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1.

Іспити студенти складають за уніфікованими тестовими програмами та
ситуаційними завданнями, які розроблені кафедрами базуючись на тестах, ЄДКІ «Крок
1», враховуючи англомовні тести, у день іспиту із зазначенням періоду початку та
завершення тестування (часу закриття можливості проходження екзаменаційного
тестування) за допомогою системи дистанційного контролю Microsoft Teams із фіксацією
результатів (програма забезпечує збереження результатів тестування із доступом студента
до власної роботи) та наступному оформленні екзаменаційних відомостей.
2.
Іспити проводять усі професори та доценти кафедр відповідно до екзаменаційних
сесійних розкладів. В оцінку за дисципліну включається поточна успішність (за 120
бальною шкалою) та результати іспиту (від 50 до 80 балів) за результатами складання
тестів та вирішення ситуаційних завдань.
Екзамен з біологічної та біоорганічної хімії складається з двох частин:
1. Тестовий контроль (тести формату Крок-1) – індивідуальне завдання, що
заповнюється через додаток Forms на Microsoft Teams з автоматичною незалежною
реєстрацією відповіді. Студенти допускаються до 2-ї частини іспиту за умови
позитивної оцінки за тести.
2. Ситуаційні завдання - включають контроль практичних навичок у вигляді
ситуаційних задач (на основі Крок-1 Біохімія) та засвоєння ключових теоретичних
питань. Відповідь на платформі Microsoft Teams (відеофіксація).
Шкала оцінювання для дистанційної форми складання іспиту
Шкала
Тести
Ситуаційні завдання
Сумарний бал
оцінювання
за іспит
Не склав (2)
< 14 балів
< 36 балів
< 50 балів
3
14-16
36-43
50-59
4
17-18
44-51
60-69
5
19-20
52-60
70-80
Примітка
20 тестів
1. Ситуаційна задача 1 (0-20 балів)
(1 тест - 1 бал)
2. Ситуаційна задача 2 (0-20 балів)
8 хв на виконання 3. Теоретичне завдання (0-20 балів)

Додаток

Приклад тестового завдання
Тест №…
Одним із шляхів регуляції активності ферментів в організмі людини є їх ковалентна
модифікація. Який варіант ковалентної модифікації має місце при регуляції активності
ферментів глікогенфосфорилази та глікогенсинтетази?
1) рибозилювання
2) метилювання
3) фосфорилювання-дефосфорилювання
4) гідроліз
5) сульфування
Приклад оформлення білету з ситуаційними завданнями
1. З метою діагностики патології (указано) в сироватці крові визначають активність
ферментів (указано)
a) Наведіть повні назви цих ферментів.
б) До яких класів вони належать за МКФ (міжнародна класифікація ферментів).
в) Який з них має ізоферментні форми? Активність якої ізоформи зростає при
патології ?
2. У пацієнта діагностовано патологічний стан (указано). Вміст непрямого білірубіну в
плазмі крові – Х мкмоль/л, прямого білірубіну - Y мкмоль/л, сеча має колір (указано)
а) Прокоментуйте результати біохімічних досліджень.
б) Назвіть вид жовтяниці.
в) Назвіть ферменти плазми крові - індикатори патологічного стану
3. Біохімічний процес (указано): визначення, локалізація, механізм, регуляція, біологічне
значення.

