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1. Контактна інформація:  

Викладачі: проф. Каплаушенко А. Г., доц. Варинський Б. О., доц. Пряхін О. 

Р., доц. Чернега Г. В., доц. Авраменко А. І., ст. викл. Самелюк Ю. Г., ас. Фролова 

Ю. С. 

e-mail: kaplaushenko.ag@zsmu.zp.ua 

кафедри: фізколоїдної хімії 

адреса: пр. Маяковського, 26, 69035, м. Запоріжжя, Україна 

 

2. Анотація курсу: 

Семестр(и): 1 або 2(стоматологія МК).  

Обсяг модуля: загальна кількість годин – 90 год., з них лекції – 10 год., 

практичні заняття – 34 год., самостійна робота – 46 год., кількість кредитів ЄКТС 

– 3.  

Мета курсу: метою викладання навчальної дисципліни «медична хімія» є 

вивчення основ фізико-хімічних процесів життєдіяльності живого організму, що 

підпорядковуються основним хімічним закономірностям Крім того метою 

вивчення фізичної та колоїдної хімії є навчити студентів чітко формулювати 

результати спостережень і на їх основі робити висновки.  

Компетентності:  

− інтегральна: здатність розв’язувати типові та складні спеціалізовані задачі 

та практичні проблеми у процесі навчання, що передбачає проведення 

досліджень, здійснення інновацій та характеризується комплексністю та 

невизначеністю умов та вимог. 

− загальні:  

1. Здатність застосовувати знання в практичних ситуаціях 

2. Знання та розуміння предметної області та розуміння професії 

3. Здатність до здійснення саморегуляції та ведення здорового способу 

життя, здатність до адаптації та дії в новій ситуації 

4. Здатність до вибору стратегії спілкування; здатність працювати в команді; 

навички міжособистісної взаємодії 



5. Здатність спілкуватися рідною мовою як усно, так і письмово; здатність 

спілкуватись другою мовою 

6. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій 

7. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу, здатність вчитися і 

бути сучасно навченим 

8. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях 

9. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт 

10. Визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих 

обов’язків 

11. Здатність діяти соціально відповідально та громадсько свідомо 

12. Прагнення до збереження навколишнього середовища 

− спеціальні (фахові, предметні): 

1. Здатність до оцінювання результатів лабораторних та інструментальних 

досліджень. 

2. Дотримання етики та академічної доброчесності. 

 

Результати навчання дисципліни: 

Основними завданнями вивчення дисципліни «Медична хімія» є 

 засвоєнні основних положень та законів фізичної та колоїдної хімії; 

 формуванні у студентів навичок проведення лабораторних робіт та обробки 

експериментальних даних; 

 в проведенні аналізу результатів спостережень; 

 навчанні методам фізико-хімічних вимірювань, які найбільш поширені у 

стоматології та медицині; 

 навчанні користуванню довідковою літературою. 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

знати:  

 основні закони фізичної та колоїдної хімії для формування цілісного 

підходу до вивчення процесів виробництва і контролю якості лікарських засобів; 



 застосування фізико-хімічних методів якісного та кількісного аналізу 

субстанцій та лікарських засобів; 

 трактування загальних фізико-хімічних закономірностей, що є основою 

підбору матеріалів для стоматологічних потреб; 

 загальні фізико-хімічні закономірності, що лежать в основі виробничих 

процесів. 

вміти:  

 користуватися хімічним посудом, приладами для вимірювання фізико-

хімічних показників; 

 пояснювати теоретичні основи досліджуваних явищ, процесів та фактів; 

 інтерпретувати досліджувані явища; самостійно аналізувати завдання та 

робити правильні висновки;  

 чітко формулювати результати спостережень і на основі їх робити 

висновки; 

 вибирати необхідні форми для представлення результатів роботи (таблиці, 

графіки, рівняння); 

 точно оцінювати результати вимірювань фізико-хімічних величин; 

 користуватися фізико-хімічними довідниками. 

 володіти хімічною термінологією та грамотною мовою. 

мати поняття: про методи визначення концентрацій, енергетичний та 

кислотно-основний баланс організму, адсорбційних процесах, колоїдні розчини 

та розчини ВМС. 

 

Необхідні навчальні компоненти (пререквізити, кореквізити і 

постреквізити): в межах другого (освітнього) рівня (див. структурно-логічна 

схема освітньої програми).  

Зміст дисципліни: 1 змістовний модуль, 11 тем: 

Модуль1. Фізична хімія 

Тема 1. Вчення про розчини. Колігативні властивості розчинів. 



Визначення. Теорії розчинів. Роль розчинів в життєдіяльності 

організмів. Класифікації розчинів. Механізм процесів розчинення. Величини, 

що характеризують кількісний склад розчинів. Приготування розчинів. 

Колігативні властивості розведених розчинів неелектролітів. Закон Рауля. 

Осмос та осмотичний тиск. Закон Вант-Гофа-Пфефера. Застосування 

колігативних властивостей в медико - біологічних дослідженнях. Гемоліз, 

плазмоліз. 

 

Тема 2. Кислотно-основна рівновага в організмі. Основи 

титриметричного аналізу. 

Теорії кислот та лугів. Електроліти в організмі людини. Властивості розчинів 

слабких та сильних електролітів. Кількісні характеристики розчинів 

електролітів. Значення рН для різних рідин людського організму в нормі та 

патології. Основи титриметричного аналізу. 

 

Тема 3. Буферні системи. 

Основні поняття про буферні системи. Класифікація та механізм буферної 

дії. Визначення буферної ємності. Буферні системи крові. Рівняння Гендерсона- 

Гассельбаха. 

 

Тема 4. Електродні процеси, їх біологічна роль та застосування в 

медицині. Потенціометричне визначення рН та концентрації в біологічних 

рідинах. 

Класифікація електродів.  Вимірювання  електродних  потенціалів. 

Електроди визначення та електроди порівняння. Біологічна роль дифузійних та 

мембранних потенціалів. Прогнозування напрямку окисно-відновних реакцій за 

величинами окисно-відновних потенціалів. Потенціометрія. Потенціометричне 

визначення рН, активності іонів. Потенціометричне титрування. 

Тема 5. Біогенні s-, р- та d-елементи, біологічна роль, застосування в 

медицині. 



Загальні відомості про біогенні елементи. Якісний та кількісний вміст 

біогенних елементів в організмі людини. Будова атомів та електронна 

структура біогенних s-, р- та d-елементів. Якісні реакції на іони. Біологічна 

роль та застосування в медицині. 

 

Тема 6. 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) 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. Внутрішньо- комплексні сполуки. Поліядерні комплекси. Поняття про 

металолігандний гомеостаз. Порушення гомеостазу. Комплексони та їх 

застосування в медицині як антидотів при отруєнні важкими металами 

(хелатотерапія). 

 

Тема 7. Теоретичні основи біоенергетики. Теплові ефекти хімічних 

реакцій в розчинах. Направленість процесів. 

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 8. Кінетичні закономірності перебігу біологічних процесів. 

Хімічна кінетика як основа для вивчення швидкостей та механізму 

біохімічних реакцій. Швидкість реакції та фактори, що на неї впливають. 

Молекулярність та порядок реакції. Період напівперетворення - кількісна 

характеристика зміни концентрації в довкіллі радіонуклідів, пестицидів тощо. 

Поняття про механізм реакції. 

Енергія активації. Теорія активних співударів. Рівняння Арреніуса. Поняття 

про теорію перехідного стану (активованого комплексу). 

Каталіз та каталізатори. Уявлення про кінетику ферментативних реакцій. 

Ферменти як біологічні каталізатори. Активація та інгібірування ферментів. 

Вплив екологічних факторів на кінетику ферментативних реакцій. 

Тема 9. Фізико-хімія поверхневих явищ. Основи  адсорбційної терапії. 

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 поверхневому 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. 

 

Тема 10. Колоїдні розчини, грубо дисперсні системи. 

Одержання, очистка та властивості колоїдних розчинів. Їх ксифікація та 

будова колоїдних часток. Молекулярно-кінетичні, оптичні, електрокінетичні 

властивості колоїдних систем. Коагуляція колоїдних розчинів. Колоїдний захист. 

Грубодисперсні системи. Напівколоїди, детергенти. Міцелоутворення у 

розчинах напівколоїдів. 

Тема 11. Фізико-хімічні властивості розчинів біополімерів. 

ВМС-основа живих організмів. 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. 

Види навчальних занять: лекції, практичні заняття із використанням 

необхідного обладнання, самостійна робота студентів, індивідуальна робота; 

дистанційне навчання (із застосуванням оn-line курсів, вебінарів та освітніх 

ресурсів, в т.ч. на базі платформи Microsoft Office 365). 

Форма навчання: денна. 

Форми підсумкового контролю: диференційований залік 2 семестр. 



Засоби діагностики успішності навчання: виконання теоретичних і 

практичних завдань, тестових завдань, а також навчально-дослідна робота 

студентів. 

Мова навчання: українська. 

3. Оцінювання: 

При оцінюванні успішності студентів застосовується Інструкція з методики 

оцінювання успішності студентів, яку розглянуто і затверджено на спільному 

засіданні Вчених Рад медичних, фармацевтичних та міжнародних факультетів 

28.04.2012 р. протокол №8. 

Оцінка за модуль визначається як сума оцінок поточної навчальної діяльності 

(у балах) та оцінки підсумкового іспиту (у балах), яка виставляється при 

оцінюванні теоретичних знань та практичних навичок відповідно до переліків, 

визначених програмою навчальної дисципліни. 

Максимальна кількість балів, яку студент може набрати при вивченні 

кожного модуля, становить 200, в тому числі за поточну навчальну діяльність – 

110 балів. Підсумковий модульний контроль здійснюється по завершенню 

вивчення всіх тем модуля на іспиті. Форми проведення підсумкового контролю 

мають бути стандартизованими і включати контроль теоретичної та практичної 

підготовки. 

Для оцінювання поточної навчальної діяльності встановлюється єдина 

шкала, яка визначає фіксовані значення для максимально можливої та 

мінімально необхідної кількості балів (110 балів, якщо поточні оцінки – 

«відмінно» та 60 балів, якщо поточні – «задовільно». До 110 максимальних балів 

можуть додаватись бали за індивідуальну роботу – не більше 10). 

Бали за поточну успішність прив’язуються до середньої арифметичної оцінки 

за традиційною п’ятибальною системою незалежно від кількості занять в модулі. 

При цьому враховуються усі види робіт, передбачені методичною розробкою для 

запланованої теми. 

 



Залік здійснюється по завершенні вивчення всіх тем семестру на останньому 

практичному занятті в семестрі. До підсумкового екзаменаційного контролю 

допускаються студенти, які відвідали усі передбачені навчальною програмою з 

дисципліни аудиторні заняття, та при вивченні модуля набрали кількість балів, 

не меншу за мінімальну.    

Програма заліку включає обов’язкову і варіативну частини.  

Обов’язкова частина охоплює наукові та практичні питання «Медичної 

хімії» та складається з виконання завдань різних типів:  

- контроль практичних навичок – це співбесіда або практичне виконання 

досліджень із використанням фізико-хімічних методів (визначення теплот 

процесів, визначення молекулярної маси кріо-, або ебуліо-, чи осмометричних 

методів, застосування термічного, кондукто-, потенціометричного аналізу, 

визначення константи, порядку та енергії активації хімічних процесів, 

визначення величини поверхневого натягу, поверхневої активності та адсорбції, 

застосування хроматографічних методів у стоматології та медицині, 

приготування дисперсних систем та дослідження їх параметрів, а саме порогу 

коагуляції, електрокінетичного потенціалу, дослідження розчинів ВМС на 

предмет ІЕК, в’язкості). 

- теоретичне завдання передбачає тестову та письмову відповідь на 

теоретичні питання та вирішення задач, які стосуються хімічної термодинаміки. 

Аспектів електропровідності, електродних процесів, кінетичних закономірностей 

перебігу хімічних та біохімічних процесів, поверхневих явищ, адсорбційних 

процесів дисперсних систем в т.ч. колоїдних та мікрогетерогенних, а також 

розчинів ВМС. 

Варіативна частина стосується теоретичних та практичних аспектів 

відповідно до НДР кафедри: 

- вивчення фізико-хімічних та біологічних властивостей нітрогеновмісних 

гетероциклів; 

- застосування фізико-хімічних методів, в т.ч. хроматографії у стоматології. 



Максимальна кількість балів, яку може набрати студент при складанні 

диференційованого заліку, становить 80 балів. 

Диференційований залік вважається зарахованим, якщо студент набрав 

не менше 50 балів. 

 

4. Політика курсу: обов’язкове дотримання академічної доброчесності 

студентами, а саме: 

- самостійне виконання всіх видів робіт, завдань, форм контролю, 

передбачених робочою програмою даної навчальної дисципліни; 

- посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, 

тверджень, відомостей; 

- дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права; 

надання достовірної інформації про результати власної навчальної (наукової, 

творчої) діяльності, використані методики досл 

 


