




 

 

1. Мета дисципліни – Дати студентам уявлення про основні теоретичні положення 

медичної хімії, хімічну будову та властивості основних  класів хімічних речовин, що 

входять до складу організму людинии: структуру та властивості білків, нуклеїнових 

кислот, ліпідів, вуглеводів; ролі ферментів  у функціонуванні клітин і тканин. Дати 

основні практичні навички роботи в лабораторії для визначення хімічних 

компонетів організму людини. 

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: 

1. Успішне опанування курсів "Медична хімія. Частина І", "Анаітична хімія". 

2. Вміти самостійно застосовувати знання медичної хімії, аналітичної хімії 

та ін. дисциплін, працювати з науково-методичною літературою. 

3. Володіти елементарними навичками роботи з матеріалами та обладнанням, 

що використовуються в хімічних лабораторіях. 

3. Анотація навчальної дисципліни: 

Частина ІІ дисципліни  розглядає структуру та функції речовин, що 

входять до складу організму людини. Приділено увагу властивостям води, як 

основного розчинника в живих організмах. Охарактеризовані принципи будови 

молекул, що є структурними елементами біополімерів: моносахаридів, 

амінокислот, жирних кислот та ін. Розглянуто будову вуглеводів і ліпідів, що 

синтезуються в організмі людини, або надходять зовні. Охарактеризовано 

будову та функції білків, приділено увагу властивостям ферментів як 

біокаталізаторам. Розглянуто будову вітамінів. Охарактеризована будова 

нуклеїнових кислот. Дисципліна «Медична хімія» пов’язана з такими 

дисциплінами як  «Біологічна хімія», «Обмін речовин»,«Фізіологія харчування і 

травлення». 

4. Завдання (навчальні цілі):  

1. Сформувати уявлення про хімічний склад організму людини; 

2. Дати студентам наукові уявлення про будову вуглеводів і ліпідів, що містяться  

в організмі людини; 

3. Охарактеризувати будову та функції білків  в організмі людини; 

4. Дати наукове уявлення про будову та властивості ферментів та коферментів; 

5. Охарактеризувати будову нуклеотидів та нуклеїнових кислот. 

6. Навчити проводити підготовку оснащення робочого місця та особисту 

підготовку до проведення лабораторних досліджень, з дотриманням норм 

безпеки та персонального захисту.  



 

 

7. Навчити проводити якісні та кількісні визначення біомолекул: визначення 

амінокислот, білків, ліпідів, вуглеводів, ферментативних активностей в 

біоматеріалах. 

Згідно вимог Стандарту вищої освіти України перший (бакалаврський) рівень 

вищої освіти, галузь знань 22 «Охорона здоровя», спеціальність 224 «Технології 

медичної діагностики та лікування» дисципліна забезпечує набуття студентами 

наступних компетентностей:  

інтегральної:  

здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми 

при виконанні досліджень в лабораторіях різного профілю, інтерпретації їх 

результатів та управлінні роботою лабораторії або у процесі навчання, що 

передбачає застосування певних теорій та методів відповідної науки та наявність 

відповідних практичних навичок і характеризується комплексністю та 

невизначеністю умов. 

Загальних: 

Здатність до абстрактного мислення , аналізу та синтезу; 

Здатність застосовувати знання в практичних ситуаціях; 

Навики здійснення безпечної діяльності; 

Здатність до пошуку, оброблення та використання інформації з різних джерел; 

Спеціальних: 

1. Здатність здійснювати безпечну професійну практичну діяльність згідно з 

протоколами, рекомендаціями щодо безпеки та діючим законодавством.  

2. Здатність проводити аналіз зразків та здійснювати валідацію результатів 

згідно з існуючими протоколами.  

3. Здатність застосувати сучасні методи та технології дослідження тканин та 

зразків різного походження у лабораторіях різного профілю та розуміння 

принципів дії цих методів.  

4. Здатність інтерпретувати результати на основі наукового знання, розуміючи 

взаємозв’язок між результатами аналізу, діагнозом, клінічною інформацією 

та лікуванням, та представляти і повідомляти результати належним чином та 

документувати конфіденційні дані.  

5. Здатність застосовувати та поширювати принципи управління якістю та 

ефективного використання ресурсів; брати участь у внутрішньо-

лабораторному контролі якості.  

6. Здатність застосовувати навички наукового дослідження для аналізу, 

оцінювання або розв’язання проблем.  

7. Здатність дотримуватися нормативних та етичних вимог. 

5. Результати навчання за дисципліною: 
Результат навчання 

(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація; 4. 
автономність та відповідальність) 

Форми (та/або методи 

і технології) 

викладання і 

навчання 

Методи 

оцінювання та 

пороговий 

критерій 

оцінювання (за 

необхідності) 

Відсоток у 

підсумковій 

оцінці з 

дисципліни Код Результат навчання 

1.1 Знати основні поняття медичної Лекція,   



 

 

хімії, особливості будови води як 

розчинника. 

лабораторні 

роботи, 

самостійна робота 

 

 

Модульна 

контрольна 

робота 

 

 

 

 

10 

 
1.2 Знати класифікацію, будову та 

властивості амінокислот та білнів. 

Лекція, 

лабораторна 

робота. 

самостійна робота 

1.3 Знати будову та властивості 

ферментів, основи 

ферментативного каталізу 

Лекція, 

лабораторна 

робота, 

самостійна робота 

1.4 Знати класифікацію, будову та 

функції вуглеводів 

Лекція 

лабораторна 

робота, 

самостійна робота 

 

 

Модульна 

контрольна 

робота 
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1.5 Знати класифікацію, будову та 

функції ліпідів. 

Лекція 

лабораторна 

робота, 

самостійна робота 

1.6 Знати будову та функції 

нуклеїнових кислот. 

Лекція 

самостійна робота 

 

2.1 Вміти написати формули основних 

молекул, що є структурними 

елементами біополімерів.  

Лабораторна 

робота 

самостійна робота 

 

 

Захист 

лабораторних 

робіт 

 

 

30 

2.2 Вміти проводити якісне і кількісне 

визначення амінокислот і білків. 

Лабораторна 

робота 

самостійна робота 

 

2.3 Вміти проводити визначення 

ферментативних активностей 

біоматеріалів 

Лабораторна 

робота 

самостійна робота 

2.4 Вміти проводити якісне і кількісне 

визначення вуглеводів і ліпідів 

Лабораторна 

робота 

самостійна робота 

3.1 Вміти самостійно працювати з 

науковою та навчально-

методичною літературою, 

здійснювати пошук та 

узагальнювати наукову  

інформацію з тих питань, які не 

були розглянуті на лекціях  

Самостійна робота  Реферат   
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6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 

навчання 

  



 

 

Результати навчання дисципліни(код) 

Програмні результати навчання  

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 

Проводити підготовку оснащення 

робочого місця та особисту підготовку до 

проведення лабораторних досліджень, з 

дотриманням норм безпеки та 

персонального захисту, забезпечувати 

підготовку до дослідження зразків 

різного походження та їх зберігання 

+ + + + + + + + + + + 

Знання та розуміння предметної області 

медичної хімії та розуміння професійної 

діяльності.  

+ + + + + + + + + + + 

Визначати якісний та кількісний склад 

речовин та їх сумішей. 
+ + + + + + + + + + + 

Використовувати кількісні та якісні  

біохімічні дослідження, інтерпретувати їх 

результати. 

+ + + + + + + + + + + 

.  

Верифікувати результати лабораторних 

досліджень для діагностики. 

      + + + +  

Демонструвати знання основних 

принципів збереження й зміцнення 

здоров’я, формування цінних орієнтацій 

щодо здорового способу життя 

+ + + + + +     + 

 



 

 

7. Схема формування оцінки. 

7.1 Форми оцінювання студентів:  

- семестрове оцінювання:  

1.         Модульна контрольна робота 1 – РН 1.1- 1.3; 2.1– 10 балів / 5 балів 

2. Модульна контрольна робота 2 – РН 1.4- 1.6 ; 2.1 – 10 балів/ 5 балів 

3. Захист лабораторних робіт — РН 2.1 —  2.4 — 30 балів / 15 балів 

4. Самостійна робота — РН 3.1 — 10 балів / 5 балів 

 

- підсумкове оцінювання: у формі іспиту 

Формою проведення іспиту є письмова контрольна робота. Результатами навчання, які 

оцінюються в тестовій контрольній роботі, є РН 1.1-3.1. Максимальна кількість балів, які 

можуть бути отримані студентом, 40 балів за 100-бальною шкалою.  

 
- умови допуску до підсумкового іспиту: 

Студент допускається до іспиту за умови успішного написання обох модульних 

контрольних робіт, відпрацювання і захисту всіх лабораторних робіт та успішного захисту 

реферату  з результатами не менше 50% від максимально можливих балів.  

 

7.2 Організація оцінювання:  

Модульні контрольні роботи 1 і 2 проводяться після завершення лекцій з розділів 1 і 2 відповідно. 

Захист лабораторних робіт проводиться протягом семестру на лабораторних заняттях. 

Самостійна робота оформлюється у вигляді реферату, який здається  протягом семестру, але 

не пізніше останнього лабораторного заняття. 

 

7.3 Шкала відповідності оцінок 

Відмінно / Excellent 90-100 
Добре / Good 75-89 

Задовільно / Satisfactory 60-74 
Незадовільно / Fail 0-59 
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8. Структура  навчальної  дисципліни.  

Тематичний  план  лекцій та самостійної роботи 

 

№ 

п/п 
Номер і назва  теми 

Кількість годин 

Лекції 
Лабора-

торні 
роботи 

Сам. 
робота 

Розділ 1   

1 

Вступ.  

Лекція 1. Значення води для функціонування організму 

людини. Поняття рН, буферні розчини 

2  
 

 
Лабораторна робота 1. Визначення рН рідин з 

використанням рН-метру 
 2 

 

 

Тема 1. Амінокислоти та білки.    

Лекція 2. Амінокислоти як структурні елементи білків. 

Фізико-хімічні властивості. 
2  

 

Лабораторна робота 2. Якісні реакція для визначення 

амінокислот. 
 2 

 

Лабораторна робота 3. Розділення суміші амінокислот 

методом тонкошарової хроматографії  
 2 

 

Лекція 3. Фізико-хімічні властивості білків. Методи 

визначення білків. Ізоелектрична точка. 
2  

 

Лабораторна робота 4. Визначення ізоелектричної точки 

казеїну. 
 2 

 

Лекція 4. Будова білків: первинна, вторинна, третинна, 

червертинна структура. 
2  

 

 

Лабораторна робота 5. Визначення білків в 

використаннчм біуретової реакції на пептидні 

зв’язки. 

 2 
 

 
Лабораторна робота 6. Осадження білків з водних 

розчинів. 
 2 

 

 

Самостійна робота. Показники рН основних рідин 

організму людини. Буферні системи крові людини: 

особливості функціонування бікарбонатної та 

фосфатної буферних систем.  Роль білків. Будова 

та функції гемоглобіну. Основні білки крові.   

  

18 

2 Тема 2. Ферменти.    

 

Лекція 5. Будова та властивості ферментів. Класифікація 

ферментів.  
2  

 

Лабораторна робота 7. Вивчення залежності активності 

амілази слини від рН і температури 
 2 

 

Лекція 6. Основи ферментативного каталізу та механізму 

дії ферментів. 
2  

 

 
Лабораторна робота 8. Визначення специфічності дії 

амілази і сахарази. 
 2 

 

 Лабораторна робота 9. Визначення активності каталази.  2  

 

Самостійна робота. Значення ферментів для лабораторної 

діагностики: лактагдегідрогеназа, креатинкіназа, 

аланінамінотрансфераза, 

аспартатамінотрансфераза. Одиниці активності 

ферментів. Ензимопатологія. 

  

18 
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Розділ 2  

3 Тема 3. Вуглеводи і ліпіди.    

4 

Лекція 7. Будова і властивості моно- та олігосахаридів. 

Гомополісахариди. 
2  

 

Лабораторна робота 10. Якісні реакції для визначення 

моно-, ди- і полісахаридів. 
 2 

 

Лабораторна робота 11. Кількісне визначення глюкози.  2  

Лекція 8. Структурні елементи, що входять до складу 

ліпідів: жирні кислоти, спирти та ін. 

Триацилгліцероли і воски. 

2  

 

Лабораторна робота 12. Визначення кислотного і йодного 

числа жирів. 
 2 

 

Лекція 9. Фосфоліпіди, сфінголіпіди, гліколіпіди. 

Стероли. Гетерополісахариди. 
2  

 

Лабораторна робота 13. Визначення холестеролу. 
 2 

 

Самостійна робота. Структура і функції мембран. Ліпіди і 

вуглеводи, що входять до складу мембран клітин 

організму людини. 

  

18 

Тема 4. Нуклеотиди і нуклеїнові кислоти. 
  

 

Лекція 10. Будова нуклеозидів і нуклеотидів. Коферменти. 
2  

 

Лабораторна робота 14. Якісні реакції на вітаміни, що 

входять до складу коферментів. 
 2 

 

Лабораторна робота 15. Якісне визначення структурних 

компонентів нуклеїновиї кислот. 
 2 

 

Лекція 11. Будова  РНК і ДНК.  Полінуклеотидний 

ланцюг як первинна структура. 
2  

 

 

Самостійна робота. Види та функції РНК, особливості 

будови тРНК. Мінорні азотисті основи. 

Відмінності рРНК прокаріот і еукаріот. Типи ДНК. 

Правила Чаргаффа.   

  

11 

 
Всього 

22 30 
65 

 

Загальний обсяг 120 год., в тому числі: 

Лекцій – 22 год. 

Семінари – нема. 

Практичні заняття – нема.. 

Лабораторні заняття – 30 год.. 

Тренінги – нема. 

Консультації – 3 год. 

Самостійна робота  – 65 год. 
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9. Рекомендовані джерела: 

Основна: (Базова) 
 

1. Біохімія: підручник / Л.І.Остапченко, Т.Р.Андрійчук, Ю.Д.Бабенюк  та ін./ За ред. 

Л.І.Остапченко — К.: Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”, 2012. - 

796с. 

2. Біоорганічна хімія. Практикум  / Остапченко Л.І., Компанець І.В., Скопенко О.В. та ін. 

3. Медична хімія: підручник / В.О.Калібабчук, І.С.Чекман, В.І.Галинська та ін.; за 
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