
Анотація навчальної дисципліни / МЕДИЧНА ХІМІЯ 

1 Назва дисципліни:  
 

 МЕДИЧНА ХІМІЯ 

2 Статус вибіркова  
 

3 Рівень вищої 

освіти 
Фаховий молодший бакалавр 

4 Курс, семестр ОПП «Лікувальна справа» 
І курс, І семестр  
 

5 Обсяг кредитів, 

годин 
3 кредити, 90 год. (з них: 16 год. лк, 22 год. практ, 52 сам.роб).  
 

6 Підсумковий 

контроль 
залік  
 

7 Кафедра, яка 

забезпечує 

викладання: 

циклова комісія природничо – наукових дисциплін 

8 Викладач: Швидко Юлія Володимирівна, викладач другої категорії 
9 Зміст дисципліни:  

 
Біогенні s-, p-, d-елементи, їх біологічна роль та застосування 

в медицині. 
Вчення про розчини. Кислотно-основна рівновага 

в біологічних рідинах. Водневий показник. Гідроліз солей 
Буферні системи. Класифікація та механізм дії. Буферні 

розчини. 
Основи хімічної термодинаміки та біоенергетики 
Кінетика біохімічних реакцій. Хімічна рівновага. 
Розчини електролітів. Адсорбція на межі поділу фаз. 

Хроматографія. 
Одержання, очищення та властивості колоїдних розчинів. 
Властивості розчинів біополімерів. 
Біоорганічна хімія як наука. Реакційна здатність алканів, 

алкенів, аренів та їхніх похідних. Карбонільні сполуки: 

альдегіди і кетони. Карбонові кислоти, вищі жирні кислоти. 

Ліпіди. 
Гетерофункціональні сполуки.-Амінокислоти, пептиди, 

білки. 
Вуглеводи. Нуклеїнові кислоти. 

10 Чому це цікаво / 

чому потрібно 

вивчати 

дисципліну?  
 

Навчальна дисципліна «Медична хімія» створює фундамент 

наукової бази у розумінні загальних фізико-хімічних 

закономірностей, що лежать в основі процесів 

життєдіяльності людини. Формування у студентів знань про 

основні типи хімічної рівноваги, формування цілісного 

фізико-хімічного підходу до вивчення процесів 

життєдіяльності організму, а також вміти застосовувати 

хімічні методи кількісного та якісного аналізу, вміти 

класифікувати хімічні властивості та перетворення 

біонеорганічних речовин в процесі життєдіяльності організму. 
11 Компетентності:  

 
Загальні компетентності. Здатність застосовувати знання в 

практичних ситуаціях;  
знання та розуміння предметної області та розуміння 

професійної діяльності; 
 здатність до міжособистісної взаємодії. 
Фахові компетентності. Застосовувати сучасні цифрові та 



комунікативні технології для пошуку інформації; 
 дотримуватися правил охорони праці та безпеки 

життєдіяльності. 
12 Чому можна 

навчитися? 
- трактувати взаємозв’язок між біологічною роллю s-, p- і 

d-елементів та формою, в якій вони знаходяться в 

організмі; 
- пояснювати особливості будови комплексних сполук та 

складати їх формули; 
- вміти характеризувати кількісний склад розчинів та 

готувати розчини із заданим кількісним складом; 
- вміти складати молекулярні та йонні рівняння реакцій 

гідролізу; 
- робити висновки щодо кислотності біологічних рідин на 

основі водневого показника; 
- пояснювати механізм дії буферних систем та їх роль у 

підтриманні кислотно-основної рівноваги в біосистемах. 
- аналізувати хімічні та біохімічні процеси з позиції 

теплових ефектів; 
- аналізувати залежність швидкості реакцій від 

концентрації та температури; 
- аналізувати принципи методу потенціометрії та робити 

висновки щодо його використання в медико-біологічних 

дослідженнях; 
- вимірювати окисно-відновні потенціали та прогнозувати 

напрям окисно-відновних реакцій; 
- трактувати хімічні та біохімічні процеси з позиції теорій 

адсорбції на рухомій та нерухомій межах поділу фаз; 
- використовувати знання про фізикохімію дисперсних 

систем для інтерпретації процесів у біологічних системах; 
- пояснювати вплив зовнішніх факторів на стійкість 

колоїдних систем; 
- пояснювати вплив температури, рН середовища на 

стійкість високомолекулярних сполук;  
- робити висновки та аналізувати взаємозв’язок між 

будовою, конфігурацією й конформацією біоорганічних 

сполук; 
- аналізувати особливості будови -амінокислот як основи 

біополімерів — білків, що є структурними компонентами 

всіх тканин організму; 
- аналізувати особливості будови та перетворень в 

організмі гомополісахаридів як харчових речовин — 
джерел енергії для процесів життєдіяльності; 

- аналізувати принципи методів виявлення та визначення 

моносахаридів у крові, сечі, слині; 
- пояснювати залежність реакційної здатності 

гетероциклічних сполук від їхньої будови, що сприяє їх 

біосинтезу в організмі та лабораторному синтезу з метою 

одержання лікарських засобів; 
аналізувати значення мононуклеотидів для побудови 

нуклеїнових кислот і дії нуклеотидних коферментів. 
13 Види навчальної 

діяльності: 
фронтальна / індивідуальна / групова  
 

14 Форми організації 

навчання: 
лекції / практичні заняття /лабораторні заняття/самостійна 

робота/ консультації / дистанційна та очна форми навчання. 



15 Критерії 

оцінювання 
«5» - студент глибоко і ґрунтовно засвоїв матеріал, 

послідовно, грамотно і логічно його викладає. Вільно 

справляється з різними видами завдань, вірно обґрунтовує 

прийняття рішень; виконує практичні навички різного 

ступеня складності та оволодів ними в повному обсязі. 
Студент робить висновки з практичних робіт; визначає тип 

задачі, робить спроби раціонального пошуку розв’язання, 

допускає несуттєві помилки; аналізує додаткову інформацію. 
«4» - студент міцно засвоїв матеріал, грамотно і по суті 

відповідає, не допускає суттєвих помилок у відповідях, вірно 

використовує теоретичні положення при вирішенні 

практичних завдань; виконує практичні навички, але допускає 

незначні помилки, що не пливають на результат досліду. 
Студент самостійно виконує всі хімічні досліди згідно з 

інструкцією; розв’язує задачу без помилок типовим способом, 

допускає помилки при написанні рівнянь хімічних реакції 

середньої складності та складних біоорганічних сполук. 
«3» -  студент має знання основного матеріалу, але не засвоїв 

його деталей, допускає помилки, порушує послідовність у 

викладенні матеріалу; в процесі виконання практичних 

навичок допускає серйозні помилки, відчуває труднощі у 

простих випадках, відповідь не повна. 
Студент самостійно виконує деякі хімічні досліди, описує хід 

їх виконання; правильно записує рівняння найпростіших 

хімічних реакцій; робить спроби порівнювати біохімічні 

об’єкти; намагається розв’язати задачу без запитань, а лише за 

хімічними рівняннями. 
«2» - студент не знає частини програмного матеріалу, 

допускає помилки, невпевнений у відповіді; не оволодів 

методикою та технікою виконання практичних навичок, 

допущені суттєві помилки, які впливають на результат 

досліду. 
Студент має фрагментарні уявлення з предмета вивчення; під 

керівництвом викладача виконує найпростіші хімічні досліди; 

робить обчислення за готовою формулою. 
16 Система 

рейтингових балів 
Практичні заняття: Змістовність виконаних самостійно 
практичних робіт – 5 балів. 2.Змістовні відповіді - до 5 балів. 
3. Контроль самостійної роботи (презентація, інші види 
самостійної роботи) – до 5 балів (оцінюється змістовність, 
якість). 

 


