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Відповідно до графіку, розміщеному на інформаційному 

стенді кафедри 

 

КОМУНІКАЦІЯ 

 

Комунікація зі здобувачами буде здійснюватися аудиторно. 

Під час дистанційного навчання комунікація здійснюється через платформу 

Microsoft Teams, а також через листування електронною поштою, через месенджери 

Viber, Telegram, WhatsApp. 

 

АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Предмет вивчення дисципліни – біохімічні процеси в організмі в нормі та при 

різних захворюваннях, молекулярні механізми формування патологічних станів, на 

яких базуються принципи та методи їх лабораторної діагностики, прогнозування та 

контролю перебігу захворювань, новітні досягнення в галузі клінічної біохімії та 

лабораторної діагностики. 
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Пререквізити і постреквізити дисципліни: 

Пререквізити: для вивчення дисципліни здобувачі повинні володіти 

знаннями з медичної біології, біофізики, медичної хімії, біологічної хімії, 

морфологічних дисциплін, які є джерелом  методичних прийомів для виявлення і 

кількісного визначення компонентів біологічних рідин; тісна взаємодія з клінічною 

медициною дає можливість перевірити на практиці реальну діагностичну і 

прогностичну цінність теоретичних уявлень та аналітичну якість лабораторних 

методів дослідження. 

Постреквізити: опанування навчального матеріалу дисципліни дозволяє 

засвоїти знання та вміння при вивченні суміжних дисциплін протягом наступних 

років навчання та застосовувати їх у подальшій науковій та професійній діяльності. 

Метою дисципліни є підвищення рівня клінічного мислення шляхом навчання 

здобувачів практичному застосуванню сучасних теоретичних знань з біохімії 

людини для більш глибокого обґрунтування клінічної оцінки типових станів 

пацієнтів при діагностиці захворювань, складанні плану лабораторного 

обстеження, лікуванні та контролі віддалених результатів; формування знань про 

клініко-діагностичне значення біохімічних показників; формування знань про 

зміни тканинного метаболізму при різних видах патологій; засвоєння результатів 

біохімічних досліджень та змін, біохімічних і ферментативних показників, які 

застосовуються для діагностики захворювань людини; аналіз біохімічних процесів 

та їх регуляції в забезпеченні функціонування органів та систем організму людини.   

Завдання дисципліни: набуття здобувачами інтегральних, загальних, 

спеціальних компетентностей згідно до загальних і фахових компетентностей 

освітньо-професійної програми «Медицина» другого рівню вищої освіти за 

спеціальністю 222 «Медицина» (дисципліна «Клінічна біохімія»). 

Очікувані результати 

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач повинен 

Знати:  

- біохімічні основи розвитку патологічних процесів;   

- особливості обміну вуглеводів, ліпідів, білків, нуклеїнових кислот, обміну 

води та мінеральних речовин при поширених захворюваннях; 

- найбільш інформативні клініко-біохімічні показники для діагностики 

патологічних процесів, контролю за перебігом захворювання; 

- клініко-біохімічну характеристику обміну речовин в окремих органах і 

системах організму при порушенні їх функцій.  

Вміти: 

- скласти план клініко-біохімічного обстеження пацієнтів при різних 

захворюваннях; 

- дати клініко-біохімічну оцінку результатам лабораторного обстеження 
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пацієнта при порушенні функцій органів і систем. 

 

ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Дисципліна буде викладатися у формі практичних занять (30 аудиторних 

годин); організації самостійної роботи здобувача (60 годин). 

Методи навчання: лекції, пояснення, бесіди, мультимедійні презентації, 

лабораторні роботи, розв’язування задач, усне опитування, тестування тощо. 

Зміст навчальної дисципліни  

Розділ 1. Клінічна ензимологія. 

Розділ 2. Клінічна біохімія крові. 

Розділ 3. Клінічна біохімія серцево-судинної системи. 

Розділ 4. Клінічна біохімія органів травної системи та гепатобіліарної системи. 

Патобіохімія нирок. 

Розділ 5. Клінічна біохімія запалення та канцерогенезу. 

 

Перелік рекомендованої літератури 

Основна: 

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

Гонського. – Тернопіль: ТДМУ, 2019. – 732 с. 

2. Біохімія: підручник / за ред. проф. А.Л. Загайка, проф. К.В. Александрової – 

Х.: Вид-во «Форт», 2014. – 728 с. 

Додаткова 

1. Клінічна біохімія (підручник) / за ред. проф. О.Я. Склярова. – К.: 

Медицина, 2006. – 432 с.  

2. Клінічна біохімія: навч. посібник / за ред. О.П.Тимошенко. – К.: ВД 

«Професіонал», 2005. – 288 с.  

3. Клиническая биохимия / Цыганенко А.Я., Жуков В.І., Леонов В.В., 

Мясоедов В.В., Завгородний И.В. – Х.: Факт, 2005. – 456 с. 

 

ОЦІНЮВАННЯ 

 

Форми і методи поточного контролю: здійснюється на кожному 

семінарському занятті шляхом усного опитування або письмового контролю. 

Поточна навчальна діяльність здобувача оцінюється на семінарському занятті за 4-

бальною (традиційною) шкалою. 

Форми і методи підсумкового контролю:залік, виставляється здобувачу, який 

виконав усі розділи освітньої програми вибіркової дисципліни, приймав активну 

участь у практичних заняттях, має середню поточну оцінку не менше ніж 3,0 і не 
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має академічної заборгованості. 

Можливість і умови отримання додаткових (бонусних) балів: не 

передбачено. 

 

САМОСТІЙНА РОБОТА ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 

Самостійна робота передбачає підготовку до кожного практичного заняття та 

заліку. 

 

ПОЛІТИКА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Політика щодо дедлайнів та перескладання: 

− Пропуски занять з неповажних причин відпрацьовуються за розкладом 

черговому викладачу. 

− Пропуски з поважних причин відпрацьовуються за індивідуальним графіком з 

дозволу деканату. 

Політика щодо академічної доброчесності:  

Обов’язковим є дотримання академічної доброчесності здобувачами, а саме: 

− самостійне виконання всіх видів робіт, завдань, форм контролю, передбачених 

робочою програмою даної навчальної дисципліни; 

− посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень, 

відомостей;  

− дотримання норм законодавства про авторське право i суміжні права; 

− надання достовірної інформації про результати власної навчальної (наукової) 

діяльності, використані методики досліджень і джерела інформації. 

Неприйнятними у навчальній діяльності для учасників освітнього процесу є: 

− використання родинних або службових зв’язків для отримання позитивної або 

вищої оцінки під час здійснення будь-якої форми контролю результатів 

навчання або переваг у науковій роботі; 

− використання під час контрольних заходів заборонених допоміжних матеріалів 

або технічних засобів (шпаргалок, конспектів, мікро-навушників, телефонів, 

смартфонів, планшетів тощо); 

− проходження процедур контролю результатів навчання підставними особами. 

За порушення академічної доброчесності здобувачі освіти можуть бути 

притягнені до такої академічної відповідальності:  

− зниження результатів оцінювання контрольної роботи, оцінки на занятті, заліку 

тощо; 

− повторне проходження оцінювання (контрольної роботи, заліку тощо);  
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− призначення додаткових контрольних заходів (додаткові індивідуальні 

завдання, контрольні роботи, тести тощо); 

− проведення додаткової перевірки інших робіт авторства порушника. 

Політика щодо відвідування та запізнень: 

Форма одягу: медичний халат, який повністю закриває верхній одяг, або 

лікарська піжама, шапочка, маска, змінне взуття. 

Обладнання: підручник, зошит, словник, ручка. 

Стан здоров’я: здобувачі хворі на гострі інфекційні захворювання, у тому 

числі на респіраторні хвороби, до заняття не допускаються. 

Здобувач, який спізнився на заняття, може бути на ньому присутній, але якщо 

в журналі викладач поставив «нб», він повинен його відпрацювати у загальному 

порядку. 

Використання мобільних пристроїв:  

Мобільні пристрої можуть бути застосовані здобувачами з дозволу викладача, 

якщо вони потрібні для виконання завдання. 

Поведінка в аудиторії: 

Під час занять дозволяється: залишати аудиторію на короткий час за потреби 

та за дозволом викладача; фотографувати слайди презентацій; брати активну участь 

у ході заняття. Під час занять забороняється: їсти (за виключенням осіб, особливий 

медичний стан яких потребує іншого – в цьому випадку необхідне медичне 

підтвердження); палити, вживати алкогольні і слабоалкогольні напої або 

наркотичні засоби; нецензурно висловлюватися або вживати слова, які ображають 

честь і гідність колег та професорсько-викладацького складу; грати в азартні ігри; 

наносити шкоду матеріально-технічній базі університету (псувати інвентар, 

обладнання; меблі, стіни, підлоги, засмічувати приміщення і території);  галасувати, 

кричати або прослуховувати гучну музику в аудиторіях і навіть у коридорах під час 

занять. 


