавоноїди: будова, властивості, біологічні функції, 

функціональний зв’язок. 

2 

19 Жиророзчинні вітаміни: представники, загальні відмінності від 

водорозчинних вітамінів, біологічні функції. Вітаміни як антиоксиданти. 

2 

20 Біохімія та патобіохімія крові. Функції крові. Біохімія формених 

елементів, дихальна функція еритроцитів, типи і похідні гемоглобіну. 

Біохімічний склад плазми крові: загальний білок, фракції, їх 

характеристика, біологічні функції. Ферменти крові, їх походження. 

2 

21 Ліпопротеїни крові: представники, будова, функції. Атерогенні та 

антиатерогенні ліпопротеїни. Небілкові азотовмісні та безазотові 

органічні сполуки крові, залишковий азот. 

2 

22 Біохімічні функції печінки. Метаболізм порфіринів: обмін жовчних 

пігментів, біохімія жовтяниць. Біотрансформація ксенобіотиків та 

ендогенних токсинів у печінці: мікросомальне окиснення, цитохром Р-

450. 

2 

23 Сечоутворювальна функція нирок. Фізико-хімічні властивості і хімічний 

склад сечі в нормі. Патобіохімія нирок. Патологічні компоненти сечі. 

2 

24 Біохімія сполучної тканини: будова, властивості, функції, регуляція, 

патологія. 

2 

25 Біохімія тканин зуба: будова, властивості, функції, регуляція, патологія. 2 

26 Біохімія слини: походження, функції, хімічний склад. Регуляція і 

патологія слиновиділення. 

2 

27 Підсумкове заняття «Біохімія сполучної тканини, зуба, слини». 2 

 
Всього: 54 год 

 

 

Тематичний план занять для самостійної роботи студентів 

з біологічної хімії 

 

№ 

з/п Тема 

Кількість 

годин 

1. Підготувати реферат з історії розвитку біохімії: становлення біохімії як 

науки, основоположні відкриття в галузі структури та функціональної ролі 

білків і нуклеїнових кислот, напрями розвитку сучасної біохімії. 

2 

2. Підготовка до практичних занять:  

2.1 Набути практичні навики з регуляції метаболізму:  

Побудови графіків залежності швидкості ферментативної реакції від 

концентрації субстрату, змін рН середовища та температури. 

1 

Пояснювати механізм перетворення субстрату за каталітичної дії ферментів. 2 

Написання структурних формул коферментних вітамінів та пояснювати 

механізм утворення їх біологічно активних (комплексних) форм. 

2 
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Пояснювати механізм протікання ферментативних реакцій за участю 

коферментів. 

2 

2.2 Набути практичні навики з молекулярних основ біоенергетики: 2 

Відтворення послідовних етапів спільних шляхів катаболізму білків, 

вуглеводів та ліпідів. 

1 

Написання послідовності реакцій перетворення інтермедіатів в циклі три 

карбонових кислот. 

2 

Малювати схему та пояснювати будову і механізм дії ланцюга транспорту 

електронів. 

2 

Пояснювати на основі положень хеміоосмотичної теорії механізм спряження, 

окислення та фосфорилювання, синтезу АТФ в дихальному ланцюгу. 

1 

3. Індивідуальна СРС за вибором (індивідуальне завдання) –  підготовка огляду 

наукової літератури  з теми: 

 

3.1 Мультиферментні комплекси: особливості будови та каталізу.  

3.2 Ензимодіагностика.  

3.3 Коферментні вітаміни.  

3.4 Ізоферменти в ензимодіагностиці.  

3.5 Роз’єднувачи окисного фосфорилювання і регуляція термогенезу.  

3.6 Універсальність хеміоосмотичної теорії для живих систем.  

4. Підготовка до практичних занять:  

4.1 Набути практичні навики з біохімії метаболізму вуглеводів:  

Написання ферментативних реакцій перетворення інтермедіатів в гліколізі, 

пентозофосфатному шляху, метаболізмі глікогену.  

2 

Побудова схем метаболічних шляхів обміну вуглеводів. 2 

Пояснювати молекулярні механізми регуляції метаболізму вуглеводів. 2 

Оцінювати за біохімічними показниками стан вуглеводного обміну при 

патологіях. 

1 

4.2 

 

Набути практичні навики з біохімії метаболізму ліпідів:  

Будувати схеми та писати хімічні реакції перетворень ліпідів в метаболічних 

шляхах. 

2 

Пояснювати молекулярні механізми регуляції обміну ліпідів та окремих 

метаболічних шляхів. 

2 

Оцінювати за біохімічними показниками порушення ліпідного обміну при 

патологічних станах. 

2 

4.3. Набути практичні навики з біохімії метаболізму амінокислот:  

Будувати схеми та писати хімічні (ферментні) реакції перетворень 

амінокислот метаболічних шляхів. 

1 

Аналізувати і трактувати молекулярні механізми регуляції обміну 

амінокислот та окремих метаболічних шляхів. 

2 

Оцінювати за біохімічними показниками порушення обміну амінокислот при 

вроджених та набутих вадах метаболізму. 

2 

5. Підготовка до практичних занять:   

5.1 Набути практичні навики з молекулярної біології та генетики: 2 

Малювати схеми послідовних етапів процесів реплікації, транскрипції та 

трансляції. 

2 

Пояснювати молекулярні механізми регуляції в реалізації генетичної 

інформації. 

2 

Оцінювати вроджені вади метаболізму (молекулярні хвороби) як наслідок 

генетичних пошкоджень та  точкових мутацій. 

1 



12 

 

5.2. Набути практичні навики з біохімії та молекулярної біології гормональної 

регуляції: 

2 

Писати структурні формули гормонів - похідних амінокислот та стероїдних 

гормонів. 

2 

Пояснювати молекулярно-клітинні механізми дії пептидних, стероїдних, 

тиреоїдних, амінних гормонів. 

2 

Оцінювати порушення метаболізму при недостатньому та надлишковому 

утворенні гормонів. 

2 

Оцінювати зміни гомеостазу кальцію при гормональному дисбалансі. 2 

5.3 Індивідуальна СРС за вибором (індивідуальне завдання) –  створити схеми: 

реплікації і транскрипції; регуляції експресії генів; репарації ДНК; механізм 

дії білково-пептидних  та стероїдних гормонів на клітини-мішені. 

 

6. Підготовка до практичних занять:  

6.1 Набути практичні навики з біохімії харчування:  

Пояснювати біохімічні механізми травлення білків, вуглеводів, ліпідів за 

участю ферментів в шлунково-кишковому тракті. 

2 

Пояснювати роль коферментних вітамінів в функціонування ферментів. 2 

Пояснювати роль жиророзчинних вітамінів в метаболічних процесах та 

реалізації клітинних функцій. 

2 

Оцінювати за біохімічними показниками вітамінну забезпеченість організму 

та прояви гіповітамінозів. 

2 

6.2 Набути практичні навики з функціональної та клітинної біохімії органів і 

тканин: 

 

Оцінювати стан системи крові, її біохімічних функцій. 1 

Пояснювати роль білків та індикаторних ферментів плазми крові в нормі та 

при патології. 

1 

Оцінювати показники азотистого обміну та зміни вмісту азотовмісних 

небілкових компонентів крові. 

1 

Аналізувати і трактувати показники згортання крові та фібринолізу. 1 

Пояснювати біохімічні основи процесів детоксикації ксенобіотиків та 

ендогенних токсинів. 

2 

За біохімічними показниками оцінювати детоксикаційну функцію печінки. 1 

Оцінювати показники вмісту нормальних та патологічних компонентів сечі. 1 

Пояснити біохімічні процеси в тканині зуба та в слині при дії деяких 

токсичних агентів. 

1 

6.3 Індивідуальна СРС за вибором (індивідуальне завдання) –  створити схему: 

травлення та транспортування ліпідів; згорання крові; фібриноліз; шляхи 

детоксикації ксенобіотиків; метаболізм порфіринів; патобіохімія жовтяниць. 

 

6.4 Підготовка наукової доповіді на засіданні студентського гуртка з біохімії. 

Участь в заключному турі студентської олімпіади та інше. 

2 

 Всього: 70 год 
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Перелік практичних навичок, внесених 

 у матрикули практичних навичок 

 

№ 

з/п 
Назва практичної навички 

Рівень 

опанування 

Лінія 

матрикула 

1 Визначити вміст глюкози в сироватці крові.  

Оцінити результат, вказати межі норми.  

3 ІІ 

2 Виявити та визначити глюкозу в сечі. 

Оцінити результат. 

3 ІІ 

3 Визначити вміст білка в сироватці крові. 

Оцінити результат, вказати межі норми. 

3 ІІ 

4 Виявити та визначити білок в сечі. Оцінити 

результат. 

3 ІІ 

5 Визначити активність альфа-амілази слини 

(за Вольгемутом). 

3 ІІ 

 

 

6. ПЕРЕЛІК ЗАВДАНЬ 

ДЛЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА (ІРС): 
 

1. Складання біохімічних кросвордів із відповідних розділів навчальної дисципліни. 

2. Участь у роботі студентського наукового гуртка та виступи на наукових форумах. 

3. Участь у Всеукраїнській студентській олімпіаді з навчальної дисципліни. 

4. Виготовлення ламінованих таблиць з відповідних тем розділів дисципліни. 

5. Підбір відео та аудіо матеріалів із розділів навчальної дисципліни. 

6. Підбір експонатів для музею І. Я Горбачевського. 
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7. ОЦІНЮВАННЯ УСПІШНОСТІ 

ПО ЗАВЕРШЕННЮ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ 
 

 Оцінка з дисципліни визначається як сума кількості балів поточної успішності, що 

складає 60% загальної оцінки з дисципліни, та оцінки, отриманої на іспиті, що складає 

40% загальної оцінки з дисципліни. 

 Максимальна кількість балів, яку студент може набрати при вивченні дисципліни 

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

екзаменаційний підсумковий контроль (іспит) – 80 балів. 

 Бали з дисципліни конвертуються у традиційну чотирибальну шкалу за 

абсолютними критеріями:  

 

Оцінка за 200-бальною 

шкалою 

Оцінка за 4-бальною 

шкалою 

170-200 балів 5 – відмінно 

140-179 балів 4 – добре 

101-139 балів 3 – задовільно 

100 балів і менше 2 – незадовільно 

 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ПОТОЧНОЇ УСПІШНОСТІ 

 

 Оцінювання поточної успішності проводиться шляхом підрахунку середнього балу 

поточної успішності по завершенню вивчення дисципліни. При цьому заокруглення 

ОЦІНКИ здійснюється за схемою: в діапазоні від 0 до 0,24 заокруглюється до меншої 

одиниці; в діапазоні від 0,25 до 0,74 заокруглюється до 0,5; в діапазоні від 0,75 до 0,99 

заокруглюється до більшої одиниці. 
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 Переведення оцінок 
за поточну успішність з 
12-ти бальної шкали у 
120-ти бальну шкалу 

здійснюється наступним 
чином:Рейтингова 

12-ти бальна шкала 

Шкала оцінювання 
поточної успішності 

4 66 
4,5 69 
5 72 

5,5 75 
6 78 

6,5 81 
7 84 

7,5 87 
8 90 

8,5 93 
9 96 

9,5 99 
10 102 

10,5 105 
11 108 

11,5 11 
12 114 

 

Максимальна кількість балів, яку може набрати студент за поточну навчальну діяльність 

при вивченні дисципліни з додаванням балів за індивідуальну роботу студента (ІРС), 

становить 120 балів. 

 
Схвалено на засіданні кафедри медичної біохімії 
„17” _червня  2016 року, протокол № 11 
 
Завідувач кафедри, професор     С. Р. Підручна 
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КРИТЕРІЇЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ СТУДЕНТІВ 

ПІД ЧАС ПРАКТИЧНОГО (СЕМІНАРСЬКОГО) ЗАНЯТТЯ 

Оцінювання поточної успішності проводиться за дванадцятибальною рейтинговою 

шкалою. 

Оцінка за практичне заняття вважається позитивною, якщо вона становить 4,0 і більше 

балів. При цьому враховуються всі види робіт, передбачені методичною вказівкою для 

студентів при вивченні теми практичного (семінарського) заняття. 

 
Бали Критерії оцінювання 

1 
Виставляється у тих випадках, коли студент не розкриває зміст 
навчального матеріалу,не виконав практичної роботи, не 
оформив протокол. 

2 

Виставляється студенту, коли він погано орієнтується в 
навчальному матеріалі, що виявляється шляхом пропонування 
йому додаткових запитань, виявляє незнання змісту виконання 
практичної роботи. 

3 

Виставляється студенту, коли він фрагментарно розкриває зміст 
навчального матеріалу, допускає грубі помилки у визначенні 
понять та  при використанні термінології, виконав практичну 
роботу, частково оформив протокол. 

4 

Виставляється, коли студент орієнтується в основному матеріалі, 
але не може самостійно і послідовно сформулювати відповідь, 
спонукаючи викладача пропонувати йому навідні питання, 
фрагментарно виконав практичну роботу. 

5 
Виставляється студенту, коли він фрагментарно розкриває зміст 
навчального матеріалу, показує початкову уяву про предмет 
вивчення, виконав практичне завдання не до кінця. 

6 

Виставляється студенту, коли він відтворює основний 
навчальний матеріал, але при його викладенні допускає суттєві 
помилки, наводить прості приклади, визначення біологічних 
понять недостатні, характеризує загальні ознаки біологічних 
об’єктів, недооформив протокол заняття. 

7 

Виставляється студенту у випадку, коли він розкриває основний 
зміст навчального матеріалу; допускає незначні порушення у  
послідовності викладення матеріалу, при використанні наукових 
понять та біологічних термінів, нечітко формулює висновки, 
орієнтується в методиці виконання практичної роботи, виконав її 
не в повному обсязі. 

8 

Виставляється у випадку, коли студент розкриває основний зміст 
навчального матеріалу; дає неповні визначення понять; допускає 
неточності при використанні наукових термінів, нечітко 
формулює висновки, виконав практичну роботу, але допустив 
незначні помилки під час проведення дослідження. 

9 

Виставляється студенту, коли він розкриває основний зміст 
навчального матеріалу; дає повні визначення біологічних понять 
та термінів,  допускаючи незначні порушення у послідовності 
викладення, самостійно, зі знанням методики виконав практичну 
роботу, але допустив неточності у послідовності проведення 
роботи. 

10 

Виставляється у тих випадках, коли студент виявляє повне 
знання фактичного матеріалу, вміє аналізувати, оцінювати та 
розкривати суть біологічних явищ і процесів; встановлювати 
причинно-наслідкові зв’язки; логічно будувати висновки, 
оформив протокол практичного заняття, допускаючи незначні 
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помилки при застосувані наукових термінів і понять. 

11 

Виставляється студенту, коли він показує глибокі, міцні та 
системні знання в об’ємі навчальної програми, безпомилково 
відповідає на всі запитання, обґрунтовано формулює висновки, 
використовуючи матеріали, що виносяться на самостійну роботу 
студента, грамотно і послідовно, зі знанням методики, виконав 
практичну роботу; в повному об’ємі оформив протокол 
практичного заняття, правильно застосовуючи наукові терміни та 
поняття. 

12 

Виставляється студенту, коли він самостійно, грамотно і 
послідовно, з вичерпною повнотою, використовуючи дані 
додаткової літератури, відповів на запитання з проявом вміння 
характеризувати різноманітні біологічні явища та процеси; чітко 
та правильно дає визначення та розкриває зміст наукових 
термінів і понять, самостійно та правильно виконав практичну 
роботу, без помилок оформив протокол практичного заняття. 

 
 
Схвалено на засіданні кафедри медичної біохімії 
„17” _червня  2016 року, протокол № 11 
 
Завідувач кафедри, професор     С. Р. Підручна 
 
 

 

ПРИМІТКА: Кафедра визначає критерії оцінювання відповідно до змісту робочої 

програми з дисципліни. Даний документ має бути представлений на інформаційному 

стенді кафедри. 
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КРИТЕРІЇЇ ОЦІНЮВАННЯ 

ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ (ІРС) 
 

Бали Критерії оцінювання 

1 

ПІДБІР ДВОХ ВІДЕО МАТЕРІАЛІВ ІЗ РОЗДІЛІВ НАВЧАЛЬНОЇ 

ДИСЦИПЛІНИ. 

або 

ПІДБІР ДВОХ АУДІО МАТЕРІАЛІВ ІЗ РОЗДІЛІВ НАВЧАЛЬНОЇ 

ДИСЦИПЛІНИ. 

2 

ВИГОТОВЛЕННЯ ЛАМІНОВАНОЇ ТАБЛИЦІ З ВІДПОВІДНИХ ТЕМ 

ДИСЦИПЛІНИ. 

або 

ВИСТУП НА ЗАСІДАННІ СТУДЕНТСЬКОГО НАУКОВОГО ГУРТКА. 

3 

УЧАСТЬ У СТУДЕНТСЬКІЙ ОЛІМПІАДІ З ДИСЦИПЛІНИ. 

або 

РОБОТА НА СТУДЕНТСЬКОМУ НАУКОВОМУ ФОРУМІ У ВИГЛЯДІ 

ПУБЛІКАЦІЇ ТЕЗ. 

4 

СКЛАДАННЯ БІОХІМІЧНОГО  КРОСВОРДУ. 

або 
РОБОТА НА СТУДЕНТСЬКОМУ НАУКОВОМУ ФОРУМІ У ВИГЛЯДІ 

СТЕНДОВОЇ ДОПОВІДІ.  

5 

ВИГОТОВЛЕННЯ ЕКСПОНАТУ або МАТЕРІАЛІВ  ДЛЯ МУЗЕЮ ім.. 

І.Я.ГОРБАЧЕВСЬКОГО. 

або 
РОБОТА НА СТУДЕНТСЬКОМУ НАУКОВОМУ ФОРУМІ У ВИГЛЯДІ 

УСНОЇ ДОПОВІДІ. 

6 

ПРИЗОВЕ МІСЦЕ ЗА УЧАСТЬ У СТУДЕНТСЬКІЙ ОЛІМПІАДІ З 

ДИСЦИПЛІНИ. 

або 
ПРИЗОВЕ МІСЦЕ ЗА УЧАСТЬ У РОБОТІ НАУКОВОГО ФОРУМА. 

 

Примітка: якщо студент приймає участь у двох і більше видах індивідуальної роботи, 

йому зараховуються бали лише за один вид роботи на його вибір. Даний документ має 

бути представлений на інформаційному стенді кафедри. 
 

 

 

 

 
Схвалено на засіданні кафедри медичної біохімії 
„17” червня  2016 року, протокол № 11 
 
 
 
Завідувач кафедри, професор     С. Р. Підручна 
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КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ВИКОНАННЯ ПРАКТИЧНОГО ЗАВДАННЯ 

 
Бали Критерії оцінювання 

0 Виставляється, коли студент виявляє повне незнання змісту виконання роботи. 
1 - 3 Виставляється, коли студент частково виявляє знання змісту виконання роботи. 

4 - 6 
Виставляється студенту, коли він погано орієнтується у методиці виконання роботи, 
виконав її в неповному обсязі, допускаючи грубі помилки під час проведення досліджень.  

7 - 9 
Виставляється студенту, коли він самостійно, зі знанням методики виконав 
практичну роботу, але допустив неточності у послідовності проведення роботи. 

10 - 12 
Виставляється, коли студент самостійно, грамотно і послідовно, зі знанням методики, 
виконав практичну роботу, правильно застосовуючи наукові терміни та поняття. 

 
Примітка: за недооформлені протоколи практичних занять з дисципліни від загальної кількості балів за 
практичне завдання віднімається 3,0 бали. 

 
КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ТЕОРЕТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ 

 
Бали Критерії оцінювання 

1 Виставляється у тих випадках, коли студент не розкриває зміст навчального матеріалу.  

2 
Виставляється студенту, коли він погано орієнтується в навчальному матеріалі, що 
виявляється шляхом пропонування йому додаткових запитань. 

3 
Виставляється студенту, коли він фрагментарно розкриває зміст навчального матері-
алу, допускає грубі помилки у визначенні понять та  при використанні термінології. 

4 
Виставляється, коли студент орієнтується в основному матеріалі, але не може самос-
тійно і послідовно сформулювати відповідь, спонукаючи викладача пропонувати 
йому навідні питання.  

5 
Виставляється студенту, коли він фрагментарно розкриває зміст навчального 
матеріалу, показує початкову уяву про предмет вивчення. 

6 
Виставляється студенту, коли він відтворює основний навчальний матеріал, але при 
його викладенні допускає суттєві помилки, наводить прості приклади, визначення 
біологічних понять недостатні, характеризує загальні ознаки біологічних об’єктів. 

7 
Виставляється студенту у випадку, коли він розкриває основний зміст навчального 
матеріалу; допускає незначні  порушення у  послідовності викладення матеріалу, при 
використанні наукових понять та біологічних термінів, нечітко формулює висновки. 

8 
Виставляється у випадку, коли студент розкриває основний зміст навчального 
матеріалу; дає неповні визначення понять; допускає неточності при використанні 
наукових термінів, нечітко формулює висновки.  

9 
Виставляється студенту, коли він розкриває основний зміст навчального матеріалу; 
дає повні визначення біологічних понять та термінів, допускаючи незначні 
порушення у послідовності викладення. 

10 
Виставляється у тих випадках, коли студент виявляє повне знання фактичного 
матеріалу, вміє аналізувати, оцінювати та розкривати суть біологічних явищ і 
процесів; встановлювати причинно-наслідкові зв’язки; логічно будувати висновки.  

11 

Виставляється студенту, коли він показує глибокі, міцні та системні знання в об’ємі 
навчальної програми, безпомилково відповідає на всі запитання, обґрунтовано фор-
мулює висновки, використовуючи матеріали, що виносяться на самостійну роботу 
студента.  

12 

Виставляється студенту, коли він самостійно, грамотно і послідовно, з вичерпною 
повнотою, використовуючи дані додаткової літератури, відповів на запитання з 
проявом вміння характеризувати різноманітні біологічні явища та процеси; чітко та 
правильно дає визначення та розкриває зміст наукових термінів і понять. 
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КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК, 

ВНЕСЕНИХ У МАТРИКУЛИ ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК 

 

 Матрикул вважається зарахованим у випадку, коли студент із повним знанням 

методики, самостійно, у чіткій  послідовності проведення роботи, виконав практичну 

навичку та грамотно сформулював висновки. Під час проведення практичної навички 

викладач має право скерувати студента, який допускає неточності та незначні помилки у 

виконанні роботи. 

 Матрикул вважається не зарахованим у випадку, коли студент, орієнтуючись у  

фактичному матеріалі, показує незнання методики, невміння  виконання практичної 

навички, допускає грубі помилки у послідовності проведення роботи та при 

формулюванні висновків. 

 

 

 

 
Схвалено на засіданні кафедри медичної біохімії 
„17” червня  2016 року, протокол № 11 
 
Завідувач кафедри, професор     С. Р. Підручна 
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 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ СТУДЕНТІВ 
ПІД ЧАС ІСПИТУ 

 
 Оцінка за іспит вираховується з врахуванням питомої ваги кількості балів, 
отриманих студентом за складання тестового контролю (75%) та питомої ваги кількості 
балів, отриманих студентом під час усної співбесіди з екзаменатором (25%). 
 Максимальна кількість балів за іспит, яку може набрати студент, становить 80. 
 Іспит вважається зарахованим, якщо студент набрав не менше 50 балів. 
 Якщо студент не склав однієї їз складових частин іспиту, він вважається таким, що 
не склав екзаменаційний підсумковий контроль у цілому. Студент перескладає лише ту 
частину, яку не склав. 
 

 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ПИСЬМОВОГО ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЮ 
Оцінювання знань студентів і переведення результатів засвоєння отриманих знань 

здійснюється за наступною шкалою: 
 
Кількість правильних відповідей при складанні 
тестових завдань у ННВ незалежного тестування 
знань студентів  

Кількість балів, що 
виставляється 
студенту 

1-24 Не склав 
25, 26 38 

27 39 
28 40 
29 41 
30 42 
31 43 
32 44 
33 45 
34 46 
35 47 
36 48 
37 49 
38 50 
39 51 
40 52 
41 53 
42 54 
43 55 
44 56 
45 57 
46 58 
47 59 
48 60 
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КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ УСНОЇ СПІВБЕСІДИ З ЕКЗАМЕНАТОРОМ 

 
Оцінювання знань студентів здійснюється шляхом виставлення балів залежно від 

правильності відповідей на питання з врахуванням повноти відповіді за наступною 
шкалою: 

 
Оцінка правильності відповіді на 
питання з врахування повноти 
відповіді 

Кількість балів, що 
виставляються студенту за 
відповідь на одне  питання 

Відсутність правильної відповіді на 
питання 

0 

Часткова відповідь на питання 1 
Неповна відповідь на питання 2 
Повна відповідь на питання 3 

 
Шкала переведення: 

 
Сумарна кількість балів, отриманих при 
відповіді на окремі питання 

Кількість балів, що 
виставляються 
студенту 

Відсутність правильних відповідей на жодне 
питання 

Не склав 

3 12 
4 13 
5 14 
6 15 
7 16 
8 18 
9 20 

Мінімальна кількість балів, яку може отримати студент при усній співбесіді з 
екзаменатором – 12 балів, максимальна кількість балів – 20. 
 
Схвалено на засіданні кафедри медичної біохімії 
„_17_” _червня  2016 року, протокол № 11____ 
 
Завідувач кафедри, професор     С. Р. Підручна 

 
 

6. ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ ПИТАННЯ  

 

БІОХІМІЯ ФЕРМЕНТІВ 

1. Ферменти: визначення, хімічна природа та класифікація ферментів за будовою.  Спільні 

властивості ферментів і неорганічних каталізаторів, відмінність між ними. 

2. Будова складних ферментів. Кофактор, відмінність між коферментом та простетичною групою.  

Роль апоферменту і кофактора у ферментативному процесі.  

3. Активний та алостеричний центри ферментів. Алостеричні ефектори, механізм їх впливу на 

активність ферментів. 

4. Що таке ізоферменти? Наведіть приклади. Значення визначення їх активності в клінічній 

практиці. 

5. Енергетичні особливості ферментативних реакцій. Енергія активації, енергетичний бар’єр. 
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6. Теорії механізму ферментативних реакцій. Пояснити залежність швидкості реакції від 

концентрацій ферменту та субстрату, рН середовища та температури. 

7. Специфічність дії ферментів. Види специфічності, навести приклади. Значення в медичній 

практиці. 

8. Що таке проферменти? Навести приклади. Механізм їх активації, навести приклади.  

9. Конкурентне та неконкурентне гальмування ферментів. Інгібітори ферментів. 

10. Механізми регуляції активності ферментів. 

11. Принципи методів визначення активності ферментів. Одиниці в виміру активності ферментів. 

12. Класифікація ферментів. Номенклатура та шифри ферментів. Характеристика окремих класів, 

представники.  

13. Органоспецифічність ферментів. Значення у діагностиці захворювань різних органів. 

Конституційні та індуковані ферменти. 

14. Ензимодіагностика. Ензимопатії. Ензимотерапія.  

15. Імобілізовані ферменти. Переваги їх дії в організмі.  

 

ВСТУП ДО ОБМІНУ РЕЧОВИН 

1. Поняття про обмін речовин. Стадії перетворення речовин. Схематичне зображення процесів 

катаболізму вуглеводів (полісахаридів), білків і ліпідів до кінцевих продуктів розпаду. 

2. Окиснювальне декарбоксилювання піровиноградної кислоти. Призначення. 

Піруватдегідрогеназний комплекс. Складові ферменти. Коферменти та вітаміни, що входять до 

його складу. Написати сумарне рівняння. 

3. Поняття про цикл Кребса. Назвати синоніми цього процесу. Місце його в клітині та  функції. 

Навести схему циклу трикарбонових кислот, вказати всі субстрати і ферменти. 

4. Хімізм першої реакції циклу Кребса.  

5. Хімізм реакції субстратного фосфорилювання в циклі Кребса. Енергетичний вихід реакції.  

6. Приклад НАД-залежної реакції циклу Кребса (хімізм). 

7. Хімізм ФАД-залежної реакції циклу Кребса. Вказати можливий вихід АТФ, якщо продукт реакції 

потрапляє в дихальний ланцюг. 

8. Перетворення яблучної кислоти в щавелевооцтову (оксалоацетат). Енергетичний вихід, якщо 

продукт реакції надходить у дихальний ланцюг. 

9. Енергетичний вихід АТФ при повному окисненні  ацетил-КоА в циклі Кребса та дихальному 

ланцюгу (підрахувати).  

 

БІОЕНЕРГЕТИКА 

1. Поняття про анаболічні та катаболічні процеси. Енергетичні взаємозв’язки між ними. Приклади. 

2. Загальні та специфічні шляхи катаболізму на  прикладі обміну вуглеводів, ліпідів і білків. 

3. Макроергічні сполуки. Макроергічні зв’язки. Шляхи утворення АТФ в організмі.  

4. Поняття про енергетичний обмін, біологічне окиснення і тканинне дихання. Дихальний ланцюг 

транспорту електронів. Локалізація в клітині. Біологічна роль. 

5. Компоненти дихального ланцюга, місце і послідовність розташування окремих компонентів. 

НАД+, ФАД+-залежні дегідрогенази. Цитохроми. Принцип їх дії. 

6. Функціональні ферментні комплекси (І, ІІ, ІІІ, ІV) дихального ланцюга. Їх біологічна роль, 

розміщення в дихальному ланцюгу. 

7. Механізм окиснювального фосфорилювання згідно хеміосмотичної  теорії Мітчела. 

8. Роз’єднання тканинного дихання і окиснювального фосфорилювання. Навести приклади 

роз’єднувачів, механізм дії. 
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9. Мікросомальне окиснення. Місце знаходження в клітинах. Біологічна роль. Схема розміщення 

головних компонентів транспорту  електронів в монооксигеназній системі. Роль цитохрому Р-

450. 

 

ОБМІН ВУГЛЕВОДІВ 

1. Що таке вуглеводи? Класифікація,  представники кожної групи. Біологічні функції вуглеводів. 

2. Добова потреба людини у вуглеводах, місце і механізм їх травлення, роль ферментів. 

3. Глікоген, будова, типи зв’язків. Біологічні функції глікогену. 

4. Місце і механізм синтезу глікогену, роль ферментів і гормонів у глікогенезі. 

5. Клітковина, будова, біологічні функції. Місце та фактори її травлення в людському організмі. 

Наслідки для  організму надлишку та нестачі в їжі клітковини. 

6. Гетерополісахариди. Представники, їх  біологічні функції. 

7. Хімізм фосфоролізу глікогену до глюкози,  роль ферментів. Гормональна регуляція процесу. 

8. Поняття «гліколіз» і «глікогеноліз». 2 фази цих процесів. Хімізм 1-ої фази, її особливості і 

регуляція. 

9. Хімізм гліколітичної оксидоредукції. Значення цього етапу гліколізу. 

10. Спільні риси гліколізу, глікогенолізу, спиртового бродіння та їх відмінності. Хімізм відмінності 

цих процесів. 

11. Спосіб утворення АТФ в реакціях гліколізу. Хімізм відповідних реакцій. 

12. Спільні риси аеробного та анаеробного  гліколізу і їх відмінності. 

13. Підрахувати енергетичний ефект аеробного окиснення глюкози до СО2 і Н2О. 

14. Глюконеогенез. Субстрати цього процесу, його біологічна роль, гормональна регуляція. 

15. Пентозофосфатний цикл. Хімізм перших трьох реакцій. Біологічна роль цього процесу. 

16. Вміст глюкози в крові. Причини і біохімічні процеси, що викликають її збільшення і зменшення. 

Наслідки гіпер- і гіпоглікемії. Нирковий поріг для глюкози, його величина в нормі. Фізіологічні і 

патологічні типи глюкозурій.  

17. Цукрове навантаження, суть виконання. Цукрова крива здорової людини і хворого на приховану 

форму діабету. 

18. Цикл Корі, умови його активації. 

19. Цукровий діабет. Типи, причини та біохімічні прояви. Принципи лікування. Ускладнення. 

20. Стероїдний діабет, причини. Спільні біохімічні прояви з цукровим. Біохімічний показник, що 

відрізняє їх. 

21. Глікогенні хвороби, їх типи, причини розвитку, прояви. 

 

 

ОБМІН ЛІПІДІВ 

1. Що таке ліпіди? Класифікація за  фізіологічним значенням, будовою. Представники кожної 

групи. Біологічні функції ліпідів. 

2. Вищі жирні кислоти, класифікація,  представники кожної групи. Будова нейтрального жиру, 

залежність його властивостей від будови. 

3. Будова, властивості, представники фосфоліпідів, гліколіпідів, їх функції. 

4. Будова  і функції холестерину, вміст у  крові, його головні транспортні форми. 

5. Добова потреба в ліпідах, місце і фактори їх травлення. Роль жовчних кислот. Хімізм 

розщеплення триацилгліцеролу. Травлення фосфоліпідів і стеридів. Види фосфоліпаз, місця їх 

дії. 



25 

 

6. Продукти травлення ліпідів, механізм їх всмоктування. Гепато-ентеральна циркуляція жовчних 

кислот, суть, значення. 

7. Транспортні форми ліпідів: хіломікрони, ЛДНГ, ЛНГ, ЛВГ, місце утворення, будова, функції. 

Роль ЛХАТ. Атерогенність ЛНГ. 

8. Типи тканинних ліпаз, механізм їх активації, роль гормонів. Транспорт вільних жирних кислот у 

крові. 

9. Окиснення гліцеролу, хімізм перших трьох реакцій, шляхи подальшого перетворення в 

анаеробних і аеробних умовах. Енергетичний баланс цих процесів. 

10. Місце окиснення жирних кислот у клітинах. Активація і транспорт  ацил-КоА в мітохондрії.  -

окиснення жирних кислот, хімізм одного циклу, його енергетичний ефект. 

11. Біологічна роль ПОЛ у здоровому організмі. Причини і наслідки активації цього процесу. 

Антиоксиданти. 

12. Місце синтезу жирних кислот у клітині. Способи транспорту ацетил-КоА з матрикса в 

цитоплазму. Будова поліферментного комплексу пальмітат-синтази. 

13. Хімізм утворення малоніл-КоА в  процесі синтезу жирних кислот. Шляхи утворення ацетил-КоА, 

що  використовується для цього процесу. 

14. Хімізм одного циклу синтезу жирної кислоти на пальмітатсинтазному комплексі. Роль 

НАДН+Н+ і його походження. 

15. Синтез триацилгліцеролу, місце і хімізм процесу. Роль гормонів в ліпогенезі. 

16. Біосинтез фосфоліпідів, способи і місце процесу. Роль вітамінів, амінокислот. Ліпотропні 

фактори. 

17. Біосинтез холестерину, місце процесу, хімізм до мевалонової кислоти. Умови, за яких 

активується і пригнічується цей процес. 

18. Представники кетонових тіл. Місце, хімізм і призначення кетогенезу. Вміст кетонових тіл в крові 

і сечі. 

19. Способи перетворення кетонових тіл в тканинах з ціллю вилучення енергії (хімізм). Причини і  

наслідки кетонемії. 

20. Механізм кетонемії при голодуванні, цукровому діабеті, тривалих стресах. 

21. Роль печінки в обміні ліпідів.Зв’язок ліпідного обміну з вуглеводним. 

22. Регуляція ліпідного обміну: роль нервової системи, гормонів, вітамінів. 

23. Порушення обміну ліпідів: причини і наслідки порушення травлення і всмоктування ліпідів. 

Жирова  інфільтрація печінки, причини. Ліпотропні фактори. 

24. Порушення ліпідного обміну: гіперліпопротеїнемії, типи, прояви. 

25. Порушення ліпідного обміну: ожиріння, види, причини. Атеросклероз, причини, механізм 

розвитку, наслідки. 

 

ОБМІН БІЛКІВ 

1. Добова потреба у білках, від чого вона залежить, біологічна цінність білків. Приклади 

повноцінних та менш повноцінних білків. Азотовий баланс, його види, приклади. 

2. Травлення білків у шлунку, тонкому кишечнику. Хімічний склад травних секретів, роль соляної 

кислоти. Механізми всмоктування продуктів травлення білків. 

3. Кислотність шлункового соку, види, методи визначення, показники кислотності  в нормі. 

Патологічні компоненти шлункового соку. 

4. Гниття білків в товстому кишечнику, утворення токсичних продуктів із амінокислот, шляхи їх 

знешкодження. 



26 

 

5. Загальні шляхи перетворення вільних амінокислот. Дезамінування, роль вітамінів у 

дезамінуванні. Хімізм окисного дезамінування глутамінової кислоти. 

6. Трансамінування амінокислот, біологічна роль,  хімізм трансамінування аланіну та аспартату. 

Роль вітаміну В6 у трансамінуванні амінокислот. Зв’язок трансамінування з дезамінуванням. 

Зобразити схему. 

7. Декарбоксилювання амінокислот, ферменти і коферменти декарбоксилювання. Найважливіші 

біологічно активні аміни, їх роль в організмі. 

8. Хімізм декарбоксилювання глутамінової кислоти, продукт реакції, біологічна роль. 

9. Хімізм декарбоксилювання гістидину, продукт реакції, його біологічна роль. 

10. Хімізм декарбоксилювання 5-окситриптофану, продукт реакції, його біологічна роль. 

11. Перетворення вуглецевих скелетів амінокислот. Глікогенні і кетогенні амінокислоти. 

12. Джерела аміаку в організмі, концентрація його в  крові, шляхи знешкодження. Назвати органи, в 

яких знешкоджується аміак. 

13. Схема орнітинового циклу сечовини, його роль та зв’язок з іншими метаболічними шляхами, 

локалізація процесу. 

14. Хімізм синтезу сечовини до утворення аргінінсукцинату, назвати ферменти. 

15. Хімізм біосинтезу сечовини починаючи з аргінінсукцинату до кінцевих продуктів, назвати 

ферменти. 

16. Вміст сечовини в крові і сечі. Причини і біохімічні процеси, що викликають її збільшення і 

зменшення. Уремія, причини виникнення. 

17. Травлення нуклеопротеїнів і нуклеїнових кислот в  шлунково-кишковому тракті. Написати схему 

гідролізу нуклеопротеїнів в кишечнику. Назвати ферменти і кінцеві продукти. 

18. Розпад пуринових нуклеотидів до кінцевих продуктів. Сечова кислота, хімізм її утворення. Праці 

академіка І. Я. Горбачевського. 

19. Концентрація сечової кислоти в крові і сечі. Гіперурікемія, причини виникнення. Подагра, 

синдром Леш–Ніхана, прояви, лікування. 

20. Метаболіти, необхідні для синтезу пуринових і  піримідинових нуклеотидів. Написати формулу 

пурину, пронумерувати всі атоми, вказати джерела їх походження. 

21. Назвати кінцеві продукти розпаду піримідинових нуклеотидів. Оротацидурія, причини, прояви, 

лікування. 

22. Обмін хромопротеїнів. Схема розпаду гемоглобіну в клітинах РЕС до непрямого білірубіну. 

Утворення прямого білірубіну в печінці. Перетворення білірубіну в кишечнику. 

23. Вміст білірубіну в крові в нормі. Жовтяниці, види, їх характеристика і біохімічна диференціація. 

24. Залишковий азот, основні компоненти, шляхи їх утворення і вміст у крові. 

25. Молекулярні хвороби, зумовлені порушенням обміну амінокислот (фенілкетонурія, 

алкаптонурія, тирозинози, альбінізм), причини, прояви. 

26. Нуклеїнові кислоти, види, будова, місце знаходження в клітині, біологічна роль. Написати 

формулу мононуклеотиду.  

27. Просторова структура ДНК, РНК, правило комплементарності, Чаргаффа. 

28. Центральний постулат молекулярної біології. Способи передачі генетичної інформації, їх 

матричний механізм.  

29. Генетичний код, його властивості: триплетність, неперекриття, виродженість, специфічність, 

універсальність. Ген, цистрон, кодон, антикодон. 

30. Реплікація ДНК, напівконсервативний спосіб реплікації. Механізм реплікації. 

31. Транскрипція, умови і механізм транскрипції, посттранскрипційна модифікація РНК. Інгібітори 

транскрипції. 
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32. Трансляція: рекогніція (етапи, роль транспортних РНК), етапи біосинтезу білка, фактори і 

механізм кожного етапу.  

33. Посттрансляційні зміни білка. 

34. Регуляція біосинтезу білка. Механізм індукції і  репресії. Функції гена-регулятора і оперона. Роль 

гістонів та кислих негістонових білків. Фактори, що впливають на синтез білка: індуктори і 

інгібітори. 

35. Генна інженерія, біологічне значення. 

 

БІОХІМІЯ ГОРМОНІВ 

1. Поняття про гормони. Класифікація за хімічною природою та біологічними функціями. 

Представники кожного класу. Поняття про тканинні гормони (гормоноїди).  

2. Механізм дії гормонів, що не здатні проникати через плазматичні мембрани клітин. Рецептори 

гормонів, циклічні нуклеотиди та інші вторинні посередники впливу гормонів на клітину. 

3. Механізм дії стероїдних і тиреоїдних гормонів. 

4. Гормони гіпоталамусу: ліберини і статини. Їх природа та механізм впливу на  гіпофіз.  

5. Гормони передньої долі гіпофізу: соматотропін, природа, вплив на білковий, ліпідний та 

вуглеводний обмін, взаємовідношення із соматомединами, прояви гіпо- та гіперпродукції 

соматотропіну. 

6. Гормони передньої долі гіпофізу: АКТГ, ТТГ, гонадотропні гормони. Природа, функції. 

7. Вазопресин і окситоцин. Природа. Місце утворення і депонування. Біологічна роль. Прояви 

недостатності антидіуретичного гормону. 

8. Йодвмісні гормони щитоподібної залози: будова і синтез йодтиронінів. 

9. Вплив йодтиронінів на процеси розвитку організму, білковий, ліпідний та вуглеводний обмін і 

теплопродукцію. 

10. Гіпофункція щитоподібної залози: причини, особливості порушень обмінних процесів, прояви.  

Гіпертиреоз: особливості порушень обмінних процесів, прояви. 

11. Кальцитонін і паратгормон. Природа. Вплив на  обмін кальцію і фосфору. Біохімічні прояви гіпо- 

та гіперпродукції. 

12. Інсулін – будова, біосинтез та екскреція. Вплив на траспорт через плазматичні мембрани іонів 

Н+, К+, Na+ та глюкози. 

13. Дія інсуліну на обмін вуглеводів, білків і ліпідів. 

14. Глюкагон: будова, місце утворення, механізм  дії. 

15. Гормоноїди травного тракту: гастрин, холецистокінін, секретин. Біологічні функції. 

16. Катехоламіни – місце  утворення, будова. Механізм дії на обмін речовин. Вплив на фізіологічні 

функції організму. 

17. Глюкокортикоїди: представники, місце  утворення, будова, механізм дії на обмін білків, 

вуглеводів, ліпідів. Чим регулюється їх виділення. Прояви недостатності та надмірної кількості 

цих гормонів. Стероїдний діабет: причини, прояви. Застосування глюкокортикоїдів у медицині. 

18. Мінералокортикоїди: представники, місце  утворення, будова, механізм дії. Чим регулюється їх 

виділення. Прояви недостатності та надмірної кількості цих гормонів.   

19. Чоловічі статеві гормони. Представники. Місце утворення. Чим регулюється їх виділення. 

Механізм дії на обмін речовин та фізіологічні функції. Застосування в медицині. 

20. Естрогенні гормони. Представники. Місце утворення. Чим регулюється їх виділення. Механізм 

дії на обмін речовин та фізіологічні функції організму. Застосування в медицині. 

21. Калікреїн-кінінова та ренін-ангіотензинова система. 
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ВІТАМІНИ ЯК КОМПОНЕНТИ ХАРЧУВАННЯ 

1. Вітаміни. Визначення, класифікація, представники кожної групи. Відмінності водо- і 

жиророзчинних вітамінів, як біологічних сполук. Провітаміни. Навести приклади. 

2. Гіпо- та авітамінози. Причини ендо- та екзогенних гіпо- та авітамінозів. Антивітаміни, приклади, 

механізм дії. Назвати вітаміни, що синтезуються в організмі людини, вказати місце синтезу та 

субстрати. 

3. Вітамін В1. Назва за хімічною будовою та фізіологічною дією, добова  потреба, джерела, 

коферментні форми, біологічна дія, ознаки гіповітамінозу. Методи визначення забезпечення 

організму вітаміном В1, практичне застосування. 

4. Вітамін В2. Назва за хімічною будовою та фізіологічною дією, добова потреба, джерела, 

коферментні форми, біологічна дія. Ознаки гіповітамінозу, практичне застосування.. 

5. Вітамін В3. Назва за хімічною будовою та фізіологічною дією, добова потреба, джерела, 

коферментні форми, біологічна дія, ознаки гіповітамінозу, практичне застосування. 

6. Вітамін В5. Назва за хімічною будовою та фізіологічною дією, хімічна формула, добова потреба, 

джерела. Коферментні форми вітаміну В5, біологічні функції. Ознаки гіповітамінозу. 

7. Вітамін В6. Назва за хімічною будовою та фізіологічною дією, добова потреба, джерела, 

коферментні форми, біологічні функції. Ознаки гіповітамінозу, практичне застосування.. 

8. Вітамін В10. Назва за хімічною будовою та фізіологічною дією, добова потреба, джерела, активна 

форма. Біологічні функції, ознаки гіповітамінозу, практичне застосування. 

9. Вітамін В12. Назва за хімічною будовою та фізіологічною дією, добова потреба, джерела, 

біологічні функції, ознаки гіповітамінозу, практичне застосування. 

10. Вітамін С. Назва за хімічною будовою та фізіологічною дією. Написати хімічну формулу 

аскорбінової та дегідроаскорбінової кислот. Добова потреба, джерела, біологічні функції, ознаки 

гіповітамінозу, практичне застосування. 

11. Вітамін Р. Назва за хімічною будовою та фізіологічною дією. Добова потреба, джерела, 

біохімічні функції, ознаки гіповітамінозу, практичне застосування. 

12. Вітамін Н. Назва за хімічною будовою та фізіологічною дією. Добова потреба, біохімічні 

функції, ознаки гіповітамінозу. 

13. Вітаміноподібні речовини: убіхінон, холін, інозит, ліпоєва кислота. Джерела, біохімічні функції, 

практичне застосування. 

14. Вітаміноподібні речовини: карнітин, пангамова кислота, вітамін U, параамінобензойна та 

оротова кислоти. Джерела, біохімічні функції, застосування. 

15. Вітамін А. Назва за хімічною будовою та фізіологічною дією, добова потреба, джерела, 

провітаміни, біологічні функції. Ознаки гіпо- та гіпервітамінозу, практичне застосування. 

16. Вітамін D. Назва за хімічною будовою та фізіологічною дією, добова потреба, джерела, активні 

форми вітаміну, біологічні функції. Ознаки гіпо- та гіпервітамінозу, практичне застосування. 

17. Вітамін E. Назва за хімічною будовою та фізіологічною дією, добова потреба, джерела, 

біологічні функції. Ознаки гіповітамінозу, практичне застосування. 

18. Вітамін К. Назва за хімічною будовою та фізіологічною дією, добова потреба, джерела, 

водорозчинна форма вітаміну та її переваги, біологічні функції. Ознаки гіповітамінозу, 

практичне застосування. 

19. Вітамін F. Назва за хімічною будовою та фізіологічною дією, добова потреба, джерела, біологічні 

функції. Ознаки гіповітамінозу. 

 

БІОХІМІЯ КРОВІ 

1. Кров, функції, клітинні елементи крові. 



29 

 

2. Еритроцити, особливості будови та енергозабезпечення, функції еритроцитів. Гемоглобін, 

будова, написати формулу гему. 

3. Типи гемоглобінів. Аномальні гемоглобіни, їх відмінність від нормального. Молекулярні 

хвороби, пов’язані з патологією гемоглобіну. 

4. Похідні гемоглобіну, умови їх утворення, функції. 

5. Лейкоцити (гранулоцити і агранулоцити), їх функції, особливості обмінних процесів та 

енергозабезпечення.  

6. Активні форми кисню, місце і механізм утворення. Роль активних форм кисню, написати їх 

символи. 

7. Буферні системи крові – плазменні та еритроцитарні. Будова, механізм дії. 

8. рН крові в нормі. Ацидоз, алкалоз, причини і наслідки для організму. 

 

БІОХІМІЯ ПЕЧІНКИ 

1. Біохімічні функції печінки. Роль печінки в обміні вуглеводів, ліпідів, білків, вітамінів. 

2. Детоксикаційна функція печінки: модифікація ксенобіотиків та ендогенних токсинів, реакції 

кон’югації, роль монооксигеназ. 

3. Сечовиноутворювальна функція печінки. Роль печінки в обміні жовчних пігментів. 

 

БІОХІМІЯ НИРОК І СЕЧОУТВОРЕННЯ 

1. Функції нирок. Механізм  утворення сечі, характеристика стадій. Первинна і вторинна сеча. 

2. Кліренс, його величина для різних речовин. Регуляція утворення сечі. 

3. Роль нирок у регуляції артеріального тиску, осмотичного тиску крові, рН крові. 

4. Фізико-хімічні властивості сечі,  методи дослідження, можливі патологічні зміни. 

5. Хімічний склад сечі: мінеральні, органічні компоненти, їх вміст у нормі, причини змін. 

6. Патологічні компоненти сечі,  викликані порушеннями обміну речовин і функції нирок. 

 

БІОХІМІЯ СПОЛУЧНОЇ ТКАНИНИ 

1. Загальні риси структурної організації сполучної тканини, її біологічні функції. 

2. Розчинні і нерозчинні білки сполучної тканини, їх характеристика. 

3. Особливості біосинтезу, модифікації колагену, еластину, їх функції. Роль  гормонів, вітамінів у 

цих процесах. 

4. З якими особливостями структури колагену та еластину пов’язана їх велика міцність, стійкість і 

гідрофобність? 

5. Особливості структури біополімерів: гіалуронової кислоти, хондроітинсульфатів, сіалових 

кислот, принцип будови протеогліканів, їх розподіл в органах і тканинах. 

6. Причини порушення обміну сполучної тканини, механізм колагенозів, мукополісахаридозів, 

біохімічні зміни в тканинах зуба і навколишніх тканинах при патологіях. 

 

БІОХІМІЯ ТКАНИН ЗУБА 

1. Хімічний склад тканин зуба – емалі, дентину, цементу. 

2. Обмін речовин в тканинах зуба, роль вітамінів і гормонів. 

3. Мінералізація тканин зуба: ініціатори мінералізації, відмінності процесу в емалі, дентині, 

цементі. 

4. Роль слини в ремінералізації. 

5. Біохімічні основи виникнення деяких стоматологічних захворювань: зубних каменів, карієсу, 

флюорозу, пародонтозу, їх профілактика. 
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6. Роль харчування у виникненні і профілактиці стоматологічних захворювань. 

7. Профілактика карієсу, пародонтиту, флюорозу, цинги. 

 

БІОХІМІЯ СЛИНИ 

1. Поняття «слина» і «ротова рідина». Слинні залози та особливості складу їх секретів. 

2. Біологічні функції слини: мінералізуюча, захисна, трофічна, регуляторна, травна, буферна, 

видільна. 

3. Фізико-хімічні властивості і хімічний склад слини, неорганічні та органічні компоненти. 

4. Нервово-гуморальна регуляція слиновиділення. 

5. Зміни хімічного складу слини при загальних та стоматологічних захворюваннях. 

6. Ферменти і їх походження у змішаній слині. 

7. Біологічні функції ферментів слини: амілази, протеїназ, нуклеаз, кислої і лужної фосфатаз, 

пероксидази, каталази. 

8. Значення рН ротової рідини в процесі мінералізації зубів. 

9. Будова муцину слини і його функції в ротовій порожнині. Роль імуноглобулінів слини, 

антипротеаз. 

10. Порушення слиновиділення: гіпер- і гіпосалівація, причини і наслідки. 

11. Зміна активності ферментів змішаної слини при патології органів ротової порожнини. 

12. Активність амілази слини в нормі, суть методу її визначення. 

 

7. ЗРАЗКИ ПИТАНЬ ДЛЯ 

ПРОВЕДЕННЯ  

ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ 

1. Алкогольдегідрогеназа, вугільна ангідраза як кофермент містять метал:  

A. * Цинк  

B. Марганець  

C. Мідь  

D. Молібден  

E. Магній  

2. Алостеричні ферменти – це:  

A. * Ферменти, які крім активного центру, мають додатковий регуляторний центр  

B. Ферменти із двома активними центрами  

C. Ферменти, які містять тільки алостеричні центри  

D. Ферменти, які пришвидшують взаємодію активного центру і субстрату  

E. Це ферменти, які фосфорилюють білки  

3. Алостеричні центри служать:  

A. * Місцем впливу на фермент різних регуляторних чинників  

B. Місцем спорідненості ферменту із субстратом  

C. Каталітичною ділянкою  

D. Контактною ділянкою  

E. Ділянкою роз”єднання просторово поєднаних амінокислотних залишків  

4. Аргіназа, амінопептидаза як кофермент містять метал:  

A. Цинк  

B. * Марганець  

C. Мідь  
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D. Молібден  

E. Магній  

5. В основі активації ферментів лежать різні механізми. Який із наведених механізмів не має до цього 

процесу відношення?  

A. Активація за домогою впливу на активний центр  

B. Активація шляхом відщеплення від ферменту якоїсь частинки, що блокувала активний центр  

C. Активація шляхом приєднання до ферменту модифікуючої речовини  

D. Активація шляхом дисоціації неактивного комплексу ферменту на субодиниці, один з яких 

проявляє властивості фермента  

6. До ферменту піруватдегідрогенази входять коферменти, крім:  

A. ТПФ  

B. * ФМН  

C. ФАД  

D. КоА  

E. НАД  

7. До якого виду досліджень належить спектральний аналіз?  

A. Електрофоретичного  

B. Імуноферментного  

C. Хроматографічного  

D. * Фізичного  

E. Немає вірної відповіді  

8. Ефекторами можуть виступати деякі нижчеперераховані речовини, крім:  

A. Гормонів  

B. Медіаторів нервової системи  

C. Металів  

D. Продуктів ферментативних реакцій  

E. * Ліпопротеїнів  

9. З перерахованих речовин активаторами амілази не виступають:  

A. * Всі відповіді вірні  

B. Холева кислота  

C. Ентерокіназа  

D. HCl  

E. АТФ  

10. З перерахованих речовин активатором амілази є:  

A. * NaCl  

B. Холева кислота  

C. Ентерокіназа  

D. HCl  

E. АТФ  

11. Кофермент піридоксальфосфат має одну відмінність від інших коферментів. Вкажіть її:  

A. Переносить тільки електрони  

B. Переносить тільки протони  

C. Переносить тільки енергію  

D. * Переносить тільки хімічні групи  

E. Каталізує реакції фосфорилювання  

12. Кофермент ацилювання є похідним:  
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A. Піридоксальфосфату  

B. * Пантотенової кислоти  

C. Нікотинаміду  

D. Рибофлавіну  

E. Тетрагідрофолієвої кислоти  

13. Кофермент тіамінпірофосфат входить до складу ферменту:  

A. Сукцинатдегідрогенази  

B. * Піруватдегідрогенази  

C. Цитохромоксидази  

D. Алкогольдегідрогенази  

E. Лактатдегідрогенази  

14. Коферменти вітаміну В6 входять до складу:  

A. Оксидаз  

B. * Амінотрансфераз  

C. Дегідрогеназ  

D. Карбоксилаз  

E. Гідролаз  

15. Ксантиноксидаза як кофермент містить метал:  

A. Цинк  

B. Марганець  

C. Мідь  

D. * Молібден  

E. Магній  

16. Механізм дії незворотних інгібіторів – це:  

A. * Утворення з ферментом міцної сполуки за рахунок ковалентних зв”язків, яка не дисоціює 

на вихідні речовини  

B. Пригнічення реакції, але значних змін у структурі молекули ферменту не виникає  

C. Механізм зворотнього зв”язування з активним центром ферменту  

D. Механізм конкуренції із субстратом за активний центр ферменту  

E. Механізм зв”язування з алостеричним центром ферменту  

17. Які із названих ферментів можуть об”єднуватися у поліферментні комплекси?  

A. * Піруватдегідрогеназа  

B. Транскетолаза  

C. Сукцинатдегідрогеназа  

D. Альдолаза  

E. Глюкозо-6-фосфатаза  

18. Які із названих ферментів не існують у вигляді поліферментних комплексів?  

A. * Всі перераховані нижче  

B. Транскетолаза  

C. Сукцинатдегідрогеназа  

D. Альдолаза  

E. Глюкозо-6-фосфатаза  

19. Які із нижче наведених механізмів є механізмом регуляції ферментів?  

A. Алостерична модифікація активності ферменту  

B. Регуляція активності ферменту за рахунок ковалентної модифікації  

C. Активація шляхом обмеженого протеолізу  
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D. * Всі відповіді вірні  

E. Активація та гальмування за допомогою циклічних нуклеотидів  

20. Які із нижчеперерахованих речовин можуть виступати ефекторами ?  

A. Гормони  

B. Медіатори нервової системи  

C. Іони металів  

D. Продукти ферментативних реакцій  

E. * Всі відповіді вірні  

21. Біологічна роль каталази полягає в знешкодженні пероксиду водню, який утворюється в процесі 

окисно-відновних реакцій в організмі. Активність каталази виражають :  

A. * Каталазним числом і показником каталази.  

B. Коефіцієнтом перерахунку на 1 мл сироватки і 1 год інкубації  

C. Концентрацією стандартного розчину пероксиду  

D. Концентрацією буферного розчину  

E. Немає вірної відповіді  

22. Біологічне окиснення і знешкодження ксенобіотиків відбувається за рахунок гемвмісних ферментів. 

Який іон є обов'язковим складовим цих ферментів?  

A. * Fe  

B. Mg  

C. Zn  

D. Co  

E. Mn  

23. Біологічне окиснення ксенобіотиків відбувається за рахунок мікросомального окиснення, 

найважливішим ферментом якого є цитохром Р-450. Який іон є обов`язковою складовою цього 

ферменту?  

A. * Fe  

B. Zn  

C. Na  

D. Mg  

E. К  

24. В результаті вродженої відсутності ферменту фенілаланін-4-гідроксилази розвивається патологія:  

A. Альбінізм  

B. Алкаптонурія  

C. * Фенілкетонурія  

D. Галактоземія  

E. Немає вірної відповіді  

25. Альфа-амілаза гідролізує альфа-1,4-глікозидні зв’язки всіх наступних вуглеводів, за винятком:  

A. Крохмалю  

B. Еритродекстринів  

C. Мальтодекстринів  

D. Ахродекстринів  

E. * Мальтози  

26. Альфа-амілаза не гідролізує альфа-1,4-глікозидний зв’язок в молекулі:  

A. * Мальтози  

B. Крохмалю  

C. Амілодекстринів  
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D. Еритродекстринів  

E. Глікогену  

27. Анаеробний гліколіз – це сукупність ферментативних реакцій, в результаті яких молекула глюкози 

розщеплюється до лактату або пірувату. Вкажіть цей процес на сумарній схемі:  

A. С6Н12О6 С2Н5ОН + 2 СО2  

B. С6Н12О6 С5Н10О4  

C. С6Н12О6 С7Н14О7  

D. * С6Н12О6 2С3Н6О3  

E. С6Н12О6 2С3Н4О3  

28. Визначення глюкози в крові є важливим біохімічним дослідженням для діагностики цукрового 

діабету. Для цього використовують глюкозооксидазний метод, принцип якого полягає у:  

A. Відновленні солей важких металів у лужному середовищі  

B. Визначенні інтенсивності забарвлення сполуки, що утворилася під час взаємодії глюкози з 

ортотолуїдином  

C. * Дії ферменту глюкозооксидази, яка окиснює глюкозу до глюконової кислоти киснем 

повітря  

D. Відновленні двохвалентних іонів міді в одновалентні  

E. Фотометруванні забарвленого комплексу, що утворився в процесі взаємодії антрону з 

вуглеводами  

29. Вкажіть фактор, за дефіциту якого порушується стійкість еритроцитів, їх здатність до деформації 

мембран і наступного гемолізу:  

A. Кальцій  

B. * Рівень активності глюкозо-6-фосфатдегідрогенази  

C. Вітамін К  

D. Рівень активності глюкокінази  

E. Правильної відповіді немає  

30. Внаслідок відсутності ферментів, що розщеплюють вуглеводи в шлунково-кишковому тракті, в 

організмі здорової людини не засвоюються :  

A. * целюлоза  

B. мальтоза  

C. крохмаль  

D. глікоген  

E. сахароза  

31. Вроджена непереносимість фруктози пов’язана з генетичним дефектом фермента:  

A. * Фруктозо-1-фосфатальдолази  

B. Гексокінази  

C. Фосфофруктокінази  

D. Фосфоглюкоізомерази  

E. Енолази  

32. Попередити розвиток атеросклерозу можна шляхом:  

A. * Обмеження вуглеводів, тваринних жирів  

B. Надлишкового вживання вуглеводів  

C. Надлишку в їжі тваринних жирів  

D. Обмеження білка в їжі  

E. Обмеження рослинного жиру  

33. Попередником синтезу якої сполуки є Ацетил-КоА?  
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A. Фосфатидної кислоти  

B. Диацилгліцеролу  

C. Дигідроксиацетонфосфату  

D. * Холестеролу  

E. Гліцеролу  

34. Потужним фактором захисту організму від розвитку атеросклерозу є:  

A. Збільшений вміст в крові ненасичених жирних кислот  

B. * Підвищення концентрації в плазмі крові ЛВГ  

C. Гіперліпідемія  

D. Гіпохіломікронемія  

E. Порушення всмоктування в кишечнику холестерину  

 

8. ЗАСОБИ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ПОТОЧНОГО  

ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ 

 

1. Матеріали підготовки до лекцій. 

2. Презентації лекцій. 

3. Матеріали підготовки до практичних занять 

4. Методичні вказівки до практичних занять. 

5. Варіанти завдань для самостійної та індивідуальної роботи студентів. 

6. Тестові завдання для підсумкового тестового модульного контролю. 

7. Тестові завдання для щоденного контролю. 

8. Варіанти теоретичних питань для самостійного вивчення. 

 

9. ПЕРЕЛІК НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 

 

Рекомендована література 

Базова 

1. Гонський Я. І. Біохімія людини / Я. І. Гонський, Т. П. Максимчук, М. І. Калинський. — 

Тернопіль : Укрмедкнига, 2002. — 744 с. 

2. Губський Ю. І. Біологічна хімія / Ю. І. Губський. — Київ–Вінниця : Новакнига, 2011. — 656 с. 

3. Губський Ю. І. Біоорганічна хімія / Ю. І. Губський. — Вінниця : Нова книга, 2004. — 464 с. 

4. Губський Ю.І. Біологічна хімія / Ю. І. Губський. — Київ–Тернопіль : Укрмедкнига, 2000. — 

508 с.  

5. Скляров О. Я. Біологічна хімія : підручник / О. Я. Скляров, Н. В. Фартушок, Т. І. Бондарчук. — 

Тернопіль : ТДМУ, 2015. — 706 с. 

6. Біологічна хімія. Лабораторний практикум: практикум / [М. М. Корда, Г. Г. Шершун, 

М. І. Куліцька та ін.] ; за ред. М. М. Корди. — Тернопіль : ТДМУ, 2015. — 216 с. 

7. Конспекти лекцій. 

8. Крок-1. Загальна лікарська підготовка : збірник завдань для підготовки до ліцензійного тестового 

екзамену з природничо - наукових дисциплін / за ред. В. Ф. Москаленка, О. П. Волосовця, І. Є. 

Булах [та ін.]. – К. : Медицина, 2004. – 368 с. 

 

Допоміжна 
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1. Біологічна та біоорганічна хімія : навч.-метод. посіб. для студ. 2-го курсустомат. ф_ту (ІІ–ІІІ 
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