




 

 

1. Мета дисципліни – Сформувати у студентів чітке уявлення про основні 

теоретичні положення медичної хімії: будову атомів, хімічний зв'язок, розчини, 

хімію біогенних елементів; основні типи хімічної рівноваги для  формування 

цілісного фізико-хімічного підходу до вивчення процесів життєдіяльності організму, 

а також вміння застосовувати хімічні методи кількісного та якісного аналізу,  

класифікації хімічних властивостей та перетворення біонеорганічних речовин в 

процесі життєдіяльності організму. Дати поняття про поверхневі явища, хімію 

координаційних сполук та їх значення для функціонування організму людини.  Дати 
основні практичні навички роботи в лабораторії для визначення хімічних 

компонентів організму людини. 

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни:  

1. Успішне опанування повного курсу середньої освіти. 

2. Вміти приймати самостійні рішення, брати участь у дискусіях та 
грамотно обґрунтовувати свою точку зору.  

3. Володіти навичками самостійного пошуку інформації. 

3. Анотація навчальної дисципліни : 
Дисципліна «Медична хімія»  розглядає основні положення хімії, 

необхідні для успішної професіональної діяльності магістрів медицини, містить 

окремі розділи неорганічної, аналітичної, фізичної та колоїдної хімії. Розглядає 

будову атома, принципи організації періодичної системи елементів, хімію 

біогенних елементів, хімічні зв’язки в молекулах. Розглядаються основи теорії 

розчинів, властивості води, учення про розчини, дисоціацію, теорія кислот і 

основ, буфери. Розглядаються основи поверхневих явищ та методи визначення 
біомолекул, основані на явищі адсорбції.  

4. Завдання (навчальні цілі):  

Сформувати у здобувачів освіти:  
1. Чітке розуміння основних теоретичних положень медичної хімії: будови  

атомів, хімічний зв'язок, поняття розчини, поверхневі явища, хімії біогенних 

елементів. 

2. Вміння  проводити якісні та кількісні визначення молекул в біоматеріалах,  

основні практичні навички роботи в лабораторії для визначення хімічних 

компонентів організму людини. 

Згідно вимог Стандарту вищої освіти України другий (магістерський) рівень 

вищої освіти (сьомий рівень НРК України), галузь знань 22 «Охорона здоров’я», 

спеціальність  222 «Медицина» дисципліна забезпечує набуття студентами наступних 

компетентностей:  

інтегральної:  

Здатність розв'язувати складні задачі, у тому числі дослідницького та 

інноваційного характеру у сфері медицини. Здатність продовжувати навчання з 

високим ступенем автономії.  



 

 

Загальних: 

ЗК 02. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

ЗК 04. Знання та розуміння предметної галузі та розуміння професійної 

діяльності. 

ЗК 06. Здатність приймати обґрунтовані рішення. 

ЗК 07. Здатність працювати в команді. 

ЗК10. Здатність використовувати інформаційні і комунікаційні 

технології.  

ЗК 11. Здатність до пошуку, опрацювання та аналізу інформації з різних 

джерел.  

Спеціальних: 

СК 17. Здатність до оцінювання впливу навколишнього середовища, 

соціально економічних та біологічних детермінант на стан здоров'я 

індивідуума, сім'ї, популяції. 

СК 25. Дотримання професійної та академічної доброчесності, нести 

відповідальність за достовірність отриманих наукових результатів. 

 

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. знати; 2. вміти; 3. комунікація 4. 

автономність та відповідальність) 

1.1 Знати основні принципи будови 

атомів, поняття хімічний зв'язок, 

будову електронних оболонок 

атомів. Принципи організації 

періодичної система елементів. 

Лекція, 

лабораторні 

роботи, 

самостійна робота 

 

 

 

Модульна 

контрольна 

робота 1, 

захист 

лабораторних 

робіт, 

іспит 
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 1.2 Знати загальні відомості про 

біоелементи. Класифікацію 

біоелементів та їх вміст в організмі. 

Положення біоелементів у 

періодичній системі. Взаємозв’язок 

між біологічною роллю біогенних 

s–, p–, d– елементів та формою 

знаходження їх в організмі. 

Лекція, 

лабораторна 

робота. 

самостійна робота 

1.3 Знати поняття комплексні 

(координаційні) сполуки. Біологічно 

важливі типи координаційних 
сполук. 

Лекція, 

лабораторна 

робота, 
самостійна робота 

1.4  Знати значення води і водних 

розчинів у біології та медицині. 

Загальні відомості про розчини, їх 

склад і типи. Способи вираження 

кількісного складу розчинів, 

основні положення вчення про 

розчини.  

Лекція 

лабораторна 

робота, 

самостійна робота 

 

 

Модульна 

контрольна 

робота 2, 

захист 

лабораторних 
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1.5 Знати теорії кислот і основ,  

гідроліз солей та деяких інших 

речовин; поняття буферні розчини, 

основні буферні розчини організму 

людини.  Механізм дії буферних 

систем та їх роль в підтримці 

кислотно-основної рівноваги в 

біосистемах. 

Лекція 

лабораторна 

робота, 

самостійна робота 

робіт, іспит 

 

 

1.6 Знати основи фізико-хімії 

поверхневих явищ, їх роль в 

організмі людини та медицині; 

поняття адсорбції; хроматографічні 

методи досліджень біомолекул. 

Знати основи фізико-хімії 

дисперсних систем. Колоїдні 

розчини. 

Лекція 

лабораторна 

робота, 

самостійна робота 

1.7 Знати стандартні методики 

проведення фізико-хімічних 

лабораторних досліджень 

біологічних систем організму та 

зовнішнього середовища людини 

лабораторна  

робота 

Захист 

лабораторних 

робіт 

10 

2.1 У лабораторних умовах вміти 

визначати рН розчинів, визначати 

буферну ємкість буферних 

розчинів. 

Лабораторна 

робота 

 

 

 

Захист 

лабораторних 

робіт 
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2.2 У лабораторних умовах вміти 

проводити якісне і кількісне 

визначення окремих біогенних 

елементів. 

Лабораторна 

робота 

 

 

2.3 У лабораторних умовах вміти 

проводити визначення окремих 

біололекул на основі різниці в їхніх 

фізико-хімічних властивостях. 

Лабораторна 

робота 

2.4 Вміти розраховувати кількість 

речовин в розчині заданої 

концентрації.  

Лабораторна 

робота 

Захист 

лабораторних 

робіт, іспит 

10 

3.1 Вміти самостійно працювати з 

науковою та навчально-

методичною літературою, 

здійснювати пошук та 

узагальнювати наукову  

інформацію; презентувати 

результати проведених досліджень 

у вигляді доповідей,  презентацій. 

Самостійна робота Реферат, 

доповідь 

10 

4.1 Самостійно шукати та критично 

опрацьовувати літературу з різних 

джерел; 

Самостійна робота Реферат, 

доповідь 

 

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 1.7 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 4.1 

ПРН 01. Мати ґрунтовні 

знання із структури 

професійної діяльності. Вміти 

здійснювати професійну 

діяльність, що потребує 

оновлення та інтеграції знань. 

Нести відповідальність за 

професійний розвиток, 
здатність до подальшого 

професійного навчання з 

високим рівнем автономності. 

+ + + + + + + + + + +  + 

ПРН 02. Розуміння та знання 

фундаментальних і клінічних 

біомедичних наук, на рівні 

достатньому для вирішення 

професійних задач у сфері 

охорони здоров'я. 

+ + + + + + + + + +    

ПРН 21. Відшуковувати 

необхідну інформацію у 

професійній літературі та 

базах даних інших джерелах, 

аналізувати, оцінювати та 

застосовувати цю інформацію. 

+ + + + + + + + + + + + + 



 

 

7. Схема формування оцінки. 

7.1 Форми оцінювання студентів:  

- семестрове оцінювання:  

1) Захист лабораторних робіт –  РН 1.1-1.7, 2.1-2.4. – 30 балів/15 балів; 

2) Модульна контрольна робота 1 – РН 1.1-1.3 – 10 балів/ 5 балів 

3) Модульна контрольна робота 2 – РН 1.4- 1.6 – 10 балів/5 балів 

4) Реферат/доповідь — РН  3.1, 4.1 — 10 балів / 5 балів 

 

 - семестрове оцінювання (семестровий контроль): у формі іспиту 

Формою проведення іспиту є письмова робота. Результатами навчання, які оцінюються в 

тестовій роботі, є РН 1.1 – 1.6, 2.4. Максимальна кількість балів, які можуть бути отримані 

студентом, становить 40 балів за 100 бальною шкалою, але не менше 24 балів.  

- умови допуску до 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.  

Студент не допускається до іспиту, якщо під час семестру набрав менше ніж 20 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   

 

Тема 1. Будова атомів, хімічний зв'язок. Хімія 

біогенних елементів 
  

 

Вступ.  

Лекція 1. Будова атомів, хімічний зв'язок. Будова 

електронних оболонок атомів. Періодична система 

елементів.  

2  

 

Лабораторна робота 1. Структура та організація роботи в 

навчальній хімічній лабораторії. Інструктаж з 

техніки безпеки, організація робочого місця. 

Ознайомлення з основними видами лабораторного 

посуду.  

 4 

 

Лекція 2. Загальні відомості про біоелементи. 

Класифікація біоелементів та їх вміст в організмі. 

Положення біоелементів у періодичній системі. 

2  

 

Лабораторна робота 2.  Робота з мірним лабораторним 

посудом. Робота з автоматичними піпетками. 

Зважування. 

 4 

 

Самостійна робота.  Основи аналітичної хімії. Основні 

поняття та методи якісного аналізу. Якісні аналізи 

катіонів біоелементів. Методи кількісного аналізу. 

Титриметричний метод, кислотно-основне 

титрування. Ендемічні захворювання, їх зв’язок з 

особливостями біогеохімічних провінцій (районів з 

природним дефіцитом або надлишком певних 

хімічних елементів в літосфері). Проблеми 

забруднення та очищення біосфери від токсичних 
хімічних сполук техногенного походження. 

  

15 

Лекція 3. Хімія біогенних елементів: s-елементи. 
2  

 

Лабораторна робота 3. Визначення вмісту кальцію в 
молоці. 

 4 
 

Лекція 4. Хімія біогенних елементів: d-елементи 
2  

 

Лабораторна робота 4. Визначення заліза та загальної 

залізозв’язувальної здатності сироватки крові із 

використанням набору реактивів. 

 4 

 

Лекція 5. Хімія біогенних елементів: р-елементи. 
2  

 

Лабораторна робота 5. Визначення неорганічного 

фосфору м’язової тканини. 
 4 
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Самостійна робота. 

 Комплексні (координаційні) сполуки. Координаційна 

теорія Вернера. Хімічний зв’язок у комплексних сполука. 

Просторова будова комплексних сполук. Застосування 

комплексних сполук у медицині. Окисно-відновні реакції 

та їх значення. Залізо-, кобальто-, мідє- та цинковмісні 

біокомплексні сполуки. Поняття про металолігандний 

гомеостаз. Порушення гомеостазу. Комплексони та їх 

застосування в медицині як антидотів при отруєнні 

важкими металами (хелатотерапія) та як антиоксидантів 

при зберіганні лікарських препаратів.  

  

14 

2 
Тема 2.  Розчини. Вода як розчинник. Буфери. Колоїдні 

розчини 
  

 

 

Лекція 6. Значення води і водних розчинів у біології та 

медицині. Загальні відомості про розчини, їх склад 

і типи. Йонний добуток води. Поняття про рН 

середовища. 

2  

 

Лабораторна робота 6. Визначення рН. Індикаторний 

метод визначення рН. Іонометричний метод 
визначення рН.  

 4 

 

Лекція 7. Учення про розчини. Теорії розчинів. Теплові 

явища при розчиненні. Способи вираження 

кількісного складу розчинів 

2  

 

Лабораторна робота 7. Приготування буферних розчинів. 

Визначення буферної ємкості. 
 4 

 

Лекція 8. Рівновага в розчинах електролітів. Розчини 

електролітів та їх значення. Електролітична 

дисоціація електролітів. Теорії кислот і основ. 

Гідроліз солей та деяких інших речовин. Буферні 

розчини.  

2  

 

Лабораторна робота 8. Розрахунок та приготування 

розчинів заданої концентрації. Приготування 

фізіологічного розчину NaCl. 

 4 

 

Самостійна робота. Роль електрохімічних явищ в 

біологічних процесах. Електродні потенціали та 

механізм їх виникнення. Рівняння Нернста. 

Нормальний (стандартний) електродний потенціал. 

Нормальний водневий електрод. Вимірювання 

електродних потенціалів. Електроди визначення та 

електроди порівняння. Хлорсрібний електрод. 

Іонселективні електроди. Скляний електрод. 
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Лекція 9. Фізико-хімія поверхневих явищ. Основи 

адсорбційної терапії. Сорбція біологічноактивних 

речовин на межі поділу фаз. Іонний обмін. 

Хроматографія. 

2  

 

Лабораторна робота 9. Розділення суміші амінокислот 

методом розподільчої хроматографії у тонкому 

шарі. Розділення ліпідів методом тонкошарової 

хроматографії на пластинках Silufol 

 4 

 

Лекція 10. Колоїдні розчини. Грубодисперсні системи. 
Фізико-хімічні властивості розчинів біополімерів. 

2  
 



 

8 

 

Лабораторна робота 10. Розрахункові та ситуаційні 

задачі. Контроль практичних навичок. 
 4 

 

Самостійна робота. Розчинність речовин та її залежність 

від різних чинників. Колігативні властивості 

розбавлених розчинів. Кріометрія та ебуліометрія. 

Дифузія і осмос. Осмотичний тиск розчинів. 

Осмометрія. Стійкість і коагуляція колоїдних 

розчинів. Колоїдний захист. Мікрогетерогенні 

дисперсні системи. Стійкість дисперсних систем. 

Коагуляція гідрофобних золів. Колоїдні 

поверхнево-активні речовини. Поверхневі явища. 

Адсорбція на межі поділу фаз. Хроматографія. 
Фізико-хімічні основи методів адсорбційної 

терапії. Принципи методів одержання та очищення 

колоїдно-дисперсних розчинів. 
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Всього 20 40 58 

 

Загальний обсяг 120 год., в тому числі: 

Лекцій – 20 год. 

Лабораторні заняття – 40 год.. 

Консультації – 2 год. 

Самостійна робота  – 58 год. 
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