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ПРО ДИСЦИПЛІНУ  

Анотація 
навчальної 
дисципліни, 
в т.ч. мета та цілі 

Актуальність навчальної дисципліни «Біохімія» полягає в 
опануванні знань про будову, властивості та біологічні функції 
білків, нуклеїнових кислот, вуглеводів, ліпідів, вітамінів.  
Мета навчальної дисципліни «Біохімія» – розуміння процесів, які 
покладено в основу метаболізму та хімічних перетворень у клітинах 
живих організмів, а також фізико-хімічних характеристик речовин у 
відповідь на зміни параметрів довкілля. 
Цілі вивчення дисципліни - набуття теоретичних знань та 
практичних навичок для формування у студентів цілісного уявлення 
щодо фундаментальних основ хімічних процесів, які проходять в 
результаті взаємодії організмів з об'єктами біосфери. 
 
 

Посилання на 
розміщення  
навчальної 
дисципліни  на 
навчальній 
платформі Moodle 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=3823  

Компетентності 

 
Навчальна дисципліна «Біохімія» формує наступні компетентності: 
К11. Здатність використовувати ґрунтовні знання з хімії та біології 
в обсязі, необхідному для досягнення інших результатів освітньої 
програми. 
К13. Здатність працювати з біологічними агентами, 
використовуваних у біотехнологічних процесах. 
 
 

Програмні результати 
навчання 

ПР02. Вміти здійснювати якісний і кількісний аналіз речовин 
неорганічного, органічного та біологічного походження, 
використовуючи відповідні методи. 
ПР03. Вміти розраховувати склад поживних середовищ, визначати 
особливості їх приготування та стерилізації, здійснювати контроль 
якості сировини та готової продукції на основі знань про фізико-
хімічні властивості органічних та неорганічних речовин. 
ПР06. Вміти визначати та аналізувати основні фізико-хімічні 
властивості органічних сполук, що входять до складу біологічних 
агентів (білки, нуклеїнові кислоти, вуглеводи, ліпіди). 
ПР09. Вміти складати базові поживні середовища для вирощування 
різних біологічних агентів. Оцінювати особливості росту біологічних 
агентів на середовищах різного складу. 
ПР12. Використовуючи біохімічні методи, вміти здійснювати 
хімічний контроль (визначення концентрації розчинів 
дезінфікувальних засобів, титрувальних агентів, концентрації 
компонентів поживного середовища тощо), технологічний 
контроль. (концентрації джерел вуглецю та азоту у культуральній 
рідині упродовж процесу; концентрації цільового продукту). 
 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=3823
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Перелік 
соціальних, 
«м’яких» навичок 
(soft skills) 

Складові навчальної дисципліни сприяють формуванню 
універсальних, корисних для будь-якого виду діяльності 
(міжпрофесійних) навичок, які дозволяють швидко адаптуватися до 
нових умов, змінювати сферу зайнятості, вирішувати нестандартні 
завдання: 
- допитливість, ініціативність – під час теоретичного засвоєння 
матеріалу лекцій та аналізу літератури для самостійного 
розширення знань відповідно тематики курсу; 
- цілеспрямованість, креативність, уміння формувати власну 
думку та приймати рішення – під час виконання лабораторних 
робіт, а також індивідуальних завдань для отримання додаткових 
балів; 
- соціальна обізнаність, відповідальність – як результат 
урахування організаційних вимог курсу, підтримання зворотного 
зв’язку та вчасного звітування про виконані види діяльності; 
- критичне мислення, логічна аргументація, – розуміння, 
аналіз, пошук вирішення актуальних проблем у розрізі дисципліни 
та висвітлення результатів під час навчальних занять, участі в 
конференціях, круглих столах та/або наукових публікаціях; 
- лідерство, розв’язання проблем та формування ідей – як 
результат командної роботи під час лабораторних робіт, наукового 
пошуку вирішення поставлених завдань.   

Методи, технології 
навчання та 
викладання 

 

Проведення лекційних занять передбачає демонстрацію 
презентацій із відповідним темі заняття теоретичним і 
візуальним матеріалом. Частина лекційного заняття відводиться 
на діалогові технології, дотичних до реального впровадження 
біотехнологій на підставі біохімічних знань. Лабораторні роботи 
передбачають виконання завдань експериментального 
характеру різного рівня складності. У контексті самостійної 
роботи застосовуються пошукові інтернет-системи та прикладні 
комп’ютерні програми Microsoft Office. До проведення 
навчальних занять долучаються фахівці-практики. 
Здобувачі всіх форм навчання мають доступ до навчальних 
матеріалів, методичного забезпечення та інструкцій щодо 
самостійного опрацювання тем курсу на платформі Moodle та 
цифрового репозиторію НУВГП. 
Здобувачі отримують усі необхідні консультації для демонстрації 
знань та вмінь на наукових конференціях, круглих столах, у 
публікаціях, аудиторних дискусіях. 
 

Засоби навчання 

Під час лекційних та лабораторних занять застосовуються 
мультимедійний проектор, ноутбук, телевізор,  лабораторний 
посуд і лабораторне обладнання (мікроскопи, 
фотоелектроколориметр, вага лабораторна, термостат тощо), 
бібліотечні та інтернет фонди наукової літератури (корпоративна 
підписка), навчальні посібники, монографії, наукові та популярні 
статті. Здобувачі використовують методичний матеріал, 
підготовлений викладачем: презентації за лекціями, конспекти 
лекцій, методичні вказівки до лабораторних занять і самостійної 
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роботи. 
 
 

СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ  

ПР02. Вміти здійснювати якісний і кількісний аналіз речовин неорганічного, органічного та 
біологічного походження, використовуючи відповідні методи. 

ПР06. Вміти визначати та аналізувати основні фізико-хімічні властивості органічних сполук, що 
входять до складу біологічних агентів (білки, нуклеїнові кислоти, вуглеводи, ліпіди). 

 

Види навчальної роботи 
здобувача 
(що студенти повинні 
виконати) 

Володіти сучасними уявленнями про будову,  природу, види та 
визначальні якісні характеристики хімічних речовин. Розуміти 
особливості будови основних, найбільш характерних для живих 
організмів речовин. Проводити аналітичне визначення біохімічних 
властивостей різних типів органічних сполук. 

Методи та технології 
навчання 

Лекції, презентації, інформаційний пошук, критичний аналіз, 
дискусії, експериментальні завдання, лабораторне моделювання, 
обговорення. 

Засоби навчання 
Мультимедійне обладнання, бібліотечний фонд, інформаційно-
комунікаційні системи, роздаткові друковані матеріали, 
лабораторне обладнання. 

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ  

ПР03. Здійснювати контроль якості сировини та готової продукції на основі знань про фізико-
хімічні властивості органічних та неорганічних речовин. 

ПР09. Вміти складати базові поживні середовища для вирощування різних біологічних 
агентів. Оцінювати особливості росту біологічних агентів на середовищах різного 
складу. 

 
Види навчальної роботи 
здобувача 
(що студенти повинні 
виконати) 

Виконувати якісні і кількісні експерименти в хімічній лабораторії. 
Уміти застосовувати специфічні аналітичні методи при певних 
біохімічних дослідженнях. Мати сформоване уявлення про 
метаболічні процеси в живих організмах.  

Методи та технології 
навчання 

Лекції, презентації, інформаційний пошук, критичний аналіз, 
дискусії, експериментальні завдання, лабораторне моделювання, 
обговорення. 

Засоби навчання 
Мультимедійне обладнання, бібліотечний фонд, інформаційно-
комунікаційні системи, лабораторне обладнання. 

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 

ПР12.  Використовуючи біохімічні методи, вміти здійснювати хімічний контроль (визначення 
концентрації розчинів дезінфікувальних засобів, титрувальних агентів, концентрації 
компонентів поживного середовища тощо), технологічний контроль. (концентрації 
джерел вуглецю та азоту у культуральній рідині упродовж процесу; концентрації 
цільового продукту). 

 
Види навчальної роботи 
здобувача 
(що студенти повинні 
виконати) 

Розуміти вплив різних хімічних речовин на структуру клітин, 
метаболічні процеси та генетичні зміни в ній. Уміти оцінювати 
складність біохімічних процесів у біологічних системах.  

Методи та технології Лекції, презентації, дискусії, імітаційні вправи, інформаційний 
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навчання пошук, критичний аналіз, ситуаційні дослідження, лабораторні 
роботи, розрахункові завдання, обговорення. 

Засоби навчання 
Мультимедійне обладнання, бібліотечний фонд, інформаційно-
комунікаційні системи, лабораторне та польове обладнання. 

МОДУЛЬ 1 

 

ТЕМА 1. Білки і пептиди 

Форми 
організації 
навчання 

Вид робіт Кількість годин 
Програмні результати 

навчання:  
ПР02, ПР03, ПР06, ПР12 

Лекційні заняття 4 

Лабораторні роботи 6 

Самостійна робота 12 

Опис теми 

Зміст лекцій: Біологічні функції білків і пептидів. Структура білків. Будова й 
амінокислотний склад білків і пептидів. Молекулярна маса білків. Амінокислотний 
склад білків і пептидів. Структура протеїногенних амінокислот. Властивості 
протеїногенних амінокислот. Кислотно-основні властивості амінокислот. 
Полярність молекул амінокислот. Оптичні властивості амінокислот. Здатність до 
утворення кислото-амідних зв’язків. Хімічні реакції, що використовуються для 
аналізу амінокислот. Рівні структурної організації білкових молекул. Типи зв’язків у 
білкових молекулах . Рівні структурної організації білків. Фізико-хімічні властивості 
білків. Кислотно-основні властивості білків. Розчинність білків. Денатурація білків. 
Взаємодія білків із різними хімічними лігандами. 
Питання для самостійного опрацювання: Зв'язок третинної та четвертинної 
структур з первинною. Зв'язок третинної та четвертинної структур з генетичним 
кодом. Мембранні і м’язові білки. Шляхи перетворення амінокислот у тканинах. 
Трансамінування амінокислот. Дезамінування амінокислот. Декарбоксилювання 
амінокислот. Обмін аміаку. Біосинтез сечовини. Шляхи метаболізму безазотистого 
скелета амінокислот. Глюкогенні та кетогенні амінокислоти. Спеціалізовані шляхи 
обміну ациклічних амінокислот. Спеціалізовані шляхи обміну циклічних 
амінокислот. Метаболізм порфіринів. Генетичний код та його властивості. 
Рибосомальна білоксинтезуюча система. Етапи та механізми трансляції. Регуляція 
трансляції. Антибіотики - інгібітори трансляції. Конформаційні збудження білкових 
молекул. Оператор енергії внутрішньо-молекулярних збуджень білків. 
Лабораторні роботи: 1. Порівняння будови і амінокислотного складу різних 
білків за допомогою кольорових реакцій. 2. Фізико-хімічні властивості білків. 3. 
Кількісне визначення білку за Горналом.  

ЛІНКИ ТЕМИ  
Конспект лекцій на MOODLE: https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=3823#section-4  
Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт: http://ep3.nuwm.edu.ua/20022/  
Методичні вказівки для виконання самостійної роботи: http://ep3.nuwm.edu.ua/20023/  

Література 
[1, ст. 7-79], *2, ст. 18-36], [3, ст. 18-21; ст. 30-37; ст. 49-53; ст. 70-80], [4, ст. 96-132], 
[10]. 

ТЕМА 2. Нуклеїнові кислоти. Нуклеотиди. 

Форми 
організації 
навчання 

Вид робіт Кількість годин 
Програмні результати 

навчання:  
ПР02, ПР03, ПР06, ПР09 

Лекційні заняття 4 

Лабораторні роботи 2 

Самостійна робота 12 
Опис теми Зміст лекцій: Структура і функції нуклеїнових кислот. Загальна характеристика 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=3823#section-4
http://ep3.nuwm.edu.ua/20022/
http://ep3.nuwm.edu.ua/20023/
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нуклеїнових кислот. Азотисті основи. Пуринові основи. Нуклеозиди. Нуклеотиди. 
Рибонуклеотиди. Дезоксирибонуклеотиди. Будова полінуклеотидного ланцюга. 
Нуклеотидний склад ДНК і РНК. Дезоксирибонуклеїнові кислоти (ДНК). Первинна 
структура ДНК. Вторинна структура ДНК. Третинна структура ДНК. 
Цитоплазматична ДНК. Бактеріальні плазміди. Мігруючі елементи ДНК. 
Рибонуклеїнові кислоти (РНК). Первинна структура РНК. Вторинна структура РНК. 
Третинна структура РНК. Характеристика основних видів РНК. Транспортна РНК 
(тРНК). Матрична РНК (мРНК). Рибосомна РНК (рРНК). Фізико-хімічні властивості 
нуклеїнових кислот. Денатурація і ренатурація нуклеїнових кислот. Гібридизація 
ДНК-ДНК. Гібридизація ДНК-РНК. Біологічна роль ДНК і РНК.  
Питання для самостійного опрацювання:  Різноманіття нуклеїнових кислот у 
вірусів. Інфекційні нуклеїнові кислоти. ДНК вірусів і прокаріотів. ДНК еукаріотичних 
клітин. Молекулярна організація ядерного хроматину і рибосом. Репарації 
помилок та ушкоджень ДНК. Інгібітори матричних біосинтезів. Механізми 
генетичної мінливості. Використання ДНК-технологій. 
Лабораторна робота: Складні білки. 

ЛІНКИ ТЕМИ  
Конспект лекцій на MOODLE: https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=3823#section-4  
Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт: http://ep3.nuwm.edu.ua/20022/  
Методичні вказівки для виконання самостійної роботи: http://ep3.nuwm.edu.ua/20023/ 

Література [1, ст. 81-108], [2, ст. 41-56], [3, ст. 169-183], [4, ст. 71-95]. 

ТЕМА 3. Вуглеводи та їх похідні 

Форми 
організації 
навчання 

Вид робіт Кількість годин 
Програмні результати 

навчання:  
ПР02, ПР03, ПР06 

Лекційні заняття 2 

Лабораторні роботи 2 

Самостійна робота 10 

Опис теми 

Зміст лекцій: Класифікація вуглеводів. Моносахариди. Похідні моносахаридів.  
Складні вуглеводи. Олігосахариди. Гомополісахариди. Полісахариди. 
Гетерополісахариди. Протеоглікани. Глікопртеїни. Пептидоглікани пептидної 
стінки мікроорганізмів. Грампозитивні та грамнегативні мікроорганізми.  

Питання для самостійного опрацювання:  Метаболізм вуглеводів. 
Перетравлювання вуглеводів їжі. Всмоктування вуглеводів у кишечнику. 
Перетравлення вуглеводів після всмоктування. Надходження глюкози в 
клітини. Взаємоперетворення простих сахарів. Анаеробний шлях обміну 
вуглеводів. Основні молекулярні механізми гліколізу і глікогенолізу.  
Лабораторна робота: Хімічна будова та властивості вуглеводів.  

ЛІНКИ ТЕМИ  
Конспект лекцій на MOODLE: https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=3823#section-4  
Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт: http://ep3.nuwm.edu.ua/20022/  
Методичні вказівки для виконання самостійної роботи: http://ep3.nuwm.edu.ua/20023/ 

Література 
[1, ст. 229-277], [2, ст. 57-71], [3, ст. 87-112], [4, ст. 24-35; 227-252], [5], [6, ст. 77-89: 
95-102], [7]. 

ТЕМА 4. Ліпіди. Біологічні мембрани. 

Форми 
організації 
навчання 

Вид робіт Кількість годин 
Програмні результати 

навчання:  
ПР02, ПР03, ПР06, ПР09, Лекційні заняття 2 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=3823#section-4
http://ep3.nuwm.edu.ua/20022/
http://ep3.nuwm.edu.ua/20023/
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=3823#section-4
http://ep3.nuwm.edu.ua/20022/
http://ep3.nuwm.edu.ua/20023/
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Лабораторні роботи 4 ПР12 

Самостійна робота 10 

Опис теми 

Зміст лекцій: Загальна характеристика ліпідів. Жирні кислоти. Структура та функції 
ліпідів. Прості ліпіди. Складні ліпіди. Біологічні ліпіди. Функції біомембран. 
Мембранні структури тваринної клітини. Молекулярні компоненти біомембран. 
Ліпіди мембран. Білки мембран. Вуглеводи мембран. Молекулярна організація 
біомембран. Рідинно-мозаїчна модель будови біомембран. Біофізичні властивості 
мембран. Рухомість окремих молекулярних компонентів мембран. Асиметрія 
мембранної структури. 
Питання для самостійного опрацювання:  Травлення ліпідів. Розпад 
ацилгліцеридів у клітинах. Окислення гліцеролу та жирних кислот. Біосинтез вищих 
жирних кислот. Біосинтез ліпідів-гліцеридів. Синтез стеролів. Біосинтез та 
катаболізм кетонових тіл. Біосинтез вищих жирних кислот. Регуляція і паталогія 
ліпідного обміну. 
Лабораторна робота: 1. Хімічні властивості та обмін ліпідів. 2. Отримання 
нерозчинних солей вищих жирних кислот.  

ЛІНКИ ТЕМИ  
Конспект лекцій на MOODLE: https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=3823#section-4  
Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт: http://ep3.nuwm.edu.ua/20022/  
Методичні вказівки для виконання самостійної роботи: http://ep3.nuwm.edu.ua/20023/  

Література 
[1, ст. 282-320], [2, ст. 72-84; 190-230], [3, ст. 117-157], [4, ст. 49-70; 253-276], [6, ст. 
102-126], [7]. 

 

 МОДУЛЬ 2 
 

ТЕМА 5. Ферменти 

Форми 
організації 
навчання 

Вид робіт Кількість годин Програмні результати 
навчання:  

ПР02, ПР03, ПР06, ПР09, 
ПР12 

Лекційні заняття 2 

Лабораторні роботи 6 

Самостійна робота 10 

Опис теми 

Зміст лекції: Поняття про ферменти. Властивості ферментів як біологічних 
каталізаторів. Одиниці виміру активності ферментів. Номенклатура ферментів. 
Класифікація ферментів. Будова ферментних білків. Олігомерні білки-ферменти. 
Ізоферменти. Кофактори та коферменти. Активні центри ферментів. Кенетика 
ферментативних реакцій. Інгібітори ферментів. Регуляція ферментативних 
процесів. Ензимопатії.  
Питання для самостійного опрацювання:  Іммобілізовані ферменти та їх 
застосування. Значення ферментів для промисловості та медицини. Аутоліз тканин 
і його значення для заготівлі сировини. Технології отримання ферментних 
препаратів із культур мікроорганізмів. Отримання товарних форм ферментних 
препаратів. Застосування ферментів і ферментних препаратів у харчовій 
промисловості. Застосування ферментів у аналітичних цілях. 
Лабораторна робота: 1. Ферментативне розщеплення перекису водню. 2. 
Ферментативне розщеплення крохмалю. 3. Ферментативне розщеплення 
целюлози. 

ЛІНКИ ТЕМИ  
Конспект лекцій на MOODLE: https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=3823#section-4  
Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт: http://ep3.nuwm.edu.ua/20022/  

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=3823#section-4
http://ep3.nuwm.edu.ua/20022/
http://ep3.nuwm.edu.ua/20023/
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=3823#section-4
http://ep3.nuwm.edu.ua/20022/
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Методичні вказівки для виконання самостійної роботи: http://ep3.nuwm.edu.ua/20023/ 

Література 
[1, ст. 109-160], [2, ст. 86-114], [4, ст. 135-149], [9], [11]. 

 

ТЕМА 6. Вітаміни 

Форми 
організації 
навчання 

Вид робіт Кількість годин 
Програмні результати 

навчання:  
ПР02, ПР03, ПР06 

Лекційні заняття 2 

Лабораторні роботи 4 

Самостійна робота 10 

Опис теми 

Зміст лекцій: Номенклатура і класифікація вітамінів. Взаємодія вітамінів. 
Антивітаміни. Жиророзчинні вітаміни. Вітаміноподібні жиророзчинні речовини. 
Водорозчинні вітаміни. Вітаміноподібні водорозчинні речовини. 
Питання для самостійного опрацювання: Вітаміни як компоненти харчування 
людини; хвороби вітамінної недостатності. Коферментні вітаміни. Аскорбінова 
кислота та біофлавоноїди. Біоантиоксиданти.  
Лабораторні роботи: 1. Якісні реакції на вітамін С. 2. Якісні реакції на вітамін В. 

ЛІНКИ ТЕМИ  
Конспект лекцій на MOODLE: https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=3823#section-4  
Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт: http://ep3.nuwm.edu.ua/20022/  
Методичні вказівки для виконання самостійної роботи: http://ep3.nuwm.edu.ua/20023/  

Література [1, ст. 426-462], [4, ст. 156-190], [9]. 

ТЕМА 7. Обмін речовин та біоенергетичні процеси 

Форми 
організації 
навчання 

Вид робіт Кількість годин 
Програмні результати 

навчання:  
ПР02, ПР03, ПР06 

Лекційні заняття 4 

Лабораторні роботи 2 

Самостійна робота 10 

Опис теми 

Зміст лекцій: Катаболізм. Анаболізм. Загальні закономірності обміну речовин. 
Методи вивчення обміну речовин. Стадії катаболізму біомолекул. Реакції 
біологічного окислення. Ферменти біологічного окислення. Молекулярна 
організація ланцюга біологічного окислення в мітохондріях. Окисне 
фосфорилювання та АТФ-синтетаза мітохондрій. Інгібітори електронного 
транспорту та окисного фосфорилювання в мітохондріях. Загальна характеристика 
циклу трикарбонових кислот. Ферментативні реакції циклу трикарбонових кислот. 
Енергетичний баланс циклу трикарбонових кислот.  
Питання для самостійного опрацювання: Аеробне та анаеробне окислення 
глюкози. Альтернативні шляхи обміну моносахаридів. Регуляція обміну глюкози. 
Обмін глікогенів та глікокон’югантів. Катаболізм триацилгліцеролів та жирних 
кислот. Біосинтез триацилгліцеролів і складних ліпідів. Обмін холестерину.. 
Транспорт ліпідів. Шляхи перетворення амінокислот у тканинах.  Обмін аміаку. 
Біосинтез сечовини. Спеціалізовані шляхи обміну ациклічних амінокислот. 
Спеціалізовані шляхи обміну циклічних амінокислот. 
Лабораторна робота: Визначення активності амілази по Вольгемуту. 

ЛІНКИ ТЕМИ  
Конспект лекцій на MOODLE: https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=3823#section-4  
Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт: http://ep3.nuwm.edu.ua/20022/  
Методичні вказівки для виконання самостійної роботи: http://ep3.nuwm.edu.ua/20023/  

http://ep3.nuwm.edu.ua/20023/
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=3823#section-4
http://ep3.nuwm.edu.ua/20022/
http://ep3.nuwm.edu.ua/20023/
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=3823#section-4
http://ep3.nuwm.edu.ua/20022/
http://ep3.nuwm.edu.ua/20023/
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Література [1, ст. 172-228], [2, ст. 115-269], [4, ст. 191-353]. 

 

 

Орієнтовний розподіл годин самостійної роботи студентів: 

вид самостійної роботи 
годин на 1 годину 

аудиторних занять 
всього годин самостійної 

роботи 

опрацювання лекційного матеріалу 0,7 14 

підготовка до лабораторних робіт 0,7  18 

підготовка та складання 
контрольних робіт, тестування 

1,5 21 

опрацювання окремих тем 
програми, або їх частин, які не 
викладаються  на лекції 

1,5 21 

Разом 74,0  

 

Успішна здача курсу передбачає опанування теоретичної та практичної (виконання 
лабораторних робіт) частини, підтверджене звітом здобувача про виконані види робіт, у тому 
числі самостійної роботи. Результати вчасно пройденого проміжного контрольного тестування 
(МК1, МК2) зараховуються в якості підсумкового контрольного тесту (екзамен).  

Оцінювання та їх бальні значення: 

№ з/п вид навчальної діяльності оціночні бали сума балів 

Поточна складова 

1 
Вчасне виконання та захист 
лабораторних  робіт: 

4,6 балів за 1 роботу 
4,6 х 13 = 60 

балів 

Модульна складова 

2 

Вчасне виконання модульного 
контрольного завдання (звітування за 
теоретичний курс, у тому числі з тем 
самостійного опрацювання) 

20 балів за 1 модуль 20 х 2 = 40 балів 

Всього за семестр: 100 балів 

 
Модульний контроль проводиться на платформі Moodle через ННЦНО. Оцінка 

автоматично генерується в середовищі Moodle, фіксується викладачем в електронному журналі 
дисципліни і контролюється деканатом. 

Кожен поточний модульний контроль (МК1, МК2) складається з 24 випадкових тестових 
завдань трьох рівнів складності: 1 рівень (обрати одну правильну відповідь серед приведених): 20 
х 0,75 балів = 15 балів; 2 рівень (вставити пропущене слово): 3 х 1,0 балів = 3 бала; 3 рівень 
(обрати всі можливі правильні відповіді серед приведених): 1 х 2,0 бала = 2 бала. 

Отримання додаткових балів (бонусів) поточної складової оцінки передбачено в 
наступних випадках: 

- підготовка презентації, повідомлення (есе) на тему відповідно тематики курсу – 1 бал; 
- виступ на науковій конференції, або публікація за результатами власних теоретичних або 

практичних розробок на біохімічну (біологічну) тематику – 2 бала. 
Форми контролю в розрізі курсу передбачають: усне опитування, перевірку звітів 

виконання лабораторних робіт; комп’ютерне тестування. 
Поточне оцінювання та проведення контрольних заходів у межах курсу відбувається 

МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ ТА СТРУКТУРА ОЦІНКИ 
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згідно нормативних документів НУВГП: Положення про семестровий поточний та підсумковий 
контроль навчальних досягнень здобувачів вищої освіти (нова редакція) 
http://ep3.nuwm.edu.ua/15311/; Порядку ліквідації академічних заборгованостей у НУВГП 
http://ep3.nuwm.edu.ua/4273/; Положення про навчально-науковий центр незалежного 
оцінювання Національного університету водного господарства та природокористування 
http://ep3.nuwm.edu.ua/4184/; Наказу ректора НУВГП від 16.09.2019 № 00502 "Про введення в 
дію нової системи оцінювання навчальних досягнень студентів" http://nuwm.edu.ua/strukturni-
pidrozdili/navch-nauk-tsentr-nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti. 

Місце 
навчальної 
дисципліни в 
освітній 
траєкторії 
здобувача 
вищої освіти 

Дисципліни, для вивчення  яких обов’язкові знання дисципліни «Біохімія»:  
-  «Генетика і основи селекції»,  
- «Навчальна практика»,  
- «Загальна мікробіологія та вірусологія»,  
- «Загальна біотехнологія», 
- «Біобезпека та біоетика». 

 

Поєднання 
навчання та 
досліджень 

Вивчення курсу «Біохімія» передбачає елементи інтеграції навчальної і 
науково-дослідної роботи здобувачів. Це відбувається в процесі роботи з 
пошуковими інтернет-системами та біологічними, біохімічними базами 
даних для отримання індивідуальних вихідних даних у разі виконання 
індивідуальної роботи, а також у разі під час виконання курсу лабораторних 
робіт, які формують навички для подальшого проходження практик та 
написанні кваліфікаційної роботи. Застосування набутих знань та вмінь 
сприяє успішній участі здобувачів у студентських наукових гуртках. 
Здобувачі можуть бути залучені до реалізації кафедральної наукової 
тематики, засобом виконання індивідуальних та колективних тем досліджень 
щодо актуальних проблем екології у регіональному контексті із подальшим 
представленням результатів у наукових публікаціях, на круглих столах та 
конференціях університетського, регіонального, всеукраїнського та 
міжнародного рівнів. 
 

ПРАВИЛА ТА ВИМОГИ (ПОЛІТИКА)* 

 

Дедлайни та 
перескладання 

Терміни здачі проміжних контрольних модулів встановлені згідно 
Положення про семестровий поточний та підсумковий контроль навчальних 
досягнень здобувачів вищої освіти (нова редакція) 
http://ep3.nuwm.edu.ua/15311/. 
Перездача тестових завдань перевірки засвоєння теоретичного матеріалу 
здійснюється згідно з правилами ННЦНО http://nuwm.edu.ua/strukturni-
pidrozdili/navch-nauktsentr-nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti та 
Порядку ліквідації академічних заборгованостей у НУВГП 
http://ep3.nuwm.edu.ua/4273/. 
У разі незгоди здобувача з результатами оцінювання, в день здачі контролю 
знань в деканат подається апеляційна скарга, де аргументовано викладено 
суть питання. До скарги додається роздрукований варіант всіх відповідей 
цього здобувача під час виконання спроби. Директор ННІ скликає 
апеляційну комісію щодо розгляду скарги на яку запрошується студент та 
представник ННЦНО, згідно Порядку звернень здобувачів вищої освіти та 
інших осіб, які навчаються в Національному університеті водного 
господарства та природокористування http://ep3.nuwm.edu.ua/15467/ 

 

Правила 
академічної 
доброчесності 

 
Організація всіх видів навчальної діяльності в межах курсу проводиться 
згідно Положення про організацію освітнього процесу в Національному 
університеті водного господарства та природокористування  
http://ep3.nuwm.edu.ua/4088/  
У випадках виявлення плагіату при виконанні завдання, здобувач не 

http://ep3.nuwm.edu.ua/15311/
http://ep3.nuwm.edu.ua/4273/
http://ep3.nuwm.edu.ua/4184/
http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentr-nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti
http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentr-nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti
http://ep3.nuwm.edu.ua/15311/
http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauktsentr-nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti
http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauktsentr-nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti
http://ep3.nuwm.edu.ua/4273/
http://ep3.nuwm.edu.ua/15467/
http://ep3.nuwm.edu.ua/4088/
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отримує бали і повинен виконати завдання повторно, згідно Положення 
про виявлення та запобігання академічного плагіату в Національному 
університеті водного господарства та природокористування (нова 
редакція) http://ep3.nuwm.edu.ua/10325/ 
Здобувачі повинні дотримуватися Кодексу честі студентів НУВГП 
http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/vyo/dokumenti, а викладач Кодексу 
честі наукових, науково-педагогічних, педагогічних працівників 
Національного університету водного господарства та 
природокористування http://nuwm.edu.ua/strukturni-
pidrozdili/zapobighannja-korupciji/dijaljnistj 
Більше матеріалів щодо дотримання принципів академічної 
доброчесності: сайт Національного агентства забезпечення якості вищої 
освіти https://naqa.gov.ua/; сторінка НУВГП “Якість освіти” 
http://nuwm.edu.ua/sp та Сайті Проекту сприяння академічній 
доброчесності в Україні (Strengthening Academic Integrity in Ukraine Project 
— SAIUP) https://academiq.org.ua/ 
 
 

Вимоги до 
відвідування 

У випадку пропуску здобувачем заняття (лікарняні, мобільність, т. ін.) 
відпрацювати можна під час консультацій, де здобувач отримує відповідне 
індивідуальне завдання і звітує про його виконання в узгоджені з 
викладачем терміни. Розклад консультацій доступний на сторінці кафедри 
екології, ТЗНС та ЛГ: https://nuwm.edu.ua/nni-az/kaf-ecology/hrafik-
konsultatsii.  
Для роботи з інформаційними ресурсами та проведення розрахункових 
завдань здобувачі мають можливість використовувати на заняттях мобільні 
телефони та ноутбуки. При карантині заняття проводяться в дистанційній 
формі з використанням Google Meet за корпоративними профілями. 

 
 

Неформальна та 
інформальна 
освіта 

Здобувач має можливість визнання (перезарахування) результатів 
навчання в розрізі тематики курсу, які він набув у неформальній та 
інформальній освіті, згідно Положення про неформальну та інформальну 
освіту в НУВГП  http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/centr-neformaljnoji-
osviti/dokumenti 
Відповідна кількість годин може бути зарахована здобувачу в результаті 
успішного проходження ним відкритого онлайн-курсу з теми дисципліни 
«Біохімія». Для цього здобувачу необхідно представити підтверджуючий 
документ (сертифікат) про успішне проходження онлайн курсу.  

 

Інформаційні 
ресурси 

Базова література: 
1. Вороніна Л. М., Десенко В. Ф., Мадієвська Н. М., Кравченко В. М., Сахарова Т. 

С., Савченко Л. Г., Шоно Н. А. Біологічна хімія: Підручник. Х. : Основа; 
Видавництво НФАУ, 2000. 608 с. 

2. Губський Ю. І. Біологічна хімія: підручник. Київ-Тернопіль : Укрмедкнига, 
2000. 508 с. 

3. Остапченко Л.І., Компанець І.В., Скопенко О.В. та ін. Біохімія. Практикум. К. : 
Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2018. 296 с. 

4. Столяр О. Б. Біологічна хімія. Київ : КНТ, 2020. 368 с. 
 

Допоміжна література: 
5. Александрова К. В., Шкода О. С., Макоїд О. Б.,  та ін. Обмін вуглеводів. Ч. 1: 

методичний посібник з дисципліни «Біологічна хімія» для викладачів. 
Запоріжжя : ЗДМУ, 2015. 99 с. 

6. Білецька Л. П., Гринчишин Н. М., Кобилінська Л. І.,  Лозинська І. І., Мазур О. 

http://ep3.nuwm.edu.ua/10325/
http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/vyo/dokumenti
http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/zapobighannja-korupciji/dijaljnistj
http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/zapobighannja-korupciji/dijaljnistj
https://naqa.gov.ua/
http://nuwm.edu.ua/sp
https://academiq.org.ua/
https://nuwm.edu.ua/nni-az/kaf-ecology/hrafik-konsultatsii
https://nuwm.edu.ua/nni-az/kaf-ecology/hrafik-konsultatsii
http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/centr-neformaljnoji-osviti/dokumenti
http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/centr-neformaljnoji-osviti/dokumenti
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Є., Скляров О. Я., Федевич Ю. М., Фоменко І. С., Хаврона О. П. Біологічна 
хімія. Навчально-методичний посібник для студентів фармацевтичного 
факультету (другий магістерський рівень). Львів : ЛНМУ імені  Данила 
Галицького, 2019. 126 с. 

7. Курта С. А. Природні вуглеводи та полісахариди. Навчальний посібник. Івано-
Франківськ : Прикарпатський національний університет імені Василя 
Стефаника 2016. 100 с. 

8. Наконечна О. А., Бачинський Р. О. Біохімія ферментів. Аспекти медичної 
ензимології : навч.-метод. посібник для підготовки до практ. занять з 
біологічної хімії (для студентів медичних та стоматологічного факультетів). 
Харків : ХНМУ, 2020.  48 с. 

9. Супрун А. Д. Теоретичні основи фізики функціонування білків. Навчальний 
посібник для студентів фізичного факультету. Київ : КНУ імені Т.Г. Шевченка, 
2009. 118 с. 

10. Біохімія. Практикум / Л. І. Остапченко, І. В. Компанець, О. В. Ско- 
пенко та ін. – К. : Видавничо-поліграфічний центр "Київський уні- 
верситет", 2018. – 296 с. БІохімія. Практикум 

11. Навчальний посібник «Біохімія нуклеїнових кислот». Остапченко Л.І., 
Гребіник Д.М. - Київ, 2013 - 290 с Навчальний посібник «Біохімія нуклеїнових 
кислот» 

12. Lehninger A., Nelson D.L., Cox M.M. - Principles of Biochemistry -New York, NY 
[u.a.] Freeman (2008) – 1260 p. 

Електронні джерела: 
1. Бєдункова О.О. (2021) Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт 

з навчальної дисципліни «Біохімія» для здобувачів вищої освіти першого 
(бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Біотехнології, 
біоробототехніка та біоенергетика» спеціальності 162 «Біотехнології та 
біоінженерія» галузі знань 16 «Хімічна та біоінженерія» денної і заочної форм 
навчання 05-02-312. URL: http://ep3.nuwm.edu.ua/20022/  

2. Бєдункова О.О. (2021) Методичні вказівки для виконання самостійної 
роботи з навчальної дисципліни «Біохімія» для здобувачів вищої освіти 
першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою 
«Біотехнології, біоробототехніка та біоенергетика» спеціальності 162 
«Біотехнології та біоінженерія» галузі знань 16 «Хімічна та біоінженерія» 
денної і заочної форм навчання 05-02-313. 
URL: http://ep3.nuwm.edu.ua/20023/  

3. Український біохімічний журнал. URL: http://ua.ukrbiochemjournal.org/  
4. Біохімічна анімація. Офіційний сайт Міжнародного союзу біохімії та 

молекулярної біології. URL: https://iubmb.org/resources/biochemistry-
education-movies/  
 

 

ДОДАТКОВО 

Правила отримання 
зворотної інформації 
про дисципліну* 

Впродовж терміну вивчення курсу, здобувач має право звертатися до 
викладача за додатковим поясненням лекційної теми, змісту 
лабораторних завдань, самостійної роботи усно (під час занять і 
консультацій), або письмово (корпоративною електронною поштою, 
через систему повідомлень Moodle). Відвідування консультацій є 
добровільним. У разі виконання здобувачем науково-дослідної 
роботи з тематики курсу, за потреби можуть призначатись додаткові 
індивідуальні консультації у будь-якій зручній для здобувача і 
викладача формі (аудиторна, онлайн, телефонний зв’язок).  
Незалежне оцінювання якості викладання проводиться Відділом 

https://biology.univ.kiev.ua/images/stories/Kafedry/Biochimiya/Biblioteka/bioximia_praktikum.pdf
https://biology.univ.kiev.ua/images/stories/Kafedry/Biochimiya/Biblioteka/7_Navchalnyi_posibnyk_Biochimia_nuclleinovych_kyslot.pdf
https://biology.univ.kiev.ua/images/stories/Kafedry/Biochimiya/Biblioteka/7_Navchalnyi_posibnyk_Biochimia_nuclleinovych_kyslot.pdf
http://ep3.nuwm.edu.ua/20022/
http://ep3.nuwm.edu.ua/20023/
http://ua.ukrbiochemjournal.org/
https://iubmb.org/resources/biochemistry-education-movies/
https://iubmb.org/resources/biochemistry-education-movies/
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якості освіти НУВГП http://nuwm.edu.ua/strukturni-
pidrozdili/vyo/proekti-dokumentiv 
 
 

Оновлення* 

Силабус переглядається викладачем кожного навчального року та 
оновлюється відповідно необхідності. 
Ідеї та рекомендації здобувачів щодо наповнення навчальної 
дисципліни, оновлення окремих тем та оптимізації методів 
викладання отримуються шляхом опитування (усного та анкетування) 
здобувачів щодо їх задоволеності освітнім рівнем курсу, в тому числі 
його практичної складової. Враховуються також пропозиції 
представників бізнесу та фахівців, залучених до викладання 
дисципліни. 
Пропозиції стейкхолдерів розглядаються на засіданні кафедри 
екології, ТЗНС та ЛГ та Раді з якості ННІАЗ. У випадку їх відповідності 
програмним результатам навчання за ОП, всі пропозиції враховуються 
при оновленні силабусу та викладанні дисципліни. 
 

Навчання осіб з 
інвалідністю 

Організація навчання людей з інвалідністю проводиться за 
дотриманням вимог нормативних документів НУВГП: 
http://nuwm.edu.ua/sp/dlja-osib-z-invalidnistju 

 
 
Практики, 
представники 
бізнесу,  фахівці, 
залучені до 
викладання 

Катерина Олександрівна Гулакова – інженер-лаборант випробувальної 
лабораторії, підприємство «ТоВ ДЮНГЕР». 
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*  пункти, які обов’язково потрібно заповнити 
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