
1. Назва: Фізіологія вітамінів
2. Лектор:  Федосова  Світлана  Миколаївна,  доцент,  кандидат  біологічних
наук
3. Статус: вибірковий.
4. Курс – 4, семестр – 8.
5. Кількість кредитів – 3; академічні години: загальні – 90, лекційні – 20, 

пратичні – 10, самостійна робота – 60.
6. Попередні умови для вивчення: загальні курси «Біохімія». «Фізіологія 
людини та тварин»; с/к «Фізіологія гомеостазу і гуморальної регуляці»
7. Коротка  анотація:  у  курсі  вивчаються  сучасний  стан  загальної,
молекулярної, експериментальної та клінічної вітамінології; основні умови, що
необхідні  для  реалізації  фізіологічних  ефектів  активних  форм  вітамінів  в
організмі  людини;  механізми  регуляції  обміну  вітамінів;  основні  причини,
механізми, наслідки розвитку порушень обміну вітамінів; методи діагностики
вітамінного статусу організму людини; методи профілактики порушень обміну
вітамінів та розвитку патологічних станів і хвороб, що пов’язані з порушенням
обміну вітамінів.
8. Форми організації  контролю знань,  система оцінювання:  письмовий
екзамен – для денної форми навчання, письмова контрольна робота, письмовий
екзамен – для заочної форми навчання.
9. Методичне  забезпечення: підручники, презентації, ілюстративний
матеріал до кожного заняття (схеми, таблиці то що), комплект тестових завдань,
комплект завдань до залікової контрольної роботи.
10. Мова викладання: українська.
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