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Вступ 

             Програма з навчальної дисципліни «Медична хімія» складена у 

відповідності з освітньо-професійною програмою для підготовки фахівців другого 

(магістерського) рівня  спеціальності 222 Медицина, галузі знань 22 Охорона 

здоров’я, Закону України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 р. №1556-VII (ст.13, 

п.7), положення «Про організацію освітнього процесу в ПВНЗ «Міжнародна 

академія екології та медицини», методичних рекомендацій, затверджених 

Центральним методичним кабінетом вищої медичної освіти МОЗ України щодо 

розробки програм навчальних дисциплін відповідно до галузевих стандартів вищої 

освіти. Дисципліна «Медична хімія» належить до розділу Загальної підготовки 

навчального плану підготовки здобувачів вищої освіти другого освітнього 

(магістерського) рівня. 

 

Опис навчальної дисципліни 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної 
дисципліни 

денна форма навчання 

Кількість кредитів  – 4,0 
Галузь знань: 

22 Охорона здоров’я  

Модулів – 2 

Спеціальність: 
222 Медицина 

 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 4  1-й 

 Семестр 

Загальна кількість годин -

120 

І-й ІІ-й 

Лекції 

 
Освітній рівень: магістр 

20 год. - 

Практичні 

50 год. - 

 

Самостійна (індивідуальна) 

робота 

50год. - 

Вид контролю: Поточний та 
підсумковий модульний 

контроль, екзамен 

 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є : 

хімічні основи процесів життєдіяльності організму, які підкоряються основним 

хімічним закономірностям. Медична хімія вивчає будову та реакційну здатність 

найбільш важливих біологічно активних молекул, теорію хімічного зв`язку в 

комплексних сполуках біометалів з біолігандами та роль біогенних елементів в 

життєдіяльності організму. Вона вивчає фізико-хімічні процеси, які відбуваються 

на молекулярному та субмолекулярному рівнях, оскільки саме тут знаходяться 

причини  виникнення різних форм захворювань і специфічність спадкових ознак.  
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Міждисциплінарні зв’язки: навчальна дисципліна «Медична хімія» інтегрується з 

наступними дисциплінами: «Гістологія, цитологія та ембріологія» «Біологічна та 

біоорганічна хімія», «Мікробіологія», «Патологічна фізіологія» «Медична 

генетика», «Акушерство та гінекологія», «Інфекційні хвороби», «Педіатрія». 

Вивчення дисципліни «Медична хімія» безпосередньо спирається на основи хімії в 

обсязі середньої освіти, а також основи елементарної математики і фізики. Знання 

теоретичних основ медичної хімії необхідні для більш глибшого вивчення 

фізіології, патофізіології, біологічної хімії , загальної та молекулярної фармакології 

і токсикології, гігієнічних дисциплін та екології.  

 

1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Медична хімія» є формування 

наукового світогляду студентів, розвиток у них сучасних форм теоретичного 

мислення та здатності аналізувати явища, формування умінь і навичок для 

застосування хімічних та фізико-хімічних законів і процесів під час вивчення інших 

дисциплін та у майбутній практичній діяльності.  

Мета викладання навчальної дисципліни «Медична хімія» випливає із цілей 

освітньо-професійної програми підготовки здобувачів другого освітнього 

(магістерського) рівня вищої освіти  та визначаються змістом тих системних знань і 

умінь, котрими повинен оволодіти лікар. Знання, які студенти отримують із 

навчальної дисципліни "Медична хімія", є базовими для блоку дисциплін, що 

забезпечують природничо-наукову і професійно-практичну підготовку.  

 1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Медична хімія»  є:  

навчити студентів використовувати основні поняття хімії, основні закони хімії, 

загальні закономірності перебігу хімічних реакцій, вчення про розчини, загальні 

відомості про хімічні елементи та їх сполуки, знання фізико-хімічних основ різного 

типу рівноваг у біологічних системах у вирішенні конкретних задач у галузі 

медицини у відповідності до сучасних потреб.  

1.3. Компетентності та результати навчання, формуванню яких сприяє 

дисципліна «Медична хімія».           

         Згідно з вимогами Стандарту вищої освіти дисципліна «Медична хімія» 

забезпечує набуття студентами наступних компетентностей:  

Інтегральна:  

- здатність трактувати загально-біологічні закономірності, що лежать в основі 

процесів життєдіяльності людини. 

Загальні:   

- здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу;  

- здатність вчитися і оволодівати сучасним знаннями; 

- здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях;  

- знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності; 

- здатність приймати обґрунтовані рішення; 

- навички використання інформаційних і комунікаційних технологій;  

- визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих обов’язків.  
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 Спеціальні (фахові, предметні):  

−  здатність до визначення необхідного переліку лабораторних та 

інструментальних досліджень та оцінки їх результатів;  

−  здатність до визначення характеру харчування при лікуванні 

захворювань;  

−  визначати тактику надання екстреної медичної допомоги на підставі 

діагнозу невідкладного стану;  

−  здатність до визначення принципів та характеру лікування захворювань;  

−  здатність до оцінювання впливу навколишнього середовища, соціально-

економічних  та біологічних детермінант на стан здоров’я індивідуума, 

сім’ї, популяції. 

 
    
                                             Матриця компетентностей  

 
№ Компетентн

ість 
 

Знання Уміння Комунікація Автономія 

та 

відповідальність 

1 2 3 4 5 6 

                                                                  Інтегральна компетентність  

Здатність розв’язувати типові та складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у професійній 

діяльності у галузі охорони здоров’я, або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень 

та/або здійснення інновацій та характеризується комплексністю та невизначеністю умов та вимог.  

                                                                       Загальні компетентності  

1 Здатність   
застосовува

ти знання в 

практичних 

ситуаціях  

Мати 
спеціалізовані 

концептуальні 

знання, набуті 

у процесі 

навчання. 

Вміти 
розв'язувати 

складні задачі і 

проблеми, які 

виникають у  

професійній 

діяльності.  

Зрозуміле і 
недвозначне 

донесення 

власних 

висновків, 

знань та 

пояснень, що їх 

обґрунтовують 

до фахівців та 

нефахівців.   

Відповідати за 
прийняття 

рішень у 

складних умовах  

2 Знання та 

розуміння 

предметної 

області та 
розуміння 

професії  

Мати глибокі 

знання із 

структури 

професійної 
діяльності.  

Вміти 

здійснювати 

професійну 

діяльність, що 
потребує 

оновлення та 

інтеграції знань.  

Здатність 

ефективно 

формувати 

комунікаційну 
стратегію у 

професійній 

діяльності  

Нести  

відповідальність 

за професійний 

розвиток,  
здатність до 

подальшого 

професійного 

навчання з 

високим рівнем 

автономності.  

3 Здатність до 

здійснення 

саморегуляц

ії, ведення 

здорового 

способу 
життя, 

здатність до 

адаптації та 

дії в нової 

ситуації.  

Знати  

способи 

саморегуляції, 

ведення 

здорового 

життя.  

Вміти 

застосувати 

засоби 

саморегуляції, 

вміти вести 

здоровий спосіб 
життя та 

пристосовуватис

ь до нових 

ситуацій 

(обставин) життя 

та діяльності.  

Встановлювати 

відповідні 

зв’язки для 

досягнення 

результату.  

Нести  

відповідальність 

за здоровий 

спосіб життя та 

своєчасне 

використання 
методів 

саморегуляції.  
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4 Здатність до 

вибору 

стратегії 

спілкування

; здатність 

працювати в 
команді; 

навички 

міжособисті

сної 

взаємодії    

Знати тактики 

та стратегії 

спілкування, 

закони та 

способи 

комунікативної 
поведінки  

Вміти обирати 

способи та 

стратегії 

спілкування для 

забезпечення 

ефективної 
командної 

роботи  

Використовуват

и стратегії 

спілкування та 

навички 

міжособистісної 

взаємодії  

Нести  

відповідальність 

за вибір та 

тактику способу 

комунікації  

5 Здатність 

спілкуватис

я рідною 

мовою як 

усно, так і 

письмово; 

здатність 

спілкуватис
ь іншою 

мовою  

Мати досконалі 

знання рідної 

мови та базові 

знання 

іноземної мови  

Вміти 

застосовувати 

знання рідної 

мові, як усно так 

і письмово, 

вміти 

спілкуватись 

іноземною 
мовою.  

Використовуват

и при фаховому 

та діловому 

спілкуванні та 

при підготовці 

документів 

рідну мову. 

Використовуват
и іноземну мову 

у професійній  

діяльності   

Нести  

відповідальність 

за вільне 

володіння 

рідною мовою, 

за розвиток 

професійних 

знань.  

6 Навички 

використанн

я 

інформаційн

их і 

комунікацій

них 

технологій  

Мати глибокі 

знання в галузі 

інформаційних 

і 

комунікаційних 

технологій, що 

застосовуються 

у професійній  

діяльності   
  

  

Вміти 

використовувати 

інформаційні та 

комунікаційні 

технології у 

професійній 

галузі, що 

потребує 

оновлення та 
інтеграції знань.  

Використовуват

и інформаційні 

та 

комунікаційні 

технології у 

професійній 

діяльності  

Нести  

відповідальність 

за розвиток 

професійних 

знань та умінь.  

7 Здатність до 

абстрактног

о мислення, 

аналізу та 

синтезу, 

здатність 

вчитися і 

бути 

сучасно 

навченим.  

Знати способи 

аналізу, 

синтезу та 

подальшого 

сучасного 

навчання. 

Вміти проводити 

аналіз 

інформації, 

приймати 

обгрунтовані 

рішення, вміти 

придбати сучасні 

знання. 

Встановлювати 

відповідні 

зв’язки для 

досягнення 

цілей. 

Нести  

відповідальність 

за своєчасне 

набуття 

сучасних знань. 

8 Здатність 
оцінювати 

та 

забезпечува

ти якість 

виконувани

х робіт. 

Знати методи 
оцінювання 

показників 

якості 

діяльності. 

Вміти 
забезпечувати 

якісне виконання 

робіт. 

Встановлювати 
зв’язки для 

забезпечення 

якісного 

виконання 

робіт. 

Нести 
відповідальність 

за якісне 

виконання робіт. 

9 Визначеніст

ь і  

наполегливі

сть 

наполегливі 

щодо 

поставлених 
завдань і 

взятих 

обов’язків.  

Знати обов'язки 

та шляхи 

виконання 

поставлених 

завдань . 

Вміти визначити 

мету та завдання 

бути 

наполегливим та 

сумлінним при 

виконання 

обов’язків  

Встановлювати 

міжособистісні 

зв’язки для 

ефективного 

виконання 

завдань та 

обов'язків  

Відповідати за 

якісне 

виконання 

поставлених 

завдань  

10 Здатність 

діяти 

соціально 

Знати свої 

соціальні та 

громадські 

Формувати свою 

громадянську 

свідомість, вміти 

Здатність 

донести свою 

громадську та 

Відповідати за 

свою 

громадянську 
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відповідно 

громадської 

свідомості.  

права та 

обов’язки. 

діяти  

відповідно до неї  

соціальну 

позицію  

позицію та 

діяльність.  

11 Прагнення 

до 

збереження 

навколишнь
ого 

середовища.  

  

  

Знати 

проблеми 

збереження 

навколишнього 
середовища та 

шляхи його 

збереження.  

Вміти 

формувати 

вимоги до себе 

та оточуючих 
щодо 

збереження 

навколишнього 

середовища.  

Вносити 

пропозиції 

відповідним 

органам та 
установам щодо 

заходів до 

збереження та 

охороні 

навколишнього 

середовища.  

Нести 

відповідальність  

щодо виконання 

заходів 
збереження 

навколишнього 

середовища в 

рамках своєї 

компетенції.  

 

Спеціальні компетентності 

1
. 

Здатність до 

оцінювання 

результатів 

лабораторних 

та 
інструментал

ьних 

досліджень. 

Мати 

спеціалізовані 

знання про 

людину, ії органи 

та системи, знати 
стандартної 

методики 

проведення 

лабораторних та 

інструментальни х 

досліджень (за 

списком 4). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Вміти аналізувати 

результати 

лабораторних та 

інструментальних 

досліджень та на 

їх підставі оцінити 

інформацію щодо 

діагнозу хворого 

(за списком 4). 

 

Обґрунтовано 

призначати та 

оцінювати 

результати 

лабораторних 
та 

інструментальн

их досліджень 

(за списком 4). 

Нести 

відповідальніс

ть за 

прийняття 

рішення щодо 
оцінювання 

результатів 

лабораторних 

та 

інструменталь

них 

досліджень. 

 
2.   Здатність до 

визначення 

принципів та 

характеру 
лікування 

захворювань. 

 Мати 

спеціалізовані 

знання щодо 

алгоритмів та 
стандартних 

схеми лікування 

захворювань (за 

списком 2). 

Вміти визначати 

принципи та 

характер 

лікування 
захворювання (за 

списком 2). 
 

Формувати та 

донести до 

пацієнта та 

фахівців власні 
висновки щодо 

принципів та 

характеру 

лікування (за 

списком 2). 

Нести 

відповідальність 

за прийняття 

рішення щодо 
принципів та 

характеру 

лікування 

захворювання (за 

списком 2). 

3.  Здатність до 

діагностування 

невідкладних 

станів. 

Мати 

спеціалізовані 

знання про 

людину, її 

органи та 

системи, 

стандартних 

методик 
обстеження 

людини (вдома, 

на вулиці, у 

закладі охорони 

здоров’я) в 

умовах нестачі 

Вміти, в умовах 

нестачі 

інформації, 

використовуючи 

стандартні 

методики, шляхом 

прийняття 

обґрунтованого 
рішення оцінити 

стан людини та 

поставити діагноз 

(за списком 3).  

За будь-яких 

обставин, 

дотримуючись 

відповідних 

етичних та 

юридичних норм 

прийняти 

обґрунтоване 
рішення щодо 

оцінки стану 

людини, діагнозу 

та організації 

необхідних 

медичних заходів 

Нести 

відповідальність 

за своєчасність та 

ефективність 

медичних заходів 

щодо 

діагностування 

невідкладних 
станів.   
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інформації. в залежності від 

стану людини; 

заповнити 

відповідні 

медичні 

документи.  

4.   Здатність до 
визначення 

лікувального 

харчування  

при лікуванні 

захворювань. 

Мати 
спеціалізовані 

знання про 

людину, її 

органи та 

системи; знання 

алгоритмів та 

стандартних 

схем 

призначення 

лікувального 

харчування при 

лікуванні 
захворювань (за 

списком 2). 

Вміти визначати, 
на  
підставі 

попереднього 

клінічного 

діагнозу, характер 

лікувального 

харчування при 

лікуванні 

захворювань (за 

списком 2).  

Формувати та 

донести до 

пацієнта, 

фахівців 

висновки щодо 

лікувального 

харчування при 

лікуванні 

захворювання (за 

списком 2).  

Нести 

відповідальність 

за 

обґрунтованість 

визначення 

лікувального 

харчування при 

лікуванні 

захворювання (за 

списком 2).  

5. Здатність до 

оцінювання 

впливу 

навколишньог

о середовища 

на стан 

здоров’я 

населення 

(індивідуальне

, сімейне, 
популяційне). 

Знати методи 

оцінки здоров’я 

населення 

(індивідуального 

, сімейного, 

популяційного); 

фактори 

навколишнього 

середовища, які 

негативновплива
ють на здоров’я 

населення; 

методи 

статистичного 

аналізу та 

лабораторних 

досліджень (за 

списком 4), 

оцінки здоров’я 

певних 

контингентів, 
оцінки факторів 

навколишнього 

середовища та 

методи 

визначення 

зв’язку між 

ними; заходи 

профілактики 

негативного 

впливу факторів 

навколишнього 

середовища на 
здоров’я 

населення. Знати 

принципи 

формування груп 

ризику, території 

ризику, часу та 

факторів ризику. 

Вміти оцінити стан 

здоров’я 

населення, оцінити 

стан 

навколишнього 

середовища та 

негативні фактори 

впливу на стан 

здоров’я 

населення. 
Володіти методами 

статистичного та 

лабораторного (за 

списком 4) аналізу 

стану здоров’я 

різних груп 

населення.  

Вміти формувати 

профілактичні 

заходи на підставі 

даних про зв’язок 
між станом 

навколишнього 

середовища та 

станом здоров’я 

певних 

контингентів 

населення.   

Формувати 
висновки щодо 
стану здоров’я 
населення, на 
підставі даних 
про  
зв’язок з 

факторами 

навколишнього 

середовища та 

вносити 

пропозиції 
відповідним 

органам та 

установам щодо 

проведення 

профілактичних 

заходів. 

Взаємодіяти з 

фахівцями 

санітарногігієніч

ного профілю та 

керівниками 

підприємств, 
установ та 

відповідних 

відомств з питань 

охорони природи, 

навколишнього 

середовища.   

Нести 

відповідальність 

за своєчасні 

висновки щодо 

стану здоров’я 

населення на 

підставі даних 

негативного 

впливу факторів 

навколишнього 
середовища; за 

своєчасне 

внесення 

пропозицій щодо 

проведення 

відповідних 

профілактичних 

заходів. 

  

 



9 

 

Результати навчання:  

Інтегративні кінцеві результати навчання, формуванню яких сприяє 

навчальна дисципліна:   

«Медична хімія» як навчальна дисципліна закладає фундамент для формування 

в подальшому наступних програмних результатів навчання згідно з Стандартом 

вищої освіти України підготовки фахівців другого (магістерського) рівня 

спеціальності 222 Медицина:   

– визначати наявність зв’язку між станом навколишнього середовища та станом 

здоров’я певного контингенту;  

– розробляти профілактичні заходи на підставі даних про зв’язок між станом   

навколишнього середовища та станом здоров’я певного контингенту.  

–  оцінювати інформацію щодо діагнозу, застосовуючи стандартну процедуру на 

підставі результатів лабораторних та інструментальних досліджень.  

–   визначати необхідне лікувальне харчування при лікуванні захворювання.  

–   визначати принципи та характер лікування (консервативне, оперативне) 

захворювання.  

–  визначати тактику надання екстреної медичної допомоги на підставі діагнозу 

невідкладного стану.  

–  визначати негативні фактори навколишнього середовища; аналізувати стан 

здоров’я. 

 

         Результати навчання для дисципліни: По завершенню вивчення дисципліни 

«Медична хімія» студенти повинні  

            знати:  

  

• основні положення термодинаміки, кінетики та каталізу, необхідних для 

розуміння особливостей перебігу біохімічних реакцій; 

• основи сучасного вчення про розчини, які необхідні для правильного розуміння 

біохімічних процесів; 

• основні положення електрохімії, фізико-хімії поверхневих явищ та дисперсних 

систем, необхідних для розуміння структур та властивостей біологічних мембран, 

а також методів дослідження медичної практики: діаліз, електрофорез, 

електроосмос та ін.; 

 

вміти:  

   

 інтерпретувати основні типи хімічної рівноваги для формування цілісного 

фізико- хімічного підходу до вивчення процесів життєдіяльності організму; 

 застосовувати хімічні методи кількісного та якісного аналізу; 

 класифікувати хімічні властивості та перетворення біонеорганічних речовин в 

процесі життєдіяльності організму; 

 трактувати загальні фізико-хімічні закономірності, що лежать в основі процесів 

життєдіяльності людини; 

 готувати розчини із заданим кількісним складом. 
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2.ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 120 годин 4,0 кредити ЄКТС, у т.ч. 

лекції 20 год., практичні (семінарські заняття) 50 год., самостійна робота 50 год. 

Нормативна дисципліна.  
 

Модуль 1. КИСЛОТНО-ОСНОВНІ РІВНОВАГИ ТА 

КОМПЛЕКСОУТВОРЕННЯ В БІОЛОГІЧНИХ РІДИНАХ. 

Змістовий модуль 1. Хімія біогенних елементів. Комплексоутворення в 

біологічних рідинах. 

Конкретні цілі: 

 Трактувати взаємозв`язок між біологічною роллю біогенних s-,р-, d-елементів 

та формою знаходження їх в організмі. 

 Пояснювати принципи будови комплексних сполук. 

 Інтерпретувати особливості будови комплексних сполук як основи їх 

застосування в хелатотерапії. 

 

  Тема 1. Біогенні s-, p-елементи; біологічна роль, застосування в медицині. 

 Основні правила техніки безпеки при роботі в хімічній лабораторії.  

Загальні відомості про біогенні елементи. Якісний та кількісний вміст біогенних 

елементів в організмі людини. Макроелементи, мікроелементи та домішкові 

елементи. Органогени. Поняття про вчення В.І. Вернадського про біосферу та роль 

живої речовини (живих організмів). Зв’язок між вмістом біогенних елементів в 

організмі людини та їх вмістом в довкіллі. 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. 

 Електронна структура та електронегативність s–елементів. Типові хімічні 

властивості s–елементів та їх сполук (реакції без зміни ступеня окиснення). Зв’язок 

між місцезнаходженням s–елементів в періодичній системі та їх вмістом в 

організмі. Застосування в медицині. 

Електронна структура та електронегативність p–елементів. Типові хімічні 

властивості p–елементів та їх сполук. Зв’язок між місцезнаходженням p– елементів 

в періодичній системі та їх вмістом в організмі. Застосування в медицині. Токсична 

дія сполук. Якісні реакції на іони CO32-, SO42-, NO2-, S2O32- 

Тема 2. Біогенні d-елементи, хімічні властивості, біологічна роль, 

застосування в медицині. 

Електронна структура та електронегативність d-елементів. Типові хімічні 

властивості d–елементів та їх сполук (реакції зі зміною ступеня окиснення, 

комплексоутворення). Біологічна роль. Застосування в медицині. Токсична дія d- 

елементів та їх сполук. Якісні реакції на іони MnO4-, Fe3+, Cu2+, Ag+. 

     Тема 3. Комплексоутворення в біологічних системах. 

Реакції комплексоутворення. Координаційна теорія А. Вернера та сучасні 

уявлення про будову комплексних сполук. Поняття про комплексоутворювач 

(центральний іон). Природа, координаційне число, гібридизація орбіталей 

комплексоутворювача. Поняття про ліганди. Координаційна ємність (дентатність ) 
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лігандів. Внутрішня та зовнішня сфери комплексів. Геометрія комплексного іону. 

Природа хімічного зв’язку в комплексних сполуках. Класифікація комплексних 

сполук за зарядом внутрішньої  сфери та за природою лігандів. 

Внутрішньокомплексні сполуки. Поліядерні комплекси. 

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. 

 

Змістовий модуль 2. Кислотно-основні рівноваги в біологічних рідинах. 

Конкретні цілі: 

 Вміти характеризувати кількісний склад розчинів. 

 Вміти готувати розчини із заданим кількісним складом. 

 Аналізувати кількісний вміст в розчині кислот та основ за домогою метдів 

кист лоно-основного титрування. 

 Робити висновки щодо кислотності біологічних рідин на підставі водневого 

показника 

 Пояснювати механізм дії буферних систем та їх роль в підтримці кислотно-

основної рівноваги в біосистемах. 

 Аналізувати взаємозв`язок між колігативними властивостями 

концентрацією розчинів. 

Тема 4. Величини, що характеризують кількісний склад розчинів. 
Склад розчинів. Класифікація розчинів.  

Величини, що характеризують кількісний склад розчинів:           

масова, об’ємна та мольна частки;  

молярна концентрація;  

молярна  концентрація  еквівалента  (деци-,  санти-, мілі-  та  мікромолі);      

моляльна концентрація;      

титр.  

Тема 5. Приготування розчинів. 

Роль розчинів в життєдіяльності організмів. Класифікація розчинів. Механізм 

процесів розчинення. Термодинамічний підхід до процесу розчинення. Розчинність 

речовин. 

Розчинність газів у рідинах. Залежність розчинності газів від тиску (закон 

Генрі- Дальтона), природи газу та розчинника, температури. Вплив електролітів на 

розчинність газів (закон Сєченова). Розчинність газів у крові. Кесонна хвороба. 

Розчинність рідин та твердих речовин в рідинах. Залежність розчинності від 

температури, природи розчиненої речовини та розчинника. Розподіл речовини між  

двома рідинами, що не змішуються. Закон розподілу Нернста та його значення у 

явищі проникності біологічних мембран. 

Величини, що характеризують кількісний склад розчинів. Приготування 

розчинів із заданим кількісним складом. 

Метод нейтралізацій: визначення, класифікація, робочі розчини, вихідні 

речовини, принцип вибору кислотно-основних індикаторів, криві титрування, 
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еквівалентна точка, стрибок титрування. Застосування в медицині, фармації та 

санітарно-гігієнічному аналізі 

Ацидіметрія: визначення, робочі розчини, вихідні речовини, принцип вибору 

кислотно- основних індикаторів, криві титрування, еквівалентна точка, стрибок 

титрування. Застосування в медицині, фармації та санітарно-гігієнічному аналізі 

Тема 6. Кислотно-основна рівновага в організмі.  

Розчини електролітів. Електроліти в організмі людини. Ступінь та константа 

дисоціації слабких електролітів. Властивості розчинів сильних електролітів. 

Активність та коефіцієнт активності. Іонна сила розчину. Водно-електролітний 

баланс - необхідна умова гомеостазу. 

Тема 7.Водневий показник біологічних рідин. 

Дисоціація води. Іонний добуток води. Водневий показник рН. Значення рН 

для різних рідин людського організму в нормі та патології. 

Теорії кислот та основ. Типи протолітичних реакцій: реакції нейтралізації, 

гідролізу та іонізації. Гідроліз солей. Ступінь гідролі*зу, залежність його від 

концентрації та температури. Константа гідролізу. Роль гідролізу в біохімічних 

процесах. 

Тема 8. Основи титриметричного аналізу. 

Основи титриметричного аналізу. Кислотно-основні індикатори.   

Методи титриметричного аналізу: 

а) методи нейтралізації (кислотно-основного титрування):     - алкаліметрія;     - 

ацидиметрія.  

б) окисно-відновне титрування (оксидиметрія):  метод перманганатометрії ; - метод 

йодометрії. 

в) метод комплексонометрії. 

г) метод осадження.Аргентометричне титрування– прямого титрування (методи 

Мора і Фаянса) та зворотного титрування (метод Фольгарда).  

       Тема 9. Буферні системи, їх біологічна роль. 

Буферні розчини, їх класифікація. Рівняння Гендерсона-Гассельбаха. Механізм 

буферної дії. Буферні системи організму людини (фосфатний, бікарбонатний, 

білковий, гемоглобін-оксигемоглобіновий) та механізм їх дії. 

Буферна ємкість: визначення, залежність від різних чинників. Визначення 

буферної ємкості за кислотою та за лугом. Буферна ємкість крові. Поняття про 

кислотно-  основний стан крові. Лужний резерв крові. Порушення килотно-лужної 

рівноваги в організмі. 

Тема 10. Колігативні властивості розчинів.  

Колігативні властивості розведених розчинів неелектролітів. Відносне 

зниження тиску насиченої пари розчинника над розчином. Закон Рауля. Ідеальні 

розчини. Зниження температури замерзання та підвищення температури кипіння 

розчинів у порівнянні з розчинниками. Осмос та осмотичний тиск. Закон Вант-

Гоффа. Колігативні властивості розведених розчинів електролітів. Ізотонічний 

коефіцієнт. Гіпо-, гіпер- та ізотонічні розчини. 

Кріометрія, ебуліометрія, осмометрія, їх застосування в медико-біологічних 

дослідженнях. Роль осмосу в біологічних системах. Осмотичний тиск плазми крові. 

Рівняння Галлера. Онкотичний тиск. Плазмоліз та гемоліз. 
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Тема 11. Розрахункові та ситуаційні задачі. Контроль практичних 

навичок з Модуля 1 «Кислотно-основні рівноваги та комплексоутворення в 

біологічних рідинах». 

Тема 12.  Підсумкове заняття з модуля №1. 

 

 

Модуль 2. РІВНОВАГИ В БІОЛОГІЧНИХ СИСТЕМАХ НА МЕЖІ 

ПОДІЛУ ФАЗ. 

Змістовий модуль 3. Термодинамічні та кінетичні закономірності перебігу 

процесів та електрокінетичні явища в біологічних системах. 

Конкретні цілі: 

 Трактувати хімічні та біохімічні процеси з позиції їх теплових ефектів.

 Вміти використовувати термодинамічні функції для оцінки 

направленості процесів, пояснювати енергетичне супряження в живих системах.

 Аналізувати залежність швидкості реакції від концентрації, температури, 

енергії активації.

 Аналізувати особливості дії каталізаторів та пояснювати механізм 

гомогенного та гетерогенного каталізу. Пояснювати залежність швидкості 

ферментативних процесів від концентрації ферменту та субстрату

 Аналізувати хімічну рівновагу та пояснювати її умову з позицій 

термодинаміки та кінетики.

 Аналізувати умови випадіння та утворення осадів та їх роль в загальному 

гомеостазі організму.

 Пояснювати механізм утворення електродних потенціалів та аналізувати 

принципи методу потенціометрії. Вміти прогнозувати напрямок окисно-відновних 

реакцій.
Тема 13.    Теплові ефекти хімічних реакцій. Направленість процесів 

Предмет хімічної  термодинаміки. Основні  поняття  хімічної термодинаміки: 

термодинамічна система (ізольована, закрита, відкрита, гомогенна, 

гетерогенна), параметри стану (екстенсивні, інтенсивні), термодинамічний процес 

(оборотний, необоротний). Живі організми – відкриті термодинамічні системи. 

Необоротність процесів життєдіяльності. 

Перший закон термодинаміки. Ентальпія. Термохімічні рівняння. Стандартні 

теплоти утворення та згорання. Закон Гесса. Метод калориметрії. Енергетична 

характеристика біохімічних процесів. Термохімічні розрахунки для оцінки 

калорійності продуктів харчування та складання раціональних та лікувальних дієт. 

Самодовільні і несамодовільні процеси. Другий закон термодинаміки. 

Ентропія. Термодинамічні потенціали: енергія Гіббса, енергія Гельмгольца. 

Термодинамічні умови рівноваги. Критерії направленості самодовільних процесів. 

Застосування основних положень термодинаміки до живих організмів. АТФ як 

джерело енергії для біохімічних реакцій. Макроергічні сполуки. Енергетичні 

супряження в живих системах: екзергонічні та ендергонічні процеси в організмі. 

Тема 14. Кінетика біохімічних реакцій. 

Хімічна кінетика як основа для вивчення швидкостей та механізму біохімічних 

реакцій. Швидкість реакції. Залежність швидкості реакції від концентрації. Закон 
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діючих мас для швидкості реакції. Константа швидкості. Порядок реакції. 

Кінетичні рівняння реакцій першого, другого та нульового порядку. Період 

напівперетворення - кількісна характеристика зміни концентрації в довкіллі 

радіонуклідів, пестицидів тощо. Поняття про механізм реакції. Молекулярність 

реакції. 

Залежність швидкості реакції від температури. Правило Вант-Гоффа. 

Особливості температурного коефіцієнту швидкості реакції для біохімічних 

процесів. 

Енергія активації. Теорія активних співударів. Рівняння Арреніуса. Поняття 

про теорію перехідного стану (активованого комплексу). 

Уявлення про кінетику складних реакцій: паралельних, послідовних, 

супряжених, оборотних, конкуруючих, ланцюгових. Поняття про антиоксиданти. 

Вільнорадикальні реакції в живому організмі. Фотохімічні реакції, фотосинтез. 

Тема 15. Кінетика біохімічних реакцій. 

Каталіз та каталізатори. Особливості дії каталізаторів. Гомогенний, 

гетерогенний та мікрогетерогенний каталіз. Кислотно-основний каталіз. 

Автокаталіз. Механізм дії каталізаторів. Промотори та каталітичні отрути. 

Уявлення про кінетику ферментативних реакцій. Ферменти як біологічні 

каталізатори. Особливості дії ферментів: селективність, ефективність, залежність 

ферментативної дії від температури та реакції середовища. Поняття про механізм 

дії ферментів. Залежність швидкості ферментативних процесів від  концентрації 

ферменту та субстрату. Активація та інгібірування ферментів. Вплив екологічних 

факторів на кінетику ферментативних реакцій. 

Тема 16. Хімічна рівновага. Добуток розчинності. 

Хімічна рівновага. Константа хімічної рівноваги та способи її виразу. 

Зміщення хімічної рівноваги при зміні температури, тиску, концентрації речовин. 

Принцип Ле Шательє. Реакції осадження та розчинення. Добуток розчинності. 

Умови ви*падання та розчинення осадів. Роль гетерогенної рівноваги за участю 

солей в загальному гомеостазі організму. 

Тема 17.  Електродні потенціали. 

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. Гальванічні елементи. 

Потенціометрія. Потенціометричне визначення рН, активності іонів. 

Потенціометричне титрування. 

Тема 18.  Визначення окисно-відновного (редокс) потенціалу. 

Роль окисно-відновних реакцій в процесах життєдіяльності. Окисно-відновний 

потенціал як міра окисної та відновної здатності систем. Рівняння Петерса. 

Нормальний окисно-відновний потенціал. 

Прогнозування напрямку окисно-відновних реакцій за величинами окисно- 

відновних потенціалів. Еквівалент окисника та відновника. Значення окисно- 

відновних потенціалів у механізмі процесів біологічного окиснення. 
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Змістовий модуль 4. Фізико-хімія поверхневих явищ. Ліофобні та 

ліофільні дисперсні системи 

Конкретні цілі: 

 Робити висновки щодо поверхневої активності речовин на підставі їх будови. 

Пояснювати принцип будови біологічних мембран.

 Аналізувати рівняння адсорбціі та межі їх використання, розрізняти 

мономолекулярні та полімолекулярні адсорбцію. Пояснювати фізико-хімічні основи 

адсорбційної терапії.

 Розрізняти вибіркову та іонообмінну адсорбцію електролітів.

 Інтерпретувати методи хроматографічного аналізу та їх роль в медико-

біологічних дослідженнях.

 Аналізувати принципи методів одержання та очищення колоїдно-дисперсних 

систем.

 Пояснити фізико-хімічні основи гемодіалізу.

 Інтерпретувати фізико-хімічні властивсоті білків – структурних 

компонентів тканин організму.

 Робити висновки щодо заряду розчинених біополімерів на підставі їх 

ізоелектричної точки.


Тема 19. Сорбція біологічно-активних речовин. Іонний обмін.  

Поверхневі явища та їх значення в біології та медицині. Поверхневий натяг 

рідин та розчинів. Ізотерма поверхневого натягу. Поверхнево-активні та 

поверхнево-неактивні речовини. Поверхнева активність. Правило Дюкло-Траубе. 

Адсорбція на межі поділу рідина-газ та рідина-рідина. Рівняння Гіббса. 

Орієнтація молекул поверхнево-активних речовин у поверхнево*му шарі. Уявлення 

про структуру біологічних мембран. 

Адсорбція на межі поділу тверде тіло-газ. Рівняння Ленгмюра. Адсорбція із 

розчину на поверхні твердого тіла. Фізична та хімічна адсорбція. Закономірності 

адсорбції розчинених речовин, парів та газів. Рівняння Фрейндліха. 

Фізико-хімічні основи адсорбційної терапії (гемосорбція, плазмосорбція, 

лімфосорбція, ентеросорбція, аплікаційна терапія). Імуносорбенти. 

Адсорбція електролітів: специфічна (вибірна) та іонообмінна. Правило Панета- 

Фаянса. Іонообмінники природні та синтетичні. Роль адсорбції та іонного обміну в 

процесах життєдіяльності рослин і організмів. 

Тема 20. Хроматаграфія. 

Хроматографія.  Класифікація хроматографічних методів:  

        За агрегатним станом фаз: газова хроматографія; рідинна хроматографія.  

       За технікою виконання: адсорбційна хроматографія; розподільна хроматографія; 

йонообмінна хроматографія;   осадова хроматографія;   гель-фільтрація.  

        За механізмом розподілу: паперова хроматографія; тонкошарова хроматографія;      

колонкова хроматографія;  капілярна хроматографія. 

         Застосування хроматографії в біології та медицині.  

Тема 21. Одержання, очищення та властивості колоїдних розчинів 

Організм як складна сукупність дисперсних систем. Класифікація дисперсних 

систем за ступенем дисперсності. Колоїдний стан. Ліофільні та ліофобні колоїдні 
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системи. Будова колоїдних часток. Подвійний електричний шар. 

Електрокінетичний потенціал колоїдної частки. Методи одержання та очистки 

колоїдних розчинів.  Діаліз, електродіаліз, ультрафільтрація, компенсаційний 

діаліз, вівідіаліз. Гемодіаліз та апарат "штучна нирка". Молекулярно-кінетичні 

властивості колоїдних систем. Броунівський рух, дифузія, осмотичний тиск. 

Оптичні властивості колоїдних  систем. 

Електрокінетичні явища. Електрофорез. Рівняння Гельмгольца-

Смолуховського. Застосування електрофорезу в дослідницький та клініко-

лабораторній практиці. Електрофореграми. 

Тема 22. Коагуляція колоїдних розчинів. 

Кінетична (седиментаційна) та агрегативна стійкість дисперсних систем. 

Фактори стійкості. Коагуляція. Механізм коагулюючої дії електролітів. Поріг 

коагуляції. Правило Щульце-Гарді. Взаємна коагуляція. Процеси коагуляції при 

очистці питної води та стічних вод. Колоїдний захист. Дисперсні системи з 

газоподібним дисперсійним середовищем. Класифікація аерозолей, методи  

одержання та властивості. Застосування аерозолей в клінічній практиці. 

Негативний вплив промислових аерозолів на здоров’я людини. Грубодисперсні 

системи з рідинним дисперсійним середовищем. Суспензії, методи одержання та 

властивості. Пасти, їх медичне застосування. Емульсії, методи одержання та 

властивості. Типи емульсій. Емульгатори. Застосування емульсій в клінічній 

практиці. Біологічна роль емульгування. Напівколоїдні мила, детергенти. 

Міцелоутворення у розчинах напівколоїдів. 

Тема 23. Властивості розчинів біополімерів. 

Високомолекулярні сполуки - основа живих організмів. Глобулярна та 

фібрилярна структура білків. Порівняльна характеристика розчинів 

високомолекулярних сполук, істинних та колоїдних розчинів. Набухання та 

розчинення полімерів. Механізм набухання. Вплив рН середовища, температури та 

електролітів на набухання. Роль набухання в фізіології організму. Драглювання 

розчинів ВМС. Механізм драглювання. Вплив рН середовища, температури та 

електролітів на швидкість драглювання. Тиксотропія. Синерезис. Дифузія в 

драглях. Висолювання біополімерів з розчинів. Коацервація та її роль у біологічних 

системах. Аномальна в'язкість розчинів ВМС. В'язкість крові. Мембранна рівновага 

Доннана. Ізоелектричний стан білка. Ізоелектрична точка та методи її визначення. 

Іонний стан біополімерів в водних розчинах. 

Тема 24. Ррозрахункові та ситуаційні задачі. Контроль практичних 

навичок  з  Модуля  2  «Рівноваги  в  біологічних  системах  на межі поділу 

фаз»  

Тема 25. ПМК № 2  «Рівноваги  в  біологічних системах  на межі поділу 

фаз»     
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1. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Назви змістових модулів і тем Кількість годин 

Денна форма 

усього у тому числі 

л п лаб інд с.р. 

Модуль 1. Кислотно-основні рівноваги та комплексоутворення в біологічних рідинах. 

Змістовий модуль 1. Хімія біогенних елементів. Комплексоутворення в біологічних рідинах. 

Тема 1.Біогенні s-, р-елементи: біологічна роль, 
застосування в медицині  

6 

 

2 

 2 

 

  4 

Тема 2. Біогенні  d-елементи:  біологічна  роль,   

застосування    в медицині  
 

6 

  

2 

   

4 
Тема 3.Комплексоутворення в біологічних системах  8 

8 

2 2 

2 

  4 

4 Разом за змістовим модулем 1 20 2 6   12 

Змістовий модуль 2. Кислотно-основні рівноваги в біологічних рідинах. 

Тема 4.Величини, що характеризують кількісний склад 
розчинів.  

3  2   1 

Тема 5.Приготування розчинів. 3  2   1 
Тема 6.Кислотно-основна рівновага в організмі.  6 2 2   2 
Тема 7.Водневий показник біологічних рідин.  4  2   2 

Тема 8.Основи титриметричного аналізу.  4  

 

2 

2   2 

Тема 9.Буферні системи, їх біологічна роль.   4 2   2 

Тема 10.Колігативні властивості розчинів.   6 2   2 
Тема 11.Розрахункові та ситуаційні задачі. Контроль 
практичних навичок з Модуля 1. 

4  2   2 

Тема 12.ПМК № 1.  4  2   2 

Разом за змістовим модулем 2 38 4   18   16 

Усього годин за модуль 1 58 6 24   28 

 

Модуль 2. Рівноваги в біологічних системах на межі поділу фаз. 

Змістовий модуль 3. Термодинамічні та кінетичні закономірності перебігу процесів та 

електрокінетичні явища в біологічних системах. 
 Тема 13.Теплові ефекти хімічних реакцій. 

Направленість процесів.   
6 2 2   2 

 Тема 14. Кінетика біохімічних реакцій 1. 3  2   1 
 Тема 15.Кінетика біохімічних реакцій 2. 5 2 2   1 

 Тема 16. Хімічна рівновага. Добуток розчинності.  4 2   2 

 Тема 17. Електродні потенціали.  6 2 2   2 

 Тема 18.Визначення окисно-відновного потенціалу.  

 
4 2   2 

Разом за змістовим модулем 3 

 

 

28 6 12   10 

Змістовий модуль 4. Фізико-хімія поверхневих явищ. Ліофобні та ліофільні дисперсні системи. 
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 Тема 19.Сорбція біологічно-активних речовин. Іонний 
обмін.  

6 2 2   2 

 Тема 20.Хроматографія.  6 2 2   1 
 Тема 21.Одержання очистка та властивості колоїдних 

розчинів.   
4 2   2 

 Тема 22.Коагуляція колоїдних розчинів.  6 2 2   2 

 Тема 23.Властивості розчинів біополімерів.  4 2   1 

 Тема 24.Ррозрахункові та ситуаційні задачі. Контроль 

практичних навичок  з  Модуля  2.   
6 2 2   2 

 Тема 25.ПМК № 2.       2  2   2 

Разом за змістовим модулем 4 34 8 14   12 

Усього годин за модуль 2 62 14 26   22 

РАЗОМ:  120 20 50   50 
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4.ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ 

 

 

№ 

з/

п 

Тема лекції Кільк. 

годин 

1 Комплексоутворення в біологічних системах. Основи хелатотерапії 2 

2 Кислотно – основні рівноваги в біосистемах 2 

3 Колігативні властивості біологічних рідин 2 

4 Теоретичні основи біоенергетики 2 

5 Кінетичні закономірності перебігу біохімічних прцесів. 2 

6 Електродні процеси, їх біологічна роль та застосування в 

медицині. 

2 

7 Фізико - хімія поверхневих явищ. Основи адсорбційної терапії. 2 

8 Хроматографія. Мікрогетерогенні дисперні системи. 2 

9 Колоїдні розчини. Грубодисперсні системи 2 

10 Фізико-хімічні властивості розчинів біополімерів 2 

 РАЗОМ: 20 

 

              

5.ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

 

№ 

з/п 

Тема Кільк. 

годин 

Модуль 1. «Кислотно-основні рівноваги та комплексоутворення в біологічних 

рідинах»  

1 Біогенні s-, р-елементи: біологічна роль, застосування в медицині  2 

2 Біогенні  d-елементи:  біологічна  роль,   застосування    в медицині  2 

3 Комплексоутворення в біологічних системах  2 

4 Величини, що характеризують кількісний склад розчинів  2 

5 Приготування розчинів 2 

6 Кислотно-основна рівновага в організмі  2 

7 Водневий показник біологічних рідин  2 

8 Основи титриметричного аналізу  2 

9 Буферні системи, їх біологічна роль   2 

10 Колігативні властивості розчинів   2 

11 Розрахункові та ситуаційні задачі. Контроль практичних навичок з 

Модуля 1 «Кислотно-основні рівноваги та комплексоутворення в 

біологічних рідинах»  

2 

12 ПМК № 1 «Кислотно-основні рівноваги та комплексоутворення в 
біологічних рідинах»     

2 

 Всього 24 

Модуль 2. «Рівноваги в біологічних системах на межі поділу фаз» 

1 Теплові ефекти хімічних реакцій. Направленість процесів   2 

2 Кінетика біохімічних реакцій  2 

3 Кінетика біохімічних реакцій  2 
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4 Хімічна рівновага. Добуток розчинності  2 

5 Електродні потенціали  2 

6 Визначення окисно-відновного потенціалу  2 

7 Сорбція біологічно-активних речовин. Іонний обмін  2 

8 Хроматографія  2 

9 Одержання очистка та властивості колоїдних розчинів   2 

10 Коагуляція колоїдних розчинів  2 

11 Властивості розчинів біополімерів  2 

12 Ррозрахункові та ситуаційні задачі. Контроль практичних навичок  з  

Модуля  2  «Рівноваги  в  біологічних  системах  на межі поділу фаз»  

2 

13 ПМК № 2  «Рівноваги  в  біологічних системах  на межі поділу фаз»     2 

 Всього 26 

 Разом за курс 50 

 

 

             6. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ 

 

№ Тема 

Кількіс

ть 

годин 

1 

Підготовка до практичних занять для оволодіння вміннями 

інтерпретувати закономірності та пояснювати механізми фізико-
хімічних процесів, що відбуваються в розчинах та на межі поділу фаз, 

аналізувати взаємозв’язки між цими процесами(явищами) та їх 

біологічною значимістю і використанням в практичній медицині, 

пояснювати принципи певних методів кількісних визначень біологічно-
активних речовин. 

25 

2 

Вміти визначати кількісний вміст кислот та основ в розчині, виконувати 

потенціометричні дослідження, визначати адсорбцію речовин з розчинів, 
використовувати іоніти для кількісних визначень, готувати буферні 

розчини із заданим pH, очищати колоїдні розчини методом діалізу, 

визначати ізоелектричну точку білка, проводити експрес-аналіз розчинів 

методом тонкошарової хроматографії. 

14 

3 Індивідуальна робота – підготовка огляду наукової літератури з тем. 3 

4 Підготовка до підсумкового контролю засвоєння модулів. 8 

РАЗОМ 50 

 

 

 

7. ПЕРЕЛІК ТЕОРЕТИЧНИХ ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ 

ДО ПІДСУМКОВОГО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ 

 

1. Біогенні елементи: їх електронна будова; типові хімічні властивості 

елементів та їх сполук  кислотно-основні, окисно-відновні, 

комплексоутворення. Зв`язок між місцезнаходженням s-, p-, d-елементів в 

періодичній системі та їх вмістом  в  організмі людини. Макро-, мікро- та 

домішкові елементи в організмі людини. Застосування в медицині. Токсична 

дія сполук. 

2. Комплексні сполуки: теорія Вернера, природа хімічного зв`язку, 

класифікація, внутрішньокомплексні сполуки. Комплексні сполуки в 

біологічних системах. Комплексони та їх застосування в медицині. 

3. Розчини та їх роль в життєдіяльності. Способи вираження концентрації 

розчинів. 
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4. Розчинність газів у рідинах та її залежність від різних факторів. Закон Генрі- 

Дальтона. Розчинність газів к крові. 

5. Розчинність твердих речовин та рідин, її залежність від різних факторів. 

Розподіл речовин між двома рідинами, що не змішуються. Закон розподілу 

Нернста та його значення у явищі проникності біологічних мембран. 

6. Розчини електролітів. Закон розведення Оствальда. Властивості розчинів 

сильних електролітів, активність та коефіцієнт активності. Іонна сила розчину. 

Водно- електролітний баланс  необхідна умова гомеостазу. 

7. Дисоціація води. Іонний добуток води. Водневий показник рН розчинів 

сильних  та слабких електролітів. рН біологічних рідин в нормі та патології. 

8. Теорії кислот та основ. Типи протолітичних реакцій. Гідроліз солей, ступінь 

гідролізу, залежність його від концентрації та температури, константа гідролізу. 

Роль гідролізу в біохімічних процесах. 

9. Методи титриметричного аналізу. Метод кислотно-основного титрування: 

алкалі- та ацидіметрія, їх характеристика. Кислотно-основні індикатори. 

10. Буферні системи, їх класифікація, механізм дії, основне рівняння, рівняння 

Гендерсона-Гассельбаха. 

11. Буферна ємкість, її практичне визначення. Буферна ємкість крові, Буферні 

системи организму людини, їх механізм дії. Кислотно-лужна рівновага та 

лужний резерв крові. 

12. Колігативні властивості розчинів. Зниження температури замерзання та 

підвищення температури кипіння розчинів. Закон Рауля. Кріометрія та 

ебуліометрія, їх застосування в медико-біологічний дослідженнях. 

13. Осмос, напівпроникні мембрани, осмотичний тиск. Закон Вант-Гоффа та 

його рівняння для неелектролітів та електролітів. Ізотонічний коефіцієнт. Гіпо- 

гіпер- та ізотонічні розчини. Плазмоліз, гемоліз, тургор. 

14. Роль осмосу в біологічних системах. Осмотичний тиск плазми крові. 

Рівняння Галлера. Онкотичний тиск. Застосування осмометрії в медико-

біологічних дослідженнях. 

15. Перший закон термодинаміки. Внутрішня енергія. Ентальпія. Теплота 

ізобарного та ізохорного процесів. 

16. Термохімія. Закон Гесса. Термохімічні перетворення. Стандартні теплоти 

утворення та згоряння речовин. 

17. Другий закон термодинаміки. Ентропія. Енергія Гіббса. 

18. Макроергічні сполуки. АТФ як універсальне джерело енергії для 

біохімічних реакцій. Характеристика макроергічних зв`язків. 

19. Швидкість хімічних реакцій. Закон діючих мас для швидкості хімічних 

реакцій. Константа швидкості реакції. 

20. Реакції прості та складні (послідовні, паралельні, супряжені, оборотні, 

ланцюгові). Фотохімічні реакції та їх роль в життєдіяльності. 

21. Порядок реакції. Реакції нульового, 1-го та 2-го порядку. Період 

напівперетворення. 

22. Залежність швидкості реакції від температури. Температурний коефіцієнт. 

Правило Вант-Гоффа. Особливості температурного коефіцієнту швидкості  

реакції для біохімічних процесів. 

23. Рівняння Арреніуса. Енергія активації. Поняття про теорію активних 
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зіткнень та про теорію перехідного стану. 

24. Гомогенний та гетерогенний каталіз. Особливості дії каталізатору. 

Механізм каталізу та його роль в процесах метаболізму. 

25. Ферменти як каталізатори біохімічних реакцій. Залежність 

ферментативної дії  від концентрації ферменту та субстрату, температури та 

реакції середовища. 

26. Хімічна рівновага. Термодинамічні умови рівноваги. Прогнозування  

направлення самодовільних процесів. Екзергонічні та ендергонічні процеси, які 

відбуваються в організмі. Гетерогенні рівноваги в порожнині рота. 

27. Константа хімічної рівноваги. Способи її вираження. Принцип Ле-

Шательє. Прогнозування зміщення хімічної рівноваги. 

28. Реакції осадження та розчинення. Добуток розчинності. Умови випадання 

та розчинення осадів. Роль гетерогенної рівноваги за участю солей в 

загальному гомеостазі організму 

29. Електродні потенціали та механізм їх виникнення. Рівняння  Нернста. 

Нормальний (стандартний) електродний потенціал. Електроди визначення. 

30. Окисно-відновні електродні потенціали (редокс-потенціали). Механізм їх 

виникнення, біологічне значення. Рівняння Петерса. 

31. Окисно-відновні реакції в організмі. Прогнозування їх направлення за 

стандартними значеннями енергії Гіббса та за величинами окисно-відновних 

потенціалів. 

32. Потенціометричне титрування, його використання в медико-біологічних 

дослідженнях. 

33. Дифузійні та мембранні потенціали, їх роль у генезі біологічних 

потенціалів. 

34. Поверхнева активність. Правило Дюкло-Траубе. Рівняння Гіббса. 

Орієнтація молекул в поверхневому шарі та стуктура біоогічних мембран. 

35. Адсорбція із розчинів на поверхні твердого тіла. Рівняння  Ленгмюра, 

Фрейндліха. Фізико-хімічні основи адсорбційної терапії. 

36. Адсорбція електролітів (вибіркова та іонообмінна). Правило Панета-

Фаянса. Іоніти та їх використання в медицині. 

37. Класифікація хроматографічних методів дослідження за ознаками 

механізму розподілу речовин, агрегатного стану фаз та техніки виконання. 

Використання хроматографії у медико-біологічних дослідженнях. 

38. Дисперсні системи та їх класифікація. Способи одержання та очищення 

колоїдних розчинів. Діаліз, електродіаліз, ультрафільтрація. „Штучна нирка”. 

39. Молекулярно-кінетичні властивості колоїдних систем (броунівський рух, 

дифузія, осмотичний тиск). Оптичні властивості колоїдних систем. 

Ультрамікроскопія. 

40. Будова колоїдних частинок (міцели). Елетрокінетичний потенціал. 

Електрофорез, його використання в медицині та медико-біологічних 

дослідженнях. 

41. Кінетична та агрегативна стійкість ліозолей. Фактори стійкості. Механізм 

коагулюючої дії електролітів. Поріг коагуляції, його визначення. Правило 

Шульце- Гарді. Процеси коагуляції під час очищення питної води та стічних 

вод. Колоїдний захист, його біологічна роль 
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42. Грубодисперсні системи (аерозолі, суспензії, емульсії) – одержання, 

властивості, медичне застосування. Напівколоїди. 

43. Особливості розчинів ВМС. Механізм набухання та розчинення ВМС, 

залежність від різних факторів. Роль набухання у фізіології організмів. 

44. Ізоелектрична точка білку та методи її визначення. 

45. Драглювання розчинів ВМС. Властивості драглів. Драглі в організмі 

людини. 

 

Типи задач 

1. Розрахунок енергії Гібсса. 

2. Термохімічні розрахунки. 

3. Розрахунок швидкості хімічної реакції. 

4. Розрахунок константи рівноваги та визначення напрямку зміщення рівноваги. 

5. Розрахунки за добутком розчиності. 

6. Розрахунок електродних та редокс-потенціалів. 

7. Розрахунки за величиною Rf . 

8. Будова міцели. Поріг коагуляції. 

9. Обчислення рН розчинів електролітів. 

10. Обчислення рН буферних систем. 
 

 

8. МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

1. Вербальні (лекція, пояснення, розповідь, бесіда, інструктаж);   

2. Наочні (спостереження, ілюстрація, демонстрація);   

3. Практичні (різні види вправляння, виконання графічних робіт, проведення 

експерименту, практики).  

При проведенні навчального процесу також використовуються наступні 

методи навчання:   

 пояснювально-ілюстративний або інформаційно-рецептивний, який 

передбачає пред’явлення готової інформації викладачем та її засвоєння 

студентами;   

 репродуктивний, в основу якого покладено виконання різного роду завдань за 

зразком;   

 метод проблемного викладу, котрий полягає в тому, що викладач ставить 

проблему і сам її вирішує, демонструючи протиріччя, якими характеризується 

процес пізнання, при цьому завдання студентів полягає в контролюванні 

послідовності викладення матеріалу, суттєвості доказів, прогнозуванні 

наступних кроків викладача; цей МН реалізується шляхом навчання студентів 

на проблемних ситуаціях з метою успішної попередньої підготовки до 

майбутньої роботи в реальних умовах практичних лікувальних закладів;   

 частково-пошуковий або евристичний, спрямований на оволодіння окремими 

елементами пошукової діяльності, наприклад: викладач формулює проблему, 

студенти – гіпотезу;   

 дослідницький, сутність якого полягає у організації викладачем пошукової 

творчої діяльності студентів шляхом постановки нових проблем і проблемних 

завдань.  
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 методи, що забезпечують сприймання і засвоєння знань студентами (лекції, 

самостійна робота, інструктаж, консультація);   

 методи застосування знань і набуття й закріплення умінь і навичок 

(практичні заняття, контрольні завдання);   

 методи перевірки й оцінювання знань, умінь і навичок.   

                                                                                                    

 

9. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 

 9.1. Поточний контроль здійснюється на основі контролю теоретичних знань, 

навичок і вмінь на практичних заняттях. Самостійна робота студента 

оцінюється на практичних заняттях і є складовою підсумкової оцінки студента. 

Поточний контроль здійснюється під час проведення навчальних занять і має на 

меті перевірку засвоєння студентами навчального матеріалу. Формами 

поточного контролю є:  

а) тестові завдання з вибором однієї правильної відповіді, з визначенням 

правильної послідовності дій, з визначенням відповідності, з визначенням 

певної ділянки на фотографії чи схемі («розпізнавання»);  

б) індивідуальне усне опитування, співбесіда;  

в) розв’язання типових ситуаційних задач;  

д) контроль практичних навичок;  

е) розв’язання типових задач з медичної хімії.  

 

9.2. Форма підсумкового контролю успішності навчання проводиться у 

вигляді екзамену (письмово, усно) (ІІ семестр).   

Семестровий екзамен – це форма підсумкового контролю засвоєння студентом 

теоретичного та практичного матеріалу з навчальної дисципліни. Підсумковий 

контроль (екзамен) проводиться на останньому контрольному занятті.  

       До ПК допускаються студенти, які відвідали усі передбачені навчальною 

програмою з дисципліни аудиторні навчальні заняття та при вивчені модуля 

набрали кількість балів, не меншу за мінімальну (72 бали). Студенту, який з 

поважних чи без поважних причин мав пропуски навчальних занять, 

дозволяється відпрацювати академічну заборгованість до певного визначеного 

терміну.  

       Форми проведення підсумкового контролю  мають бути стандартизованими 

і включати контроль теоретичної та практичної підготовки.  

 

10. СХЕМА НАРАХУВАННЯ ТА РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ 

ЗДОБУВАЧІ ВИЩОЇ ОСВІТИ. 

Оцінювання поточної навчальної діяльності. Під час оцінювання засвоєння 

кожної теми за поточну навчальну діяльність студенту виставляються оцінки за 

4-ри бальною (національною) шкалою оцінювання. При цьому враховуються 

усі види робіт, передбачені програмою дисципліни. Студент повинен отримати 

оцінку з кожної теми. Виставлені за традиційною шкалою оцінки 

конвертуються у бали. Підсумкова оцінка за поточну навчальну діяльність 

визнається як середнє арифметичне (сума оцінок за кожне заняття ділиться на 

кількість занять у семестрі) та переводиться у бали за Таблицею 1.  
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Максимальна кількість балів, яку може набрати студент за поточну навчальну 

діяльність для допуску до екзамену становить 120 балів.  

Мінімальна кількість балів, яку повинен набрати студент за поточну навчальну 

діяльність для допуску до екзамену становить 72 бали. Розрахунок кількості 

балів проводиться на підставі отриманих студентом оцінок за 4-ри бальною 

(національною) шкалою під час вивчення дисципліни, шляхом обчислення 

середнього арифметичного (СА), округленого до двох знаків після коми. 
Таблиця 1. Перерахунок середньої оцінки за поточну діяльність у багатобальну 

шкалу (для дисциплін, що завершуються Заліком) 

4-

бальн

а 

шкала 

200- 

бальн

а 

шкала 

4-

бальн

а 

шкала 

200- 

баль

на 

шкал

а 

4-

бальн

а 

шкала 

200- 

бальн

а 

шкала 

4-

бальн

а 

шкала 

200- 

бальн

а 

шкала 

 5 200 4,47 179 3,94 158 3,42 137 

4,97 199 4,45 178 3,92 157 3,4 136 

4,95 198 4,42 177 3,89 156 3,37 135 

4,92 197 4,4 176 3,87 155 3,35 134 

4,9 196 4,37 175 3,84 154 3,32 133 

4,87 195 4,35 174 3,82 153 3,3 132 

4,85 194 4,32 173 3,79 152 3,27 131 

4,82 193 4,3 172 3,77 151 3,25 130 

4,8 192 4,27 171 3,74 150 3,22 129 

4,77 191 4,24 170 3,72 149 3,2 128 

4,75 190 4,22 169 3,7 148 3,17 127 

4,72 189 4,19 168 3,67 147 3,15 126 

4,7 188 4,17 167 3,65 146 3,12 125 

4,67 187 4,14 166 3,62 145 3,1 124 

4,65 186 4,12 165 3,6 144 3,07 123 

4,62 185 4,09 164 3,57 143 3,05 122 

4,6 184 4,07 163 3,55 142 3,02 121 

4,57 183 4,04 162 3,52 141 3 120 

4,55 182 4,02 161 3,5 140 Менш

е 3 

Недос-

татньо 4,52 181 3,99 160 3,47 139 

4,5 180 3,97 159 3,45 138 

 

Оцінювання індивідуальних завдань студента. Бали за індивідуальні завдання 

нараховуються лише за умов успішного їх виконання та захисту. Кількість 

балів, яка нараховується за різні види індивідуальних завдань, залежить від 

їхнього обсягу та значимості, але не більше 10-12 балів. Вони додаються до 

суми балів, набраних студентом на заняттях під час поточної навчальної 

діяльності. В жодному разі загальна сума за поточну діяльність не може 

перевищувати 120 балів. 

Оцінювання самостійної роботи студентів. Самостійна робота студентів, яка 

передбачена темою заняття поряд із аудиторною роботою, оцінюється під час 

поточного контролю теми на відповідному занятті. Засвоєння тем, які 

виносяться лише на самостійну роботу, перевіряється під час підсумкового 

модульного контролю. 

Оцінювання підсумкового контролю. Максимальна кількість балів, яку може 

набрати студент під час складання іспиту, становить 80 балів.  
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       Підсумковий контроль вважається зарахованим, якщо студент набрав не 

менше 60% від максимальної суми балів (для 200-бальної шкали – не менше 50 

балів).  

Визначення кількості балів, яку студент  набрав з дисципліни: кількість 

балів, яку студент набрав з дисципліни, визначається як сума балів за поточну 

навчальну діяльність та за підсумковий контроль (іспит). 

Конвертація кількості балів з дисципліни в оцінки за шкалою ЄКTС та за 

чотирибальною (традиційною) шкалою  

          Бали з дисциплін незалежно конвертуються як у шкалу ЄКTС, так і у 

національну шкалу оцінювання , але не навпаки. Таблиця 2. 
Таблиця 2. Перерахунок середньої оцінки за поточну діяльність у багатобальну шкалу (для 

дисциплін, що завершуються Іспитом) 

4-

бальна 

шкала 

120-

бальна 

шкала 

4-

бальна 

шкала 

120-

бальна 

шкала 

4-

бальна 

шкала 

120-

бальна 

шкала 

4-

бальна 

шкала 

120-бальна 

шкала 

5 120 4,45 107 3,91 94 3,37 81 

4,95 119 4,41 106 3,87 93 3,33 80 

4,91 118 4,37 105 3,83 92 3,29 79 

4,87 117 4,33 104 3,79 91 3,25 78 

4,83 116 4,29 103 3,74 90 3,2 77 

4,79 115 4,25 102 3,7 89 3,16 76 

4,75 114 4,2 101 3,66 88 3,12 75 

4,7 113 4,16 100 3,62 87 3,08 74 

4,66 112 4,12 99 3,58 86 3,04 73 

4,62 111 4,08 98 3,54 85 3 72 

4,58 110 4,04 97 3,49 84 Менше 

3 

Недостатньо 

4,54 109 3,99 96 3,45 83 

4,5 108 3,95 95 3,41 82 

 

 
Критерії встановлення оцінки за традиційною 4-бальною і ЄКТС 

шкалою по складанні іспиту: 

Оцінка в балах Оцінка 

за національною 

шкалою 

Оцінка 

за шкалою ЄКТС 

180-200 Відмінно А 

160-179  

Добре 

B 

150-159 С 

130-149 Задовільно 

 

D 

120-129 E 

50-119   

Незадовільно  

FX 

0-49 F 

 

Критерії оцінювання. 

             Під час оцінювання засвоєння кожної теми за поточну навчальну 

діяльність здобувачу вищої освіти виставляються оцінки за національною 

(традиційною) шкалою з урахуванням затверджених критеріїв оцінювання: 

- оцінка “відмінно” (5)- студент бездоганно засвоїв теоретичний матеріал теми 

заняття, демонструє глибокі і всебічні знання відповідної теми, основні 

положення наукових першоджерел та рекомендованої літератури, логічно 
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мислить і будує відповідь, вільно використовує набуті теоретичні знання при 

аналізі практичного матеріалу, висловлює своє ставлення до тих чи інших 

проблем, демонструє високий рівень засвоєння практичних навичок;  

- оцінка “добре” (4) - студент добре засвоїв теоретичний матеріал заняття, 

володіє основними аспектами з першоджерел та рекомендованої літератури, 

аргументовано викладає його; володіє практичними навичками, висловлює свої 

міркування з приводу тих чи інших проблем, але припускається певних 

неточностей і похибок у логіці викладу теоретичного змісту або при виконанні 

практичних навичок;  

- оцінка “задовільно” (3) - студент в основному опанував теоретичними 

знаннями навчальної теми, орієнтується в першоджерелах та рекомендованій 

літературі, але непереконливо відповідає, плутає поняття, додаткові питання 

викликають у студента невпевненість або відсутність стабільних знань; 

відповідаючи на питання практичного характеру, виявляє неточності у знаннях, 

не вміє оцінювати факти та явища, пов’язувати їх із майбутньою діяльністю, 

припускається помилок при виконанні практичних навичок;  

- оцінка “незадовільно” (2 )- студент не опанував навчальний матеріал теми, не 

знає наукових фактів, визначень, майже не орієнтується в першоджерелах та 

рекомендованій літературі, відсутнє наукове мислення, практичні навички не 

сформовані.  

       Виставлені за традиційною шкалою оцінки конвертуються у бали. 

Мінімальна кількість балів, яку повинен набрати студент за поточну навчальну 

діяльність за семестр для допуску до екзамену становить 120 балів. 

 

11.МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  

1. Методичне забезпечення лекцій: 

1. тези лекцій 

2. мультимедійні лекції 

2. Методичне забезпечення практичних занять: 

1. Робоча навчальна програма з дисципліни.  

2. Методичні вказівки для самопідготовки з медичної хімії. 

3. Збірники задач з медичної хімії. 

4. Тести до кожного практичного заняття, ситуаційні задачі. 

5. Банк тестових питань до модуля. 

6. Базова та допоміжна література. 

7. Методичні розробки для СРС. 

8. Методичні розробки з практичних занять для викладачів. 

9. Комп’ютерні програми для тестування студентів. 

3. Методичні матеріали для проведення диф.заліку. 

1. Банк тестів для комп`ютерного контролю до диф.заліку (укр., рос., англ.) 

2. Збірник задач до диф.заліку (укр., рос., англ.) 

3. Элементы качественного и количественного анализа. Пособие. 2012 г. 

4. Перелік навчального обладнання, ТЗН та матеріальне забезпечення 

предмету. 

1. Таблиці, кoдограми 

2. Мультимедійні презентації лекцій. 
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3. Комп’ютерний клас. 

4. Хімічні реактиви та стандартні набори реактивів. 

5. Лабораторне обладнання для практичних робіт: 

- спектрофотометри типу СФ - 26; фотоколориметри типу КФК - 2, КФК 

- 2МП; 

- термостат; рН-метр -150;секундомір, СДС пр. 1-2-000; 

- поляриметр; набір ареометрів; 

- мікрокалькулятори, компютери; 

- лабораторний посуд; хімічні реактиви. 

6. Пакет матеріалів для проведення стандартизованного поточного та 

підсумкового контролю (диференційного заліку) – додається. 

 

 

12. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

Базова: 

 

1. Єльцов С. В. Практикум з медичної хімії  / С. В. Єльцов, Н. О. Водолазька. - 

2-ге вид., випр. і доп. - Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2018. - 196 с.  

2. Єльцов С.В. Практикум з фізичної та колоїдної хімії : навчальний посібник 

для студентів нехімічних спеціальностей / С. В. Єльцов, Н. О. Водолазька. - 

2-ге вид., виправл. і доповн. - Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2018. -246 с. 

3. Гомонай В. І. Медична хімія : підручник / Гомонай В. І., Мільович С. С. – 

Вінниця : Нова Книга, 2017. – 672 с. 

4. Medical Chemistry: textbook / V.Y. Tsuber, A.A. Kotvytska, K.V. Tykhonovych 

et al. К.: Medicine,  2022.- 392 с. 

5. Медична хімія: підручник / В.П. Музиченко, Д.Д. Луцевич, Л.П. Яворська; за 

ред. Б.С. Зіменковського. — 3-є вид., випр. , К.: Медицина, 2018 - 496 с. 

6. Медична хімія: підручник , за ред. проф. В.О.Калібабчук — 3-є вид., випр., 

К.: Медицина, 2019. - 336 с. 

7. Медична хімія. Навчальний посібник Мардашко О.О., Миронович Л.М. К.: 

Каравела, -2020.- 168 с. 

8. Середа А.С. Неорганічна хімія. Пропедевтичний курс. Навч. посіб. Видання 

третє, доповнене, змінене. Київ. Кондор, 2018. – 308 с. 

 

Допоміжна: 

 

1. Медична хімія: підручник (ВНЗ ІV р. а.) / В. О. Калібабчук, І.С. Чекман, 

В. І. Галинська та ін.; за ред. В. О. Калібабчук. — 3-є вид., випр., К.: 

Медицина, 2018. - 338 с. 

2.  Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського. URL : 

http://www.:irbis - nbuv.gov.ua/ 

3. Неорганічна хімія: навчально-методичний посібник / І.С. Ковальчук, С.В. 

Гончарук, Н.П. Гирина та ін. - К.: «Медицина», 2017. – 80с. 

4. Eltsov S. V. Practical Medical Chemistry / S. V. Eltsov, N. A. Vodolazkaya. 

2nd Ed. (Revised and Enlarged). - Kh. : V. N. Karazin Kharkiv National 

University, 2018. - 197 p. 

https://mybook.biz.ua/ua/avtori/mironovich-lm/
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5. Хімічний каталог. URL : http://www.ximicat.com 

6. Електронна бібліотека хімічних книг. URL : http://library.chem.univ.kiev.ua 

  
 
  

 

 

Робоча програма 

________________________________________________________________  

                                                   (назва навчальної дисципліни)  

 

 

         Перезатверджена без змін та доповнень (зі змінами та доповненнями) на 20__-20__ 

навчальний рік на засіданні кафедри 

_______________________________________________  

 

Розділ робочої програми навчальної дисципліни 

_____________________________________ 

 

 

Зміни і доповнення Протокол від “____”________________20__ року № ___  

 

Завідувач кафедри _________________ (__________________)  

                                         (підпис)            (прізвище та ініціали)  

 

Робочу програму схвалено центрально-методичною радою  

 

Протокол від “____”________________20__ року № ___  

 

Голова центрально-методичної ради _____________________ (__________________)  

                                                                         (підпис)                          (прізвище та ініціали)  

 

                       

 

 


	Вступ
	Опис навчальної дисципліни
	Матриця компетентностей
	Тема 1. Біогенні s-, p-елементи; біологічна роль, застосування в медицині.
	Тема 2. Біогенні d-елементи, хімічні властивості, біологічна роль, застосування в медицині.
	Тема 3. Комплексоутворення в біологічних системах.
	Змістовий модуль 2. Кислотно-основні рівноваги в біологічних рідинах. Конкретні цілі:
	Тема 4. Величини, що характеризують кількісний склад розчинів.
	Тема 5. Приготування розчинів.
	Тема 6. Кислотно-основна рівновага в організмі.
	Тема 7.Водневий показник біологічних рідин.
	Тема 10. Колігативні властивості розчинів.
	Модуль 2. РІВНОВАГИ В БІОЛОГІЧНИХ СИСТЕМАХ НА МЕЖІ ПОДІЛУ ФАЗ.
	Тема 13.    Теплові ефекти хімічних реакцій. Направленість процесів
	Тема 14. Кінетика біохімічних реакцій.
	Тема 15. Кінетика біохімічних реакцій.
	Тема 16. Хімічна рівновага. Добуток розчинності.
	Тема 17.  Електродні потенціали.
	Тема 18.  Визначення окисно-відновного (редокс) потенціалу.
	Змістовий модуль 4. Фізико-хімія поверхневих явищ. Ліофобні та ліофільні дисперсні системи
	Тема 19. Сорбція біологічно-активних речовин. Іонний обмін.
	Тема 20. Хроматаграфія.
	Тема 21. Одержання, очищення та властивості колоїдних розчинів
	Тема 22. Коагуляція колоїдних розчинів.
	Тема 23. Властивості розчинів біополімерів.
	1. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
	6. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

	Типи задач
	2. Методичне забезпечення практичних занять:
	3. Методичні матеріали для проведення диф.заліку.
	4. Перелік навчального обладнання, ТЗН та матеріальне забезпечення предмету.
	6. Пакет матеріалів для проведення стандартизованного поточного та підсумкового контролю (диференційного заліку) – додається.
	Допоміжна:

