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Робоча програма навчальної дисципліни «Медична хімія» для 

бакалаврів освітньо-професійної програми «Біологія» спеціальності 091 

Біологія / Нац. техн. ун-т. «Дніпровська політехніка», каф. екології та 

технологій захисту навколишнього середовища – Д.: НТУ «ДП», 2022. – 15 с.  

 

Розробник:  

 Воронкова Юлія Сергіївна – доцентка, кандидатка біологічних 

наук, доцентка кафедри екології та технологій захисту 

навколишнього середовища. 

 

 

Робоча програма регламентує: 

– мету дисципліни; 

– дисциплінарні результати навчання, сформовані на основі 

трансформації очікуваних результатів навчання освітньої програми;  

– базові дисципліни; 

– обсяг і розподіл за формами організації освітнього процесу та видами 

навчальних занять; 

– програму дисципліни (тематичний план за видами навчальних занять); 

– алгоритм оцінювання рівня досягнення дисциплінарних результатів 

навчання (шкали, засоби, процедури та критерії оцінювання);  

– інструменти, обладнання та програмне забезпечення; 

– рекомендовані джерела інформації. 

 

Робоча програма призначена для реалізації компетентнісного підходу 
під час планування освітнього процесу, викладання дисципліни, підготовки 
студентів до контрольних заходів, контролю провадження освітньої 
діяльності, внутрішнього та зовнішнього контролю забезпечення якості 
вищої освіти, акредитації освітніх програм у межах спеціальності. 

 

Погоджено рішенням методичної комісії спеціальності 091 Біологія  

(протокол № 5 від 27.09.2022 р.). 
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1 МЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Мета дисципліни полягає у формуванні у майбутніх фахівців 

цілісного фізико-хімічного підходу до вивчення процесів, які відбуваються в 

людському організмі, вивчення процесів біоенергетики, хімічної 

термодинаміки та кінетики, засвоєння здобувачами основних 

закономірностей протікання біохімічних реакцій і перетворення речовин, 

знання про які є основою для вивчення процесів біоперетворень в живих 

організмах, що складають основу життєвих явищ. 

2 ОЧІКУВАНІ ДИСЦИПЛІНАРНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 

Дисциплінарні результати навчання (ДРН) 

шифр ДРН зміст 

ДРН-1 Знати хімічний склад організму людини, будову, 

властивості і функції хімічних речовин, необхідні для 

нормального функціонування організму 

ДРН-2 Знати основні процеси, що виражаються кінетикою 

біохімічних реакцій, поняттями термодинаміки та 

біоенергетики 

ДРН-3 Знати класифікацію і способи вираження концентрації 

розчинів, розраховувати кількісний вміст розчиненої 

речовини у розчині і вміти переходити від одного 

способу вираження концентрації речовини в розчині 

до іншого 

ДРН-4 Знати буферні системи організму та патологічні стани 

організму, що пов’язані зі змінами рН 

ДРН-5 Вміти трактувати взаємозв’язок між біологічною 

роллю біогенних елементів та формою знаходження їх 

в організмі 

ДРН-6 Аналізувати залежність швидкості реакцій від 

концентрації, температури, енергії активації  

ДРН-7 Вміти аналізувати особливості дії каталізаторів,  

пояснювати механізм дії ферментів та аналізувати 

залежність швидкості ферментативних процесів від 

концентрації ферменту та субстрату 

3 БАЗОВІ ДИСЦИПЛІНИ  

Базовими дисциплінами є дисципліни, які вивчалися студентами на 

освітньому рівні бакалавр, що формують компетентності щодо здатності до 

ініціативності, відповідальності та навичок до безпечної діяльності 

відповідно до майбутнього профілю роботи. 
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4 ОБСЯГ І РОЗПОДІЛ ЗА ФОРМАМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО 

ПРОЦЕСУ ТА ВИДАМИ НАВЧАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ 

Вид 

навчальних 

занять О
б

ся
г
, 

го
д

и
н
и
 Розподіл за формами навчання, години 

денна вечірня заочна 
аудиторні 

заняття 

самостійна 

робота 

аудиторні 

заняття 

самостійна 

робота 

аудиторні 

заняття 

самостійна 

робота 

лекційні 160 60 100 - - 12 148 

практичні 80 30 50 - - 8 72 

лабораторні - - - - - - - 

семінари - - - - - - - 

РАЗОМ 240 90 150   20 220 

5 ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ ЗА ВИДАМИ НАВЧАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ 
 

Шифри 

ДРН 
Види та тематика навчальних занять 

Обсяг 

складових, 

години 

 ЛЕКЦІЇ 160 

ДРН-1, ДРН-5 1. Біогенні елементи та їх медичне значення. Загальні 

відомості про біогенні елементи. Якісний та кількісний 

вміст біогенних елементів в організмі людини. 

Макроелементи, мікроелементи. Електронна структура та 

електронегативність s- і р-елементів. Типові хімічні 

властивості s- та р-елементів та їх сполук. Зв'язок між 

місцезнаходженням s- та p- елементів в періодичній системі 

та їх вмістом в організмі. Застосування в медицині. 

Токсична дія сполук. Біогенні d-елементи. Біологічна роль, 

застосування в біомедичних дослідженнях. 

23 

ДРН-1, ДРН-3 2. Розчини. Властивості, приготування, застосування в 

практичній діяльності. Роль розчинів в життєдіяльності 

організмів. Класифікація розчинів. Механізм процесів 

розчинення. Розчинність речовин. Величини, що 

характеризують кількісний склад розчинів. Найважливіші 

способи вираження концентрацій розчинів (масова частка 

розчиненої речовини, молярна та моляльна концентрації, 

титр розчину). Приготування розчинів відповідної 

концентрації: молярної, моляльної, масової частки 

еквіваленту, відсоткової та розчину з заданим титром. 

Взаємозв’язок між різними способами вираження 

концентрацій розчиненої речовини у розчині. 

Колігативні властивості розведених розчинів. Осмос 

та осмотичний тиск. Закон Вант-Гоффа. Ізотонічний 

коефіцієнт. Гіпо-, гіпер- та ізотонічні розчини. Роль осмосу 

в біологічних системах. Осмотичний тиск плазми крові. 

Рівняння Галлера. Онкотичний тиск. Плазмоліз та гемоліз. 

24 

ДРН-1, ДРН-4 3. Буферні системи крові. Кислотно-основний стан крові 

в нормі та при патологічних станах. Кислотно-основна 

рівновага в організмі. Водневий показник біологічних рідин 

Водневий показник рН. Значення рН для різних рідин 

людського організму в нормі та патології. Буферні розчини, 

їх класифікація. Рівняння Гендерсона-Гассельбаха. 

23 
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Шифри 

ДРН 
Види та тематика навчальних занять 

Обсяг 

складових, 

години 

Механізм буферної дії. Буферна ємність. Буферні системи 

крові. Бікарбонатний буфер, фосфатний буфер. Білкові 

буферні системи. Поняття про кислотно-основний стан 

крові. Ацидози, алкалози. 

ДРН-2 4. Термодинаміка. Основні поняття хімічної 

термодинаміки: термодинамічна система (ізольована, 

закрита, відкрита, гомогенна, гетерогенна), параметри стану 

(екстенсивні, інтенсивні), термодинамічний процес 

(оборотний, необоротний). Перший закон термодинаміки. 

Ентальпія. Термохімічні рівняння. Стандартні теплоти 

утворення та згорання. Закон Гесса. Самодовільні і 

несамодовільні процеси. Другий закон термодинаміки. 

Ентропія. Термодинамічні потенціали: енергія Гіббса, 

енергія Гельмгольца. Термодинамічні умови рівноваги. 

Критерії направленості самодовільних процесів. 

22 

ДРН-2, ДРН-6, 

ДРН-7 

5. Кінетика та біоенергетика. Хімічна кінетика як основа 

для вивчення швидкостей та механізму біохімічних реакцій. 

Швидкість реакції. Залежність швидкості реакції від 

концентрації. Закон діючих масс 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. Рівняння Арреніуса. Уявлення про кінетику 

складних реакцій: паралельних, послідовних, 

супряжених,оборотних, конкуруючих, ланцюгових. Хімічна 

рівновага. Константа хімічної рівноваги та способи її 

виразу. Зміщення хімічної рівноваги при зміні температури, 

тиску, концентрації речовин. Принцип Ле Шательє. 

23 

ДРН-1 6. 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. 

Сорбція біологічно-активних речовин. Основи 

адсорбційної терапії. Адсорбція електролітів. Іонообмінна 

адсорбція. Хроматографічні методи аналізу сумішей 

біологічно-активних сполук. 

23 

ДРН-1, ДРН-4 7. Високомолекулярні сполуки. 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 

22 
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Шифри 

ДРН 
Види та тематика навчальних занять 

Обсяг 

складових, 

години 

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. 

 ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ 80 

ДРН-1, ДРН-5 1. Біогенні елементи. s-, p-, d-елементи 8 

ДРН-3 2. Визначення концентрації розчинів 8 

ДРН-3, ДРН-4 3. Колігативні властивості розчинів. Буферні системи, роль 

буферів в біосистемах 

6 

ДРН-4 4. Основи титримеричного аналізу. Титрування амінокислот 7 

ДРН-2 5. Термодинаміка 6 

ДРН-2, ДРН-6 6. Кінетика хімічних реакцій 6 

ДРН-2, ДРН-7 7. Кінетика ферментативних реакцій 8 

ДРН-1 8. Фізико-хімія поверхневих явищ. Поверхневий натяг 6 

ДРН-1 9. Фізико-хімія поверхневих явищ. Адсорбція 7 

ДРН-1, ДРН-3 10. Фізико-хімія колоїдних систем 6 

ДРН-1, ДРН-3 11. Біополімери. Розчини ВМС 6 

ДРН-1, ДРН-2 12. Біополімери. Специфічні властивості ВМС 6 

РАЗОМ 240 

6 ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

Сертифікація досягнень студентів здійснюється за допомогою прозорих 

процедур, що ґрунтуються на об’єктивних критеріях відповідно до 

«Положення про оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти». 

Досягнутий рівень компетентностей відносно очікуваних, що 

ідентифікований під час контрольних заходів, відображає реальний результат 

навчання студента за дисципліною. 

6.1 Шкали 

Оцінювання навчальних досягнень студентів НТУ «ДП» здійснюється за 

рейтинговою (100-бальною) та інституційною шкалами. Остання необхідна 

(за офіційною відсутністю національної шкали) для конвертації 

(переведення) оцінок мобільних студентів. 

Шкали оцінювання навчальних досягнень студентів НТУ «ДП» 

Рейтингова Інституційна 

90…100 відмінно / Excellent 

74…89 добре / Good 
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60…73 задовільно / Satisfactory 

0…59 незадовільно / Fail 

Кредити навчальної дисципліни зараховується, якщо студент отримав 

підсумкову оцінку не менше 60-ти балів. Нижча оцінка вважається 

академічною заборгованістю, що підлягає ліквідації відповідно до 

Положення про організацію освітнього процесу НТУ «ДП». 

6.2 Засоби та процедури 

Зміст засобів діагностики спрямовано на контроль рівня сформованості 

знань, умінь, комунікації, автономності та відповідальності студента за 

вимогами НРК до 6-го кваліфікаційного рівня під час демонстрації 

регламентованих робочою програмою результатів навчання. 

Студент на контрольних заходах має виконувати завдання, орієнтовані 

виключно на демонстрацію дисциплінарних результатів навчання. 

Засоби діагностики, що надаються студентам на контрольних заходах у 

вигляді завдань для поточного та підсумкового контролю, формуються 

шляхом конкретизації вихідних даних та способу демонстрації 

дисциплінарних результатів навчання. 

Засоби діагностики (контрольні завдання) для поточного та 

підсумкового контролю дисципліни затверджуються кафедрою.  

Види засобів діагностики та процедур оцінювання для поточного та 

підсумкового контролю дисципліни подано нижче.  

 

Засоби діагностики та процедури оцінювання 

ПОТОЧНИЙ КОНТРОЛЬ ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ 

навчальне 

заняття 

засоби 

діагностики 
процедури 

засоби 

діагностики 
процедури 

лекції контрольні 

завдання за 

кожною темою 

виконання 

завдання під час 

лекцій 

 

 

 

 

 

комплексна 

контрольна 

робота (ККР) 

визначення 

середньозваженого 

результату поточних 

контролів; 

 

виконання ККР під час 

заліку за бажанням 

студента 

практичні контрольні 

завдання за 

кожною темою 

виконання завдань 

під час 

практичних занять 

Під час поточного контролю лекційні заняття оцінюються шляхом 

визначення якості виконання контрольних конкретизованих завдань. 

Практичні заняття оцінюються якістю виконання контрольного завдання. 

Якщо зміст певного виду занять підпорядковано декільком 

дескрипторам, то інтегральне значення оцінки може визначатися з 

урахуванням вагових коефіцієнтів, що встановлюються викладачем. 

За наявності рівня результатів поточних контролів з усіх видів 

навчальних занять не менше 60 балів, підсумковий контроль здійснюється 
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без участі студента шляхом визначення середньозваженого значення 

поточних оцінок. 

Незалежно від результатів поточного контролю кожен студент під час 

заліку має право виконувати ККР, яке містить завдання, що охоплюють 

ключові дисциплінарні результати навчання. 

Кількість конкретизованих завдань ККР повинна відповідати 

відведеному часу на виконання. Кількість варіантів ККР має забезпечити 

індивідуалізацію завдання. 

Значення оцінки за виконання ККР визначається середньою оцінкою 

складових (конкретизованих завдань) і є остаточним. 

Інтегральне значення оцінки виконання ККР може визначатися з 

урахуванням вагових коефіцієнтів, що встановлюється кафедрою для 

кожного складника опису кваліфікаційного рівня НРК. 

6.3 Критерії 

Реальні результати навчання студента ідентифікуються та вимірюються 

відносно очікуваних під час контрольних заходів за допомогою критеріїв, що 

описують дії студента для демонстрації досягнення результатів навчання. 

Для оцінювання виконання контрольних завдань під час поточного 

контролю лекційних і практичних занять в якості критерія використовується 

коефіцієнт засвоєння, що автоматично адаптує показник оцінки до 

рейтингової шкали: 

Оi = 100 a/m, 

 

де a – число правильних відповідей або виконаних суттєвих операцій 

відповідно до еталону рішення; m – загальна кількість запитань або суттєвих 

операцій еталону. 

 

Індивідуальні завдання та комплексні контрольні роботи оцінюються 

експертно за допомогою критеріїв, що характеризують співвідношення вимог 

до рівня компетентностей і показників оцінки за рейтинговою шкалою. 

Зміст критеріїв спирається на компетентністні характеристики, 

визначені НРК для бакалаврського рівня вищої освіти (подано нижче). 

Загальні критерії досягнення результатів навчання  

для 6-го кваліфікаційного рівня за НРК 

Опис 

кваліфікаційного 

рівня 

Вимоги до знань, умінь/навичок, комунікації, 

відповідальності і автономії 

Показник 

оцінки  

Знання  

 концептуальні 

наукові та практичні 

знання, критичне 

осмислення теорій, 

принципів, методів і 

Відповідь відмінна – правильна, обґрунтована, 

осмислена. Характеризує наявність: 

- концептуальних знань; 

- високого ступеню володіння станом питання; 

- критичного осмислення основних теорій, 

95-100 
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Опис 

кваліфікаційного 

рівня 

Вимоги до знань, умінь/навичок, комунікації, 

відповідальності і автономії 

Показник 

оцінки  

понять у сфері 

професійної 

діяльності та/або 

навчання 

принципів, методів і понять у навчанні та 

професійній діяльності 

Відповідь містить негрубі помилки або описки 90-94 

Відповідь правильна, але має певні неточності 85-89 

Відповідь правильна, але має певні неточності й 

недостатньо обґрунтована 

80-84 

Відповідь правильна, але має певні неточності, 

недостатньо обґрунтована та осмислена  

74-79 

Відповідь фрагментарна 70-73 

Відповідь демонструє нечіткі уявлення студента про 

об'єкт вивчення 

65-69 

Рівень знань мінімально задовільний 60-64 

Рівень знань незадовільний <60 

Уміння/навички 

 поглиблені 

когнітивні та 

практичні 

уміння/навички, 

майстерність та 

інноваційність на 

рівні, необхідному 

для розв’язання 

складних 

спеціалізованих 

задач і практичних 

проблем у сфері 

професійної 

діяльності або 

навчання 

Відповідь характеризує уміння: 

- виявляти проблеми; 

- формулювати гіпотези; 

- розв'язувати проблеми; 

- обирати адекватні методи та інструментальні 

засоби; 

- збирати та логічно й зрозуміло інтерпретувати 

інформацію; 

- використовувати інноваційні підходи до 

розв’язання завдання 

95-100 

Відповідь характеризує уміння/навички 

застосовувати знання в практичній діяльності з 

негрубими помилками 

90-94 

Відповідь характеризує уміння/навички 

застосовувати знання в практичній діяльності, але має 

певні неточності при реалізації однієї вимоги  

85-89 

Відповідь характеризує уміння/навички 

застосовувати знання в практичній діяльності, але має 

певні неточності при реалізації двох вимог 

80-84 

Відповідь характеризує уміння/навички 

застосовувати знання в практичній діяльності, але має 

певні неточності при реалізації трьох вимог 

74-79 

Відповідь характеризує уміння/навички 

застосовувати знання в практичній діяльності, але має 

певні неточності при реалізації чотирьох вимог 

70-73 

Відповідь характеризує уміння/навички 

застосовувати знання в практичній діяльності при 

виконанні завдань за зразком 

65-69 

Відповідь характеризує уміння/навички 

застосовувати знання при виконанні завдань за 

зразком, але з неточностями 

60-64 
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Опис 

кваліфікаційного 

рівня 

Вимоги до знань, умінь/навичок, комунікації, 

відповідальності і автономії 

Показник 

оцінки  

рівень умінь/навичок незадовільний <60 

Комунікація 

 донесення до 

фахівців і нефахівців 

інформації, ідей, 

проблем, рішень, 

власного досвіду та 

аргументації; 

 збір, інтерпретація 

та застосування 

даних; 

 спілкування з 

професійних питань, 

у тому числі 

іноземною мовою, 

усно та письмово 

Вільне володіння проблематикою галузі. 

Зрозумілість відповіді (доповіді). Мова: 

- правильна; 

- чиста; 

- ясна; 

- точна; 

- логічна; 

- виразна; 

- лаконічна. 

Комунікаційна стратегія: 

- послідовний і несуперечливий розвиток думки; 

- наявність логічних власних суджень; 

- доречна аргументації та її відповідність 

відстоюваним положенням; 

- правильна структура відповіді (доповіді); 

- правильність відповідей на запитання; 

- доречна техніка відповідей на запитання; 

- здатність робити висновки та формулювати 

пропозиції 

95-100 

Достатнє володіння проблематикою галузі з 

незначними хибами. 

Достатня зрозумілість відповіді (доповіді) з 

незначними хибами. 

Доречна комунікаційна стратегія з незначними 

хибами 

90-94 

Добре володіння проблематикою галузі. 

Добра зрозумілість відповіді (доповіді) та доречна 

комунікаційна стратегія (сумарно не реалізовано три 

вимоги) 

85-89 

Добре володіння проблематикою галузі. 

Добра зрозумілість відповіді (доповіді) та доречна 

комунікаційна стратегія (сумарно не реалізовано 

чотири вимоги) 

80-84 

Добре володіння проблематикою галузі.  

Добра зрозумілість відповіді (доповіді) та доречна 

комунікаційна стратегія (сумарно не реалізовано 

п’ять вимог) 

74-79 

Задовільне володіння проблематикою галузі. 

Задовільна зрозумілість відповіді (доповіді) та 

доречна комунікаційна стратегія (сумарно не 

реалізовано сім вимог) 

70-73 

Часткове володіння проблематикою галузі. 

Задовільна зрозумілість відповіді (доповіді) та 

65-69 
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Опис 

кваліфікаційного 

рівня 

Вимоги до знань, умінь/навичок, комунікації, 

відповідальності і автономії 

Показник 

оцінки  

комунікаційна стратегія з хибами (сумарно не 

реалізовано дев’ять вимог) 

Фрагментарне володіння проблематикою галузі. 

Задовільна зрозумілість відповіді (доповіді) та 

комунікаційна стратегія з хибами (сумарно не 

реалізовано 10 вимог) 

60-64 

Рівень комунікації незадовільний <60 

Відповідальність і автономія 

 управління 

складною технічною 

або професійною 

діяльністю чи 

проектами; 

 спроможність 

нести 

відповідальність за 

вироблення та 

ухвалення рішень у 

непередбачуваних 

робочих та/або 

навчальних 

контекстах; 

 формування 

суджень, що 

враховують 

соціальні, наукові та 

етичні аспекти; 

 організація та 

керівництво 

професійним 

розвитком осіб та 

груп; 

 здатність 

продовжувати 

навчання із значним 

ступенем автономії 

Відмінне володіння компетенціями менеджменту 

особистості, орієнтованих на: 

1) управління комплексними проектами, що 

передбачає: 

- дослідницький характер навчальної діяльності, 

позначена вмінням самостійно оцінювати 

різноманітні життєві ситуації, явища, факти, виявляти 

і відстоювати особисту позицію; 

- здатність до роботи в команді; 

- контроль власних дій; 

2) відповідальність за прийняття рішень в 

непередбачуваних умовах, що включає: 

- обґрунтування власних рішень положеннями 

нормативної бази галузевого та державного рівнів; 

- самостійність під час виконання поставлених 

завдань; 

- ініціативу в обговоренні проблем; 

- відповідальність за взаємовідносини; 

3) відповідальність за професійний розвиток окремих 

осіб та/або груп осіб, що передбачає: 

- використання професійно-орієнтовних навичок;  

- використання доказів із самостійною і правильною 

аргументацією; 

- володіння всіма видами навчальної діяльності; 

4) здатність до подальшого навчання з високим 

рівнем автономності, що передбачає: 

- ступінь володіння фундаментальними знаннями;  

- самостійність оцінних суджень; 

- високий рівень сформованості загальнонавчальних 

умінь і навичок; 

- самостійний пошук та аналіз  джерел інформації 

95-100 

Упевнене володіння компетенціями менеджменту 

особистості (не реалізовано дві вимоги) 

90-94 

Добре володіння компетенціями менеджменту 

особистості (не реалізовано три вимоги) 

85-89 

Добре володіння компетенціями менеджменту 

особистості (не реалізовано чотири вимоги) 

80-84 
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Опис 

кваліфікаційного 

рівня 

Вимоги до знань, умінь/навичок, комунікації, 

відповідальності і автономії 

Показник 

оцінки  

Добре володіння компетенціями менеджменту 

особистості (не реалізовано шість вимог) 

74-79 

Задовільне володіння компетенціями менеджменту 

особистості (не реалізовано сім вимог) 

70-73 

Задовільне володіння компетенціями менеджменту 

особистості (не реалізовано вісім вимог) 

65-69 

Рівень відповідальності і автономії фрагментарний 60-64 

Рівень відповідальності і автономії незадовільний <60 

7 ІНСТРУМЕНТИ, ОБЛАДНАННЯ ТА ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
Використовується інструментальна база випускової кафедри, а також комп’ютерне 

та мультимедійне обладнання. Дистанційна платформа офіс365 – Teams, Мoodlе. 

8 РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ 

1. Медична хімія: підручник / В.О. Калібабчук, І.С. Чекман, В.І. 

Галинська та ін.; за ред. В.О. Калібабчук. – 4-е вид. – К.: ВСВ «Медицина», 

2019. – 336с. 

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

Вінниця: «Нова книга», 2008. – 775 с.  

3. Музиченко В.П. Медична хімія. Київ: Медицина, 2010. – 496 с. 

4. Березан О. Збірник задач з хімії. – Тернопіль: Підручники та 

посібники, 2008. – 320 с. 

5. Миронович Л.М. Медична хімія: навч. посібник. – Київ: 

Каравела, 2008. – 159 с. 

6. Каплаушенко А.Г. Медична хімія: підручник для студентів 

медичних факультетів / Каплаушенко А.Г., Пряхін О.Р., Варинський Б.О., 

Чернега Г.В. та ін. – Запоріжжя, 2018. – 328 с.  

7. Порецький А.В., Баннікова-Безродна О.В., Філіппова Л.В. 

Медична хімія: Підручник. – К.: ВСВ “Медицина”, 2012. – 384 с. 

8. Харченко С.В. Медична хімія. – Полтава: Полтавський літератор, 

2014. – 212 с. 

9. Неділько С.А., Попель П.П. Загальна й неорганічна хімія: задачі 

та вправи: навч.посіб. – К.: Либідь, 2001. – 400 с. 

10. Мороз А.С., Ковальова А.Г. Фізична та колоїдна хімія. – Львів: 

Світ, 1994. – 280 с. 

Додаткова: 

1. Medical chemistry: textbook / V.O. Kalibabchuk, V.I. Halynska, L.I. 

Hryshchenko et al. – 7
th

 edition. – Kyiv: AUS Medicine Publ., 2022. – 224 p. 
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2. Перепелиця О.О. Медична хімія. Навчально-методичний 

посібник. / Чернівці: Спб Лівак, 2011. – 176 с. 

3. Губський Ю.І. Біологічна хімія. Підручник / Ю.І.Губський. – 

Київ-Вінниця: Нова книга, 2007. – 656 с. 

4. Левітін Є Я , Бризицька А.М., Клюєва Р.Г. Загальна та 

неорганічна хімія. –  Вінниця, «Нова книга», 2003. – 464 с. 

5. Рейтер Л.Г., Степаненко О.М., Басов В.П. Теоретичні розділи 
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