
 



 



1. Опис навчальної дисципліни 
 

 

Найменування 

показників 
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Галузь знань 
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Нормативна 

 

Модулів - 3  

 

Спеціальність (професійне 

спрямування): 

223 Медсестринство 

(Лікувальна справа) 

 

Рік підготовки: 
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завдання _________ 
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Аудиторних - 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета: формування цілісного фізико-хімічного підходу до вивчення процесів, які 

відбуваються в людському організмі, засвоєння студентами номенклатури і класифікації 

основних класів складних неорганічних ті органічних речовин, головних 

закономірностей протікання хімічних реакцій і перетворення речовин, знання, які 

пізніше послужать основою для вивчення біологічних перетворень в живих організмах, 

що складають основу життєвих явищ. 

Завдання: 

 навчити вільно орієнтуватися в типах хімічних реакцій, які складають основу для 

вивчення властивостей складних неорганічних і органічних речовин 

 оцінювання властивостей хімічних елементів та будову атома і положення в 

періодичній системі 

 самостійно проводити якісні реакції для визначення класу складних неорганічних 

та органічних речовин 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 

Після вивчення дисципліни студенти повинні знати: 

 основні типи хімічної рівноваги для формування цілісного фізико-хімічного підходу 

до вивчення процесів життєдіяльності організму; 

 хімічні властивості та перетворення біонеорганічних речовин у процесі 

життєдіяльності організму; 

 загальні фізико-хімічні закономірності, що лежать в основі процесів 

життєдіяльності людини; 

 відповідність структури біоорганічних сполук фізіологічним функціям, які вони 

виконують в організмі людини; 

 реакційну здатність вуглеводів, ліпідів, амінокислот, що забезпечує їхні 

функціональні властивості та метаболічні перетворення в організмі; 

 особливості будови та перетворень в організмі біоорганічних сполук — основи 

їхньої фармакологічної дії як лікарських засобів. 

Студенти повинні вміти: 

 трактувати взаємозв’язок між біологічною роллю s-, p- і d-елементів та формою, в 

якій вони знаходяться в організмі; 

 пояснювати принципи будови комплексних сполук; 

 пояснювати особливості будови комплексних сполук як основи для їх застосування 

в хелатотерапії; 

 вміти характеризувати кількісний склад розчинів та готувати розчини із заданим 

кількісним складом; 

 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; 

 інтерпретувати залежність швидкості реакції від енергії активації; 

 пояснювати механізм утворення електродних потенціалів; 

 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; 

 вміти 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; 

 пояснювати залежність біологічної активності від просторової будови речовини; 

 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Програма навчальної дисципліни 

Модуль 1. Біонеорганічна хімія 



Змістовий модуль 1. Вступ. Хімія біогенних елементів 

Тема 1.Вступ. Хімія біогенних елементів. 

Тема 2. Комплексні сполуки. 

Змістовий модуль 2. Розчини. Кислотно-основна рівновага в біологічних системах. 

Тема 1.Вчення про розчини. 

Тема 2. Кислотно-основна рівновага в біологічних рідинах. Водневий показник. 

Гідроліз солей. 

Тема 3. Буферні системи. Класифікація та механізм дії. Буферні розчини. 

 

Модуль 2. Фізична і колоїдна хімія 

Змістовий модуль 3. Фізико-хімія розчинів, електрохімічні процеси і поверхеві 

явища. 

Тема 1. Основи хімічної термодинаміки та біоенергетики 

Тема 2. Кінетика біохімічних реакцій. Хімічна рівновага 

Тема 3. Розчини електролітів. Електроліти в організмі людини. Електропровідність 

розчинів: питома, молярна, гранична. Електродні потенціали та механізм їх виникнення 

Тема 4. Адсорбція на рухомій і нерухомій межі поділу фаз. Адсорбція електролітів. 

Хроматографія та її застосування в біології і медицині 

Тема 5. Одержання, очищення та властивості колоїдних розчинів. Коагуляція колоїдних 

розчинів. Колоїдний захист. Оптичні та електричні властивості дисперсних систем. 

Тема 6. Властивості розчинів біополімерів. Ізоелектрична точка білка 

 

Модуль 3. Біоорганічна хімія 

Змістовий модуль 4. Теоритичні основи будови та реакційної здатності 

біоорганічних сполук. 

Тема 1.Біоорганічна хімія як наука. Класифікація, будова та реакційна здатність 

біоорганічних сполук. 

Тема 2.Реакційна здатність вуглеводнів та їхніх похідних 

Тема 3. Карбонільні сполуки. альдегіди і кетони. Карбонові кислоти, вищі жирні 

кислоти. Ліпіди 

Тема 4. Гетерофункціональні сполуки. 

Тема 5. -Амінокислоти, пептиди, білки. 

Тема 6. Вуглеводи: моносахариди та їхні похідні, дисахариди, полісахариди. 

Тема 7. Гетероциклічні сполуки  

Тема 8 Нуклеїнові кислоти 

 

 

 

4. Структура навчальної дисципліни 

 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 

Денна форма 



усьо

го 

у тому числі 

л п лаб інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 

Модуль 1. Біонеорганічна хімія 

Змістовий модуль 1. Вступ. Хімія біогенних елементів 

Вступ. Хімія біогенних елементів 8 2 - 2 - 3 

Комплексні сполуки 4 - 2 - - 2 

Разом за змістовим  модулем 1 12 2 2 2 -- 5 

Змістовий модуль 2. Розчини. Кислотно-основна рівновага в біологічних системах. 

Вчення про розчини 5 2 2 - - 2 

Кислотно-основна рівновага в біологічних 

рідинах. Водневий показник. Гідроліз солей. 

. 

5 2 2 - - 1 

Буферні системи. Класифікація та механізм дії. 

Буферні розчини 

4 - - - - 1 

Разом за змістовим  модулем 2 14 4 4 - - 4 

Усього годин 26 6 6 2  9 

Модуль 2 Фізична і колоїдна хімія 

Змістовий модуль 3. Фізико-хімія розчинів, електрохімічні процеси і поверхеві 

явища. 

Основи хімічної термодинаміки та біоенергетики 2 1 - - - 1 

Кінетика біохімічних реакцій. Хімічна рівновага 5 - 1 - - 1 

Розчини електролітів. Електроліти в організмі 

людини. Електропровідність розчинів: питома, 

молярна, гранична. Електродні потенціали та 

механізм їх виникнення 

6 1 1 - - 2 

Адсорбція на рухомій і нерухомій межі поділу фаз. 

Адсорбція електролітів. Хроматографія та її 

застосування в біології і медицині 

4 - - 2 - 3 

Одержання, очищення та властивості колоїдних 

розчинів. Коагуляція колоїдних розчинів. 

Колоїдний захист. Оптичні та електричні 

властивості дисперсних систем. 

5 1 2 - - 1 

Властивості розчинів біополімерів. Ізоелектрична 

точка білка 

3 1 - - - 1 

Разом за змістовим  модулем 3 25 4 4 2 - 9 

Модуль 3 Будова та властивості біоорганічних сполук. 

Змістовий модуль 4 Теоритичні основи будови та реакційної здатності 

біоорганічних сполук. 



Біоорганічна хімія як наука. Класифікація, будова 

та реакційна здатність біоорганічних сполук 

3 1 2 - - 2 

Реакційна здатність вуглеводнів та їхніх похідних 3 1 2 - - - 

Карбонільні сполуки. альдегіди і кетони. 

Карбонові кислоти, вищі жирні кислоти. Ліпіди 

6 1 2 - - 3 

Гетерофункціональні сполуки. 3 - - - - 2 

-Амінокислоти, пептиди, білки. 4 1 2 - - 1 

Вуглеводи: моносахариди та їхні похідні, 

дисахариди, полісахариди. 

4 1 - 2 - - 

Гетероциклічні сполуки 2 - - - - 1 

Нуклеїнові кислоти 3 1 - - - 1 

Разом за змістовим  модулем 4 30 6 8 2 - 10 

Усього годин 68 16 18 6 - 28 

 



5. Теми лекційних занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

Модуль 1. Біонеорганічна хімія 

Змістовий модуль 1. Вступ. Хімія біогенних елементів 

1 Вступ. Хімія біогенних елементів 2 

Змістовий модуль 2. Розчини. Кислотно-основна рівновага в біологічних системах. 

2 Вчення про розчини 2 

3 Кислотно-основна рівновага в біологічних рідинах. Буферні 

системи. 

2 

Модуль 2 . Фізична і колоїдна хімія 

Змістовий модуль 3. Фізико-хімія розчинів, електрохімічні процеси і поверхеві явища. 

4 Термодинамічні й кінетичні закономірності перебігу біохімічних 

процесів. Електрична провідність електролітів.   

2 

5 Фізикохімія дисперсних систем. Властивості розчинів біополімерів 2 

Модуль 3. Будова та властивості біоорганічних сполук.  

Змістовий модуль 4. Теоритичні основи будови та реакційної 

здатності біоорганічних сполук. 

 

6 Біоорганічна хімія як наука. Класифікація, будова та реакційна 

здатність біоорганічних сполук. 

2 

7 Біологічно важливі карбонільні сполуки. -Амінокислоти, пептиди, 

білки. 

2 

8 Вуглеводи. Гетероциклічні сполуки. Нуклеїнові кислоти. 2 

Всього 16 

 

6. Теми практичних занять 

 



7. Теми лабораторних занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

Модуль 1. Біонеорганічна хімія 

Змістовий модуль 1.  Вступ. Хімія біогенних елементів 

1.  Характеристика біогенних s-, р- та d-елементів  та якісні реакції на 

їх катіони. 

2 

2.  Властивості комплексних сполук та реакції комплексоутворення. 2 

Змістовий модуль 2. Розчини. Кислотно-основна рівновага в біологічних 

системах. 

3.  Величини, що характеризують кількісний склад розчинів. 

Приготування розчинів із заданим кількісним складом. 

2 

4.  Водневий показник (рН). Гідроліз солей. Буферні системи. 2 

Модуль 2. Фізична і колоїдна хімія 

Змістовий модуль 3. Теоритичні основи будови та реакційної здатності 

біоорганічних сполук. 

5.  Вивчення впливу різних факторів на швидкість розкладання 

гідроген пероксиду волюмометричним методом. Електропровідність 

розчинів слабких електролітів. 

2 

6.  Адсорбція на рухомій і нерухомій межі поділу фаз. Визначення 

адсорбції ацетатної кислоти на вугіллі. 

2 

7.  Оптичні та електричні властивості дисперсних систем. 2 

Модуль 3. Будова та властивості біоорганічних сполук.  

Змістовий модуль 4. Теоритичні основи будови та реакційної здатності 

біоорганічних сполук. 

 

8.  Складання формул біоорганічних сполук та їхніх назв за 

міжнародною номенклатурою. 

2 

 

9.  Дослідження реакційної здатності насичених, ненасичених та 

ароматичних вуглеводнів. 

2 

10.  Карбонільні сполуки, альдегіди і кетони. Карбонові кислоти, вищі 

жирні кислоти. Ліпіди. Гетерофункціональні сполуки. 

2 

11.  -Амінокислоти, пептиди, білки 2 

12.  Вуглеводи: моносахариди та їхні похідні, дисахариди, полісахариди 2 

Всього 24 

 



8. Самостійна робота 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 
Модуль 1. Хімія біогенних елементів. Кислотно-основна рівновага в біологічних рідинах. 

Змістовий модуль 1. Вступ. Хімія біогенних елементів 

1 Біогенні р- та d-елементи їх біологічна роль та застосування в медицині. 3 

2 Комплексні сполуки в медицині та фармації. 2 

Змістовий модуль 2. Розчини. Кислотно-основна рівновага в біологічних 

системах. 

3 Розчини. Фізіологічні розчини, їхній склад і застосування. 2 

4 Кислотно-основна рівновага в біологічних рідинах. Водневий 

показник. Гідроліз.Буферні системи. 

2 

Модуль 2. Фізична і колоїдна хімія 

Змістовий модуль 3. Теоритичні основи будови та реакційної здатності біоорганічних сполук. 

5 Ферменти, як біологічні каталізатори. Механізм дії ферментів. 

Термохімічні розрахунки для визначення енергетичної цінності 

продуктів харчування 

2 

6 Дифузний та мембранний потенціал, їхнє біологічне значення. 

Причини виникнення дифузного та мембранного потенціалів,рівняння 

їхніх розрахунків. 

2 

7 Електролітична рухливість йонів у водних розчинах 

електролітів.Кондуктометрія. 

2 

8 Хроматографія та її застосування в біології та медицині. Принцип 

хроматографічного аналізу.   

1 

9 Електрокінетичні явища: електроосмос, електрофорез, потенціали 

перебігу та седиментації. Емульсії. Аерозолі. 

1 

10 Високомолекулярні сполуки. 1 
Модуль 3. Будова та властивості біоорганічних сполук.  
Змістовий модуль 4. Теоритичні основи будови та реакційної здатності 

біоорганічних сполук. 
 

11 Просторова будова органічних сполук. 2 

12 Вплив нуклеофілу на утворення з альдегідами і кетонами нових 

зв’язків: С—О, С—С, С—Н, С—N. Мила. Структура фосфоліпідів, їх 

біологічне значення. 

3 

13 Поняття та терміни гетерофункціональних сполук 2 

14 Значення амінокислот і білків для організму. 1 

15 Аскорбінова кислота як похідна гексоз, біологічна роль вітаміну С. 

Дисахариди. 

1 

16 Нуклеїнові кислоти — полінуклеотиди, біополімери, що зберігають, 

передають спадкову інформацію і беруть участь у біосинтезі білка. 

1 

Всього 28 

 



9. Індивідуальні завдання 

 

10. Методи навчання 

 Словесні – бесіда, пояснення, лекція 

 Наочні – демонстрація, ілюстрация 

 Інтерактивні 

 Практичні  - практичні роботи, реферат 

 

11. Методи контролю 

 Усне опитування. 

 Тестовий контроль. 

 Контроль практичних навичок. 

 

12. Розподіл балів, які отримують студенти 

Назва поточно 

контролю 

Кількість балів Сума 

Модуль 1 35  

100 Модуль 2 25 

Модуль 3 40 

 

13. Методичне забезпечення 

 Навчальні програми 

 Робочі програми 

 Навчальна література 

 Матеріали для організації та проведення занять 

 Методичні вказівки для викладачів та студентів 

 Методичні вказівки для СПРС 

 Матеріали дл яконтрлю знань та вмінь студентів: 

 Програми для тестування 

 Ситуаційні завдання 

 Практичні роботи 

 Стенди 

 Таблиці 

 



14. Рекомендована література 

 

Основна 
 

Галяс В.Л., Колотницький А.Г. Фізична і колоїдна хімія / В.Л. Галяс, 

А.Г. Колотницький. — Львів, 2003. — 453 с. 

Гомонай В.І. Фізична та колоїдна хімія. — Вінниця: Нова книга, 2007 

Губський Ю.І. Біоорганічна хімія. — Вінниця: Нова Книга, 2005. — 464 с. 

Луцевич Д.Д. Аналітична хімія / Д.Д. Луцевич, А.С. Мороз, О.В. Грибальська, В.В. 

Огурцов: 2-ге вид., перероб. і доп. — К.: Медицина, 2009. — 416 с. 

Мороз А.С., Луцевич Д.Д., Яворська Л.П. Медична хімія. / А.С. Мороз, Д.Д. Луцевич, 

Л.П. Яворська. — Вінниця: Нова Книга, 2006. — 776 с. 

Мороз А.С., Луцевич Д.Д., Яворська Л.П. Біофізична та колоїдна хімія / А.С. Мороз, 

Д.Д. Луцевич, Л.П. Яворська. — Вінниця: Нова Книга, 2007. — 725 с. 

Миронович Л.Л. Біоорганічна хімія. — К.: Каравела, 2008. 

Миронович Л.Л., Мордашко О.О. Медична хімія. — К.: Каравела, 2008. 

Музиченко В.П., Луцевич Д.Д., Яворська Л.П. Медична хімія / За ред. 

Б.С. Зіменковського. — К.: Медицина, 2010. — 496 с. 
 

 

Додаткова 

 

Стрельцов О.А., Мельничук Д.О., Снітинський В.В. Фізична і колоїдна хімія / 

О.А. Стрельцов, Д.О. Мельничук, В.В. Снітинський. — Львів: Ліга-Прес, 2003. — 

443 с. 

Степаненко О.М. та ін. Загальна та неорганічна хімія: Ч. 1 / О.М. Степаненко, 

Л.Г. Рейтер, В.М. Ледовських. — К.: Педагогічна преса, 2001. — 518 с. 

Степаненко О.М. та ін. Загальна та неорганічна хімія: Ч. 2 / О.М. Степаненко, 

Л.Г. Рейтер, В.М. Ледовських. — К.: Педагогічна преса, 2001. — 733 с. 

Лебідь В.І. Фізична хімія: підруч. для студ. вищ. навч. закл. / В.І. Лебідь. — Х.: 

Фоліо, 2005. — 478 с. 

Мчедлов-Петросян М.О. та ін. Колоїдна хімія: підруч. для студ. вищ. навч. закл. / 

М.О. Мчедлов-Петросян, В.І. Лебідь, О.М. Глазкова, С.В. Єльцов, О.М. Дубина, 

В.Г. Панченко. — Х.: Фоліо, 2005. — 302 с. 

Лєвітін Є.Я. Загальна та неорганічна хімія / Є.Я. Лєвітіню. — Вінниця: Нова книга, 

2003. — 480 с. 

 

15. Інформаційні ресурси 

Базова та допоміжна література 

Лекційні матеріали та таблиці 

Слайди 

 


