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АНОТАЦІЯ ДИСЦИПЛІНИ 

Дисципліна «Біохімія» висвітлює молекулярний рівень 
організації живого, розкриває будову і властивості 
органічних молекул, процеси обміну речовин і енергії в 
живих системах. 

1.Опис навчальної дисципліни 
Ступінь вищої освіти   другий (магістерський) 
Галузь знань   01 Освіта/Педагогіка 
Спеціальність   014 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) 
Освітня програма   Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) 
Загальний обсяг  дисципліни   4/120 (в кредитах ЄКТС) 
Статус дисципліни   обов’язкова 
Інститут (факультет)    біолого-природничий факультет 
Кафедра     біології та хімії 
Курс      1 
Семестр     2 
Вид підсумкового контролю    екзамен 
Мова навчання    українська 
Види  занять    лекції, лабораторні, самостійна робота 
Методи навчання  словесні (лекція, бесіда, пояснення); наочні 

(застосування мультимедійних презентацій; демонстрацій 
фрагментів відеофільмів; демонстрація дослідів); 
практичні (виконання лабораторних дослідів), 
проблемно-пошуковий. 

Форма навчання    очна, дистанційна    
Лінк на дисципліну   

Розподіл годин за видами робіт 
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2. Викладачі 
Прізвище, ім’я,  по батькові 

     Посада: 
      
     Е – mail:    

   Монастирська Світлана Семенівна,                                  
кандидат біологічних наук, доцент,  
завідувач кафедри біології та хімії. 
svitlana.monastyrska@gmail.com 
 
 

               
3. Характеристика навчальної дисципліни 

 
Мета навчання 

Метою навчальної дисципліни є вивчення 
хімічної структури і властивостей складових компонентів 
клітини, механізмів перебігу і перетворення речовин та 
енергії в живих організмах. 

 
 

 
 
 

Компетентності 

Програмні компетентності. 
При вивченні навчальної дисципліни розвинути у  
здобувачів вищої освіти такі компетентності: 
  здатність спілкуватися іноземною мовою;  
  здатність застосовувати знання на практиці; 
  здатність до абстрактного мислення, аналізу та 

синтезу;  
  здатність до генерування нових ідей, виявлення та 

розв’язання проблем, ініціативності та підприємливості 
(підприємницька компетентність);  

  прагнення до здоров’я, благополуччя і безпеки;  
  здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів); 
  здатність використовувати інновації у професійній 

діяльності;  
  здатність популяризувати у просвітницькій діяльності 

найважливіші досягнення національної та світової 
біологічної науки та освіти;  

  здатність застосовувати знання з природничих наук у 
напрямі сталого розвитку суспільства та аналізувати 
наслідки людської діяльності у природі; 

  здатність використовувати знання і практичні навички 
у галузі біологічних наук та на межі предметних 
галузей та вирішувати складні задачі і проблеми, які 
потребують інтеграції знань;  

  здатність застосовувати наукові методи пізнання в 
освітньому процесі; 

  здатність формувати дослідницький стиль мислення 
учнів, методично грамотно та технічно безпечно 
проводити природничі дослідження у закладах 
загальної середньої освіти;  

  здатність забезпечувати належний рівень навчання з 
предмету «Біологія і Екологія» відповідно до діючих 
навчальних програм стандартного та профільного 
рівнів; 



 
 
 
 
 

Результати навчання 

Згідно освітньої програми програмними результатами 
навчання є здатність здобувачів вищої освіти: 

 набувати спеціалізовані концептуальні знання з 
біологічних наук, які є основою для критичного мислення 
та педагогічної діяльності;  

 визначати доцільність застосування різних методів 
наукового пізнання (спостереження, експеримент, збір та 
аналіз даних тощо) в освітньому процесі відповідно до 
змісту навчання; 

 розуміти сучасні тенденції розвитку природничих 
наук та їх внесок в реалізацію концепції сталого розвитку 
суспільства, вміти аналізувати новітні розробки в галузі 
біології та здоров’я людини у професійній діяльності;  

 розуміти концепції та досягнення сучасної 
біології, мати єдине системне бачення біологічних 
процесів;  

 добирати та застосовувати інноваційні форми, 
методи, прийоми, засоби навчання у педагогічній 
діяльності, оцінює їхню результативність;  

 розуміти й застосовувати інноваційні методи 
біологічної науки про функціонування біологічних 
систем різного рівня у житті суспільства, їх 
використання, охорону й відтворення; 

 хімічний склад клітини;  
 основні біомолекули клітини: склад, структуру, 

властивості білків, вуглеводів, ліпідів, нуклеїнових 
кислот; 

 біологічно активні речовини клітини: вітаміни та 
їх біологічну роль, коферментну функцію вітамінів; 
характеристику вітамінів – А, D, Е, К; вітамінів групи В 
(В1, В2, В6, В12, РР),  вітамін С; 

 гормони, механізм дії гормонів 
 основні фази обміну речовин -  катаболізм і 

анаболізм, енергетичний обмін, сучасні уявлення про 
механізм тканинного дихання; хеміосмотична гіпотеза 
окисного фосфорилювання; 

 обмін ліпідів: 
 обмін білків: 
 обмін нуклеїнових кислот 
 вміти визначати мету і завдання дослідження; 
 вміти відбирати попередні знання, які необхідні 

для планування і виконання спостереження та 
інтерпретації його результатів; 

 користуватись лабораторним посудом: піпетками, 
колбами, циліндрами; 

 проводити якісні реакції на амінокислоти і білки; 
вуглеводи, ліпіди, вітаміни та гормони; 

 оцінити вплив фізико-хімічних факторів на дію 
ферментів; 

 оцінити стан вуглеводневого, ліпідного, білкового 
обміну за виявленими метаболічними продуктами. 



 
Пререквізити 
дисципліни 

Передумовою для вивчення навчальної дисципліни 
«Біохімія» є знання, набуті здобувачами при вивченні 
дисциплін «Анатомія та фізіологія людини», «Ботаніка з 
основами фізіології рослин», «Зоологія». 
 

 
Постреквізити 

дисципліни 

Вивчення дисципліни дозволяє отримати  знання і 
сформувати вміння, необхідні  при вивченні дисциплін 
«Генетика з основами селекції», «Регуляція обміну 
речовин», «Здоров'язберігаючі педагогічні технології». 
 

 
4. Програма дисципліни 

 
4.1   Зміст лекційного матеріалу 

 
№ 
з/п 

 
Тема лекції 

 

 
Кількість 

годин 
1 Тема 1. Вступ. Предмет біохімії та його завдання.         2 
 
2 

Тема 2. Білки, їхнє значення у формуванні живої матерії та у процесах 
життєдіяльності.   

 
        2 

3 Тема 3. Ферменти.                         2 
4 Тема 4. Вітаміни. 2  
5 Тема 5. Вуглеводи та їх роль. 2 
6 Тема 6. Ліпіди та їх функції.                                 2 
7 Тема 7. Гормони. 2 
8 Тема 8. Будова нуклеїнових кислот. 2 
9 Тема 9. Обмін речовин та енергії – одна з найважливіших 

особливостей живої природи.                                                  
2 

10 Тема 10. Обмін вуглеводів. Анаеробне і аеробне розщеплення 
вуглеводів. 

        2        

11 Тема 11. Обмін ліпідів. 2  
12 Тема 12. Обмін білків. Обмін нуклеїнових кислот. 2 

Всього: 24 
 

 
 
 

4.2. Тематика лабораторних робіт  та розподіл балів за усні відповіді 

№ з/п Теми лабораторних робіт 
Кількість 

годин 
К-ть 
балів 

1 
Вступ. Ознайомлення з біохімічною лабораторією та правилами 
роботи в ній. 

 
2 

 

2 Якісні реакції на амінокислоти та білки. 2 8 
3 Вивчення властивостей ферментів. 2 8 
4 Якісні реакції на вітаміни та гормони. 2 8 

5 
Вивчення властивостей вуглеводів і ліпідів. 

2 
8 

6 Визначення показників вуглеводного обміну. 2 8 
7 Визначення активності ліпази. 2 8 
8 Визначення показників білкового обміну.  2 8 

 Всього: 16  56 



 
5. Місце проведення занять (локація), технічне й програмне забезпечення 

 (обладнання) 
      м. Дрогобич,  вул. Т.Шевченка 23, навчальний корпус № 10,  аудиторія № 23. 
вул. Л.Українки 46 , навчальний корпус № 8,  аудиторія № 007 (лабораторія біохімії). 
(Дистанційне навчання).  

      Технічне забезпечення та програмне забезпечення навчальної дисципліни: 
мультимедійне обладнання, хімічні реактиви та хімічний посуд, прилади: рН-метр, водяні 
бані, термостат, центрифуга, ФЕК, спектрофотометр, рефрактометр, сушильна шафа. 
. 

 6. Інформація про консультації 
     Консультації, за потреби,  проводяться в час,  узгоджений з викладачем. 

 
7. Система оцінювання 

Контроль знань студентів здійснюється під час виконання і захисту лабораторних 
робіт, написання контрольних робіт. Формою підсумкового контролю є екзамен.   
 Кожне лабораторне заняття оцінюється в 8 балів і передбачає допуск до лабораторної 
роботи, виконання роботи і захист.  

Контрольні роботи передбачають виконання тестових та описових завдань з навчальної 
дисципліни. Сумарна кількість балів, виділених на оцінку контрольних робіт виводиться 
шляхом оцінки якості виконаних завдань, що включає: повноту розкриття питання, його 
практичну спрямованість та можливість застосувати у різних дослідницьких ситуаціях. 

Семестрова підсумкова оцінка у семестрі визначається як сума балів з усіх видів 
навчальної роботи. 

Розподіл 100 балів між видами робіт (екзамен) 
Види запланованих робіт Кількість балів за семестр Екзамен 

Виконання лабораторних робіт 7*8=56 - 
Контрольна робота 2*22=44 - 
Усього за семестр 100  100 
Коефіцієнт перерахунку 0,6 0,4 

 
Оцінка виставляється за шкалами оцінювання: стобальною, національною і ЄКТС.  
Екзамен за талоном №2 і перед комісією проводиться в письмовій формі з оцінюванням 

за стобальною шкалою. 
Перелік екзаменаційних питань 

1. Загальна характеристика білків, їх функції, фізико-хімічні властивості. 
2. Сучасні  уявлення про рівні структурної організації білкових молекул. 
3. Амінокислоти – мономери білків. Класифікація амінокислот, фізико-хімічні властивості. 
4. Прості білки, їх будова, біологічне значення. 
5. Складні білки: хромопротеїди, структура, біологічна роль. 
6. Складні білки: гліко- та ліпопротеїди. 
7. Хімічна природа ферментів. Будова ферментів. 
8. Сучасні уявлення про механізм дії ферментів. 
9. Загальні властивості ферментів: залежність від t, рН, конц. субстрату. 
10. Сучасні уявлення про кінетику ферментативних реакцій. 
11. Будова простих і складних ферментів. Поняття про активний центр фермента, алостеричні 

центри. 
12. Регуляція ферментативних реакцій. Активатори та інгібітори ферментів. Типи інгібування. 
13. Класифікація вуглеводів. Характеристика моносахаридів, їх структура, біологічна роль. 
14. Загальна характеристика олігосахаридів. Дисахариди, їх структура і біологічна роль. 
15. Гомополісахариди. Особливості будови та біологічна роль. 
16. Гетерополісахариди. Особливості будови та біологічна роль. 



17.  Ліпіди. Біологічна роль, класифікація. 
18. Триацилгліцероли, їх будова, біологічна роль. 
19. Вищі жирні кислоти, що входять до складу триацилгліцеролів. 
20. Складні ліпіди, їх структура і роль. 
21. Основні класи, властивості і біологічна роль фосфоліпідів, 
22. Сфінголіпіди, їх структура і біологічне значення. 
23. Стероли. Холестерол, його будова, участь у синтезі інших біологічно активних сполук. 
24. Загальна характеристика вітамінів; історія відкриття. 
25. Хімічна природа та біологічна дія вітамінів, їх джерела. 
26. Вітамін С: структура, недостатність, біологічна роль. 
27. Вітамін В1: структура, недостатність, біологічна роль. 
28. Вітамін В2: структура, недостатність, біологічна роль. 
29. Вітамін В6: структура, недостатність, біологічна роль. 
30. Вітамін РР : хімічна будова та властивості. 
31. Антианемічні вітаміни: їх структура і біологічна роль. 
32. Вітаміни групи Д: будова, властивості, обмін, біологічна роль. 
33. Біохімія вітаміну А. 
34. Вітамін К. Хімічна природа, недостатність, біологічна роль. 
35. Вітамін Е: хімічна природа, недостатність, біологічна роль. 
36. Гормони: загальна характеристика. Гормональна регуляція як механізм 

внутрішньоклітинної, міжклітинної та міжорганної координації обміну речовин. 
37. Гормони, їх хімічна структура, класифікація. Молекулярні механізми дії білкових і 

стероїдних гормонів. 
38. Тропні гормони гіпофізу: їх структура і роль. 
39. Гормони задньої долі гіпофізу. Вазопресин та окситоцин. 
40. Гормони гіпоталамусу, їх роль в регуляції обміну речовин 
41. Гормони щитовидної залози: їх будова і роль в обміні речовин. 
42. Гормони мозкової частки надниркових залоз. Структура, обмін, роль. 
43. Гормони кіркової частки надниркових залоз, їх будова, механізм дії, участь в обміні 

речовин. 
44. Гормони підшлункової залози. Структура та роль в обміні речовин 
45. Гормони статевих залоз, їх хімічна будова і біологічна роль. 
46. Гормони, що регулюють водно-сольовий обмін. 
47. Пуринові і піримідинові азотові основи. Нуклеозиди, нуклеотиди їх будова і значення. 
48. Структура та роль нуклеїнових кислот: ДНК і РНК. 
49. ДНК, будова і значення. Явище комплементарності основ, правилі Чаргаффа. 
50. РНК, будова. Характеристика різних типів РНК. 
51. Макроергічні сполуки, їх будова та роль в організмі. АТФ. 
52. Дві фази обміну речовин: катаболізм та анаболізм. 
53. Обмін вуглеводів. Перетравлювання та всмоктування вуглеводів у шлунково-кишковому 

тракті. 
54. Анаеробний гліколіз, його біологічна роль. 
55. Глікогеноліз. Механізм розщеплення глікогену в тканинах. 
56. Глюконеогенез. Незворотні реакції гліколізу та їх обхідні шляхи. 
57. Біосинтез глікогену. Регуляція процесів розпаду і синтезу глікогену. 
58. Аеробне розщеплення вуглеводів у тканинах; його біологічне значення. 
59. Окисне декарбоксилювання піровиноградної кислоти, механізм. 
60. Цикл трикарбонових кислот; його роль в обміні вуглеводів, ліпідів, амінокислот. 
61. Дихальний ланцюг, його надмолекулярна організація. 
62. Окисне  фосфорилювання та роль мітохондрій у цьому процесі. 
63. Сучасні уявлення про механізм тканинного дихання. Хеміосмотична гіпотеза. 
64. Енергетика повного окиснення вуглеводів (глюкози). 
65. Цукровий діабет, його біохімічна характеристика. 
66. Пентозофосфатний шлях окислення вуглеводів, його поширення і біологічна роль.  



67. Обмін ліпідів. Перетравлення і всмоктування ліпідів у травному тракті. Роль жовчі в обміні 
ліпідів. 

68. β-окиснення жирних кислот, енергетичний ефект. 
69. Біосинтез насичених жирних кислот. 
70. Кетонові тіла: хімічна природа, біологічна роль. 
71. Патологія обміну ліпідів. Ліпопротеїди, їх діагностичне значення. 
72. Біологічна цінність білків. Азотистий баланс організму і його регуляція. 
73. Травлення білків у травному тракті. Протеолітичні ферменти. 
74. Перетворення амінокислот у тканинах. Реакції трансамінування, їх механізм. Діагностичне 

визначення АлАТ і АсАТ. 
75. Перетворення амінокислот у тканинах. Реакції дезамінування. 
76. Перетворення амінокислот у тканинах. Реакції декарбоксилування. Утворення біогенних 

амінів, їх біологічна роль. 
77. Кінцеві продукти азотистого обміну. Шляхи виведення аміаку з організму. 
78. Орнітиновий цикл синтезу сечовини, його роль та зв’язок з іншими метаболічними 

шляхами. 
79. Сучасні уявлення про біосинтез білка та його регуляцію. Генетичний код. 
80. Основні етапи біосинтезу білка. 
81. Обмін нуклеотидів. Розщеплення та всмоктування нуклеопротеїдів у шлунково-кишковому 

тракті. 
82. Основні шляхи біосинтезу азотових основ та нуклеотидів. 
83. Біосинтез ДНК, регуляція процесу, механізм. 
84. Біосинтез РНК (транскрипція). 
85. Взаємозв'язок біосинтезу білків та нуклеїнових кислот. 
86. Взаємозв’язок між гліколізом та анаеробним окисленням вуглеводів. 

 
 
 
 

8. Політика дисципліни 
Студент зобов’язаний відвідувати заняття, виконати і захистити лабораторні роботи. 

Студент зобов’язаний відпрацювати пропущені лабораторні заняття та захистити звіти з них 
у встановлений кафедрою термін, але не пізніше двох тижнів після пропущеного заняття. 

 Студент повинен дотримуватися політики академічної доброчесності. Списування під 
час контрольних робіт та здачі екзамену заборонені. Виявлення ознак академічної 
недоброчесносності у письмовій роботі студента чи під час підготовки до доповіді на 
екзамені є підставою до її не зарахування чи незадовільної оцінки. 

 
 9. Рекомендована література та інформаційні ресурси 

а) основна: 
1. Гонський Я.І., Максимчук М.П. Біохімія людини. Тернопіль: Укрмедкнига, 2001.  736 

с. 
2. Сибірна Н.О. Механізми біохімічних реакцій: навчальний посібник: [для студентів 

вищих навч. закладів] [Н.О.Сибірна, Я.П.Чайка, Н.І.Климишин та ін.]; за ред. проф. 
Н.О.Сибірної:  Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. І.Франка, 2009. 316с. 

3. Столяр О. Біологічна хімія.  КНТ.2016. 369с. 
4. Монастирська С.С., Стецик Р.Д. Біохімія: методичні вказівки до лабораторних робіт 

для фахівців ОКР „Бакалавр”, напрямів підготовки „Біологія” та „Хімія”.  Дрогобич: 
Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету ім. 
І.Франка, 2014.  96с. 

5. Монастирська С.С., Стецик Р.Д. Біохімія: навчальний посібник для самостійної 
роботи студентів спеціальності ОКР „Бакалавр”, напряму підготовки „Біологія”. 
Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ ім. І.Франка, 2012.  72 с. 



6. Монастирська С.С., Стецик Р.Д. Біохімія. Методичні вказівки до курсу для студентів 
заочної форми навчання спеціальності „ПМСО. Біологія та хімія” ОКР „Бакалавр”. 
Дрогобич: ДДПУ, 2006. 78с. 

7. Ковальчук Г. Словник біохімічних термінів. – Дрогобич: Редакційно-видавничий 
відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені І.Франка, 2011. 40 
с.  

 
б) додаткова: 

8. Губський Ю.І. Біологічна хімія. Київ – Тернопіль: Укрмедкнига, 2000.  508 с. 
9. Павлоцька Л.Ф., Дуденко Н.В., Дмитрієвич Л.Г., Божко Н.В. Біологічна хімія. 

Суми:Університетська книга. 2019. 379с. 
 

в) періодичні видання: 
9.  Науковий журнал «Експериментальна та клінічна фізіологія і біохімія». В-во 

Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, ДП 
«Всеукраїнське спеціалізоване видавництво «Світ». 2010-2020 рр. 

10. Науковий журнал «Біополімери і клітина». В-во Інституту клітинної біології та 
генетичної інженерії НАН України. 2010-2021  рр 

11. Науковий журнал «Український біохімічний журнал». В-во Інституту біохімії ім. 
О. В. Палладіна НАН України. 2010-2021  рр. 

12. Науковий журнал «Цитологія і генетика». В-во Інституту клітинної біології та 
генетичної інженерії НАН України. 2010-2021  рр. 
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