
Анотація на дисципліну  
ФУНКЦІОНАЛЬНА БІОХІМІЯ 

(курс за вибором) 
Освітня програма «ФАРМАЦІЯ» 
Спеціальність: 226 «ФАРМАЦІЯ, ПРОМИСЛОВА ФАРМАЦІЯ» 
Мета курсу — підготовка спеціалістів, які володіють значним обсягом 
теоретичних і практичних знань відносно біохімічних основ життя: хімічної 
будови органічних сполук і природи метаболічних процесів, що відбуваються в 
організмі людини, особливостей їх тканинної локалізації та інтеграції на рівні 
цілого організму. 
«Функціональна біохімія» як навчальна дисципліна  базується на знаннях таких 
дисциплін, як фізіологія та анатомія людини, органічна хімія, патологічна 
фізіологія, біологічна хімія, фармакологія та інтегрується з цими дисциплінами; 
та закладає необхідні основи для вивчення біофармації, лабораторної 
діагностики, фармакології. 
Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей: здатність до аналізу відповідності структури 
біоорганічних речовин біохімічним функціям, які виконуються в живому 
організмі, здатність пояснювати біохімічні та молекулярні основи фізіологічних 
функцій клітин, органів та систем організму людини, здатність інтерпретувати 
результатів лабораторних досліджень для пояснення біохімічних механізмів 
виникнення патологічних процесів в організмі людини та принципів їх корекції 
за допомогою лікарських засобів. 
Програмні результати навчання: 
знати: теоретичні основи, принципи, зміст і роль функціональної біохімії, 
питання її інтеграції з різними галузями біології, медицини, фармації; етапи 
становлення і розвитку функціональної біохімії; основні досягнення, 
найважливіші пріоритети і напрямки; основи структурної організації та 
хімічного складу крові, печінки та нирок; найважливіші особливості 
метаболічних процесів, які відбуваються у крові, печінці та нирках; механізми 
їх інтеграції та регуляції; біохімічні та клітинні механізми виникнення 
патологічних процесів в організмі людини та біохімічні принципи їх 
фармакологічної корекції; розуміти суть і механізми тих біохімічних процесів, 
які лежать в основі здійснення основних фізіологічних функцій організму;  
розуміти біохімічні особливості механізмів розвитку патологічних станів, 
пов´язаних із порушенням функціонування гепатобіліарної системи, системи 
гемостазу, буферних систем крові; аналізувати характер порушень  у 
функціонуванні гепатобіліарноїта сечовидільної систем;  аналізувати зміни 
хімічного складу органів та тканин за фізіологічних умов та патологічних 
станів; пояснювати раціональність застосування фармпрепаратів; 



уміти: навичками за змінами біохімічного складу та ферментативної активності 
біологічних рідин (сеча, кров) робити висновки про наявність порушень у 
функціонуванні окремих органів і тканин організму людини тощо, і оцінювати 
причини цих змін;  технологіями оцінки результатів аналізів, одержаних на 
основі використання біохімічних методів; навичками використовувати 
отримані знання з метою пояснення раціонального застосування 
фармацевтичних препаратів; розуміти суть і механізми тих біохімічних 
процесів, які лежать в основі здійснення основних фізіологічних функцій 
організму; розуміти біохімічні особливості механізмів розвитку патологічних 
станів, пов´язаних із порушенням функціонування гепатобіліарної системи, 
системи гемостазу, буферних систем крові; аналізувати характер порушень у 
функціонуванні гепатобіліарної та сечовидільної систем; аналізувати зміни 
хімічного складу органів та тканин за фізіологічних умов та патологічних 
станів; пояснювати раціональність застосування фармпрепаратів; 
володіти: навичками за змінами біохімічного складу та ферментативної 
активності біологічних рідин (сеча, кров) робити висновки про наявність 
порушень у функціонуванні окремих органів і тканин організму людини тощо, і 
оцінювати причини цих змін;  технологіями оцінки результатів аналізів, 
одержаних на основі використання біохімічних методів; навичками 
використовувати отримані знання з метою пояснення раціонального 
застосування фармацевтичних препаратів. 
Зміст навчальної дисципліни:  
 ОСОБЛИВОСТІ ОБМІНУ РЕЧОВИН В ОКРЕМИХ ОРГАНАХ І ТКАНИНАХ. 
Вступ до функціональної біохімії. Функціональна біохімія живлення, травлення 
та всмоктування. Функціональна біохімія крові. Функціональна біохімія 
печінки.  Функціональна біохімія нирок та сечоутворення.  Функціональна 
біохімія м’язової тканини. 
ЗМІНИ ТКАНИННОГО МЕТАБОЛІЗМУ ПРИ РІЗНИХ ПАТОЛОГІЯХ  
Функціональна біохімія сполучної тканини. Функціональна біохімія нервової 
системи.  Функціональна біохімія ендокринної системи.  Функціональна 
біохімія онкогенезу. 
Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 3 кредити ЄКТС, загальний обсяг 90 
годин, у тому числі 40 годин аудиторних навчальних занять і 50 годин 
самостійної та індивідуальної роботи. 
Форма семестрового контролю: залік. 
 
 

 


