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«Біологічна та біоорганічна хімія» закладає фундамент для формування в подальшому наступних 
програмних результатів навчання згідно з Стандартом вищої освіти України додипломної підготовки 
фахівців другого (магістерського) рівня спеціальності «Медицина».

Дисципліна базується на попередньо вивчених студентами в середній загальноосвітній школі таких 
предметів, як «Хімія», «Загальна біологія», «Біологія людини». «Біологічна та біоорганічна хімія» 
закладає основи для вивчення медичної біології, біофізики, медичної хімії (біонеорганічної, фізичної  
хімії), морфологічних дисциплін й інтегрується з цими дисциплінами; закладає основи вивчення 
студентами молекулярної біології, генетики, фізіології, патології, загальної та молекулярної фарма-
кології, токсикології та пропедевтики клінічних дисциплін.

Метою викладання навчальної дисципліни «Біологічна та біоорганічна хімія» є вивчення  біомоле-
кул  та  молекулярної  організації   клітинних  структур,  загальних закономірностей ферментатив-
ного каталізу та  біохімічної динаміки  перетворення  основних  класів біомолекул  (амінокислот,  
вуглеводів,  ліпідів, нуклеотидів, порфіринів тощо), молекулярної біології та генетики інформацій-
них макромолекул (білків та нуклеїнових кислот),  тобто молекулярних механізмів спадковості та 
реалізації генетичної інформації,  гормональної регуляції метаболізму та біологічних функцій 
клітин,  біохімії спеціальних фізіологічних функцій.
Завдання: 
– навчити студентів загальних принципів оцінки хімічних властивостей органічних сполук; 
- дати знання про будову речовин, які складають групи (білки, вуглеводи, нуклеїнові кислоти, 
ліпіди, вітаміни, ферменти, гормони) на основі знань про класи сполук. 
- навчити студентів лабораторно досліджувати та виявляти певні класи біологічних сполук за 
властивостями їх функціональних груп; 
- проводити якісні і кількісні реакції та оцінити показники при лабораторному біохімічному дослі-
дженні.

У результаті вивчення дисципліни «Біологічна та біоорганічна хімія» студент повинен: 
Знати: 
∙ класифікацію біоорганічних сполук за будовою вуглецевого скелета та властивостями функціо-
нальних груп 
∙ класи біоорганічних сполук за властивостями їх функціональних груп 
∙ біологічну роль основних органічних сполук 
∙ будову та властивості спиртів, фенолів, альдегідів та кетонів, карбонових кислот, ліпідів, аміно-
кислот, пептидів та білків 
∙ основні гетероциклічні сполуки 
∙ структуру нуклеозидів, нуклеотидів та нуклеїнових кислот 
Вміти:
 ∙ Відрізняти класи біоорганічних сполук за їх функціональними групами; 
∙ Записувати формули класи біоорганічних сполук за їх функціональних групп 
∙ лабораторно досліджувати та виявляти певні класи біологічних сполук за властивостями їх 
функціональних груп 
∙ проводити якісні хімічні реакції на окремі органічні сполуки 
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∙ передбачити за формулами біоорганічних сполук властивості їх функціональних груп; 
∙ Виявляти альдегідну групу якісними реакціями Тромера, Толенса 
∙ Виявлення глюкози якісними реакціями 
∙ Проводити якісну реакцію на крохмаль з йодом 
∙ Проводити якісні реакції на амінокислоти та білки 
Оволодіти навичками: 
∙ Виявлення глюкози якісними реакціями 
∙ Проведення якісної реакції на крохмаль 
∙ Якісні реакції на амінокислоти та білки

Результати навчання4

5

Тема 1. Класифікація, номенклатура та 
ізомерія біоорганічних сполук. Природа 
хімічного зв'язку

Тема 2. Класифікація, номенклатура та 
ізомерія біоорганічних сполук. Природа 
хімічного зв'язку
Тема 3. Реакційна здатність спиртів, фенолів, 
амінів

Тема 4. Будова та хімічні властивості 
альдегідів, кетонів

Тема 5. Структура, властивості та біологічне 
значення карбонових кислоти та їх функціо-
нальних похідних
Тема 6. Вищі жирні кислоти. Ліпіди. 
Фосфоліпіди

Тема 7. Будова, реакційна здатність та 
біологічне значення гетерофункціональних 
сполук (α-, β-, γ-гідроксикислот, кетокислот 
та фенокислот)

Разом

0,5 1,5

1,5

1,5

4,0

0,25 3,25

3,750,25

1,5 3,750,25

1,5 5,250,25

1,5 4,250,25

3,0 3,750,25

2,0 12,0 28,0

Структура дисципліни6

Назви змістових модулів і тем Лекції Практичні
заняття

Кількість годин

Самостійна
робота студента

Розділ 1. Біологічно важливі класи біоорганічних сполук. 
Біополімери та їх структурні компоненти
Змістовий розділ 1. Теоретичні основи будови та реакційної здатності біоорганічних сполук



Тема 8. Вуглеводи. Будова та хімічні власти-
вості моносахаридів
Тема 9. Структура і функції дисахаридів та 
полісахаридів

Разом

Разом

Тема 10. Класифікація, будова та значення 
біологічно важливих гетероциклічних сполук

Тема 11. Структура та біохімічні функції 
нуклеозидів та нуклеотидів

Тема 12. Будова та біологічна роль 
нуклеїнових кислот

Тема 13. Амінокислотний склад білків та 
пептидів. Структурна організація білків

Тема 14. Фізико-хімічні властивості білків. 
Реакції осадження білків. Денатурація

Разом
Разом за розділ 1

Тема 15. Контроль вихідного рівня знань. 
Предмет і задачі біохімії. Вивчення структури 
і фізико-хімічних властивостей білків. Кіль-
кісне визначення білка біуретовим методом. 
Доказ білкової природи ферментів

Тема 16. Вивчення структури і фізико-хіміч-
них властивостей ферментів

Тема 17. Визначення активності ферментів, 
дослідження кінетики ферментативного 
каталізу і вплив активаторів і інгібіторів

Змістовий розділ 2. Структура та біологічні функції вуглеводів

1,0 2,00,5

1,0 4,00,5

3,0 4,50,5

3,0 1,01,0

3,0 2,50,5

9,0 8,02,0

2,0 6,01,0

3,0 4,01,0

6,0 8,02,0
32,0 50,08,0

3,0

3,0

3,0

1,0

3,01,0

3,0 4,01,0

Змістовий розділ 3. Біологічно активні гетероциклічні сполуки

Змістовий розділ 4. α-Амінокислоти. Пептиди. Білки

Змістовий розділ 5. Роль ферментів і вітамінів в обміну речовин

Розділ 2. Загальні закономірності метаболізму. 
Метаболізм вуглеводів, ліпідів, білків та його регуляція

Структура дисципліни6

Назви змістових модулів і тем Лекції Практичні
заняття

Кількість годин

Самостійна
робота студента
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Змістовий розділ 6. Обмін речовин і енергії

Змістовий розділ 7. Метаболізм вуглеводів та його регуляція

Змістовий розділ 8. Метаболізм ліпідів та його регуляція

Тема 18. Дослідження ролі кофакторів і 
коферментних форм вітамінів у каталітичній 
активності ферментів

Тема 19. Дослідження участі вітамінів і 
коферментних форм вітамінів у різних 
біохімічних процесах
Разом

Тема 20. Дослідження окисного фосфорилю-
вання і синтезу АТФ, інгібітори і роз’єдну-
вачі окисного фосфорилювання

Тема 21. Обмін речовин і енергії. Дослі-
дження  функціонування  циклу трикарбоно-
вих кислот

Тема 22. Дослідження особливостей трав-
лення вуглеводів. Біосинтез та катаболізм 
глікогену. Перетворення інших моносахари-
дів в глюкозу

Тема 23. Дослідження анаеробного окислен-
ня глюкози. Біосинтез глюкози – глюконео-
генез
Тема 24. Дослідження аеробного окислення 
глюкози. Пентозофосфатний шлях перетво-
рення глюкози

Тема 25. Структура та функції клітинних 
мембран
Тема 26. Дослідження особливостей трав-
лення ліпідів. Порушення травлення ліпідів 
та транспорту в крові екзогенних ліпідів
Тема 27. Дослідження обміну жирних 
кислот та кетонових тіл. Бета-окислення 
жирних кислот. Біосинтез і біотрансформа-
ція холестеролу

1,5 1,51,0

1,5 2,51,0

1,5 2,51,0

1,5 0,51,0

4,0 12,0 5,0

Разом

Разом

2,0 3,0 5,0

1,0 3,0 2,0

0,5 3,0 2,5

0,5 3,0 4,5

1,0 1,5 1,5

1,0 1,5 1,5

1,0 1,5 4,0

2,0 9,0 9,0

Структура дисципліни6

Назви змістових модулів і тем Лекції Практичні
заняття

Кількість годин

Самостійна
робота студента
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Змістовий розділ 9. Метаболізм амінокислот. Ензимопатії  амінокислотного обміну

Змістовий розділ 10. Основи молекулярної біології

Змістовий розділ 11. Молекулярні механізми дії гормонів на клітини-мішені 
та біохімія гормональної регуляції

Розділ 3. Молекулярна біологія. Біохімія міжклітинних комунікацій. 
Біохімія тканин і фізіологічних функцій

Тема 28. Дослідження біосинтезу жирних 
кислот, триацилгліцеролів та фосфогліцери-
дів. Порушення ліпідного обміну: ожиріння 
та жирова інфільтрація печінки

Разом

Разом

Разом

Разом за розділ 2

Тема 29. Дослідження хімічного складу 
шлункового соку. Особливості травлення 
білків
Тема 30. Дослідження перетворень аміно-
кислот (трансамінування, дезамінування, 
декарбоксилювання)

Тема 31. Дослідження процесів детоксикації 
аміаку та біосинтезу сечовини
Тема 32. Спеціалізовані шляхи обміну 
окремих амінокислот. Біосинтез креатину. 
Порушення обміну амінокислот

Тема 33. Дослідження біосинтезу та катабо-
лізму пуринових нуклеотидів. Визначення 
кінцевих продуктів їх обміну

Тема 34. Дослідження метаболізму піриміди-
нових нуклеотидів. Дослідження складу 
нуклеїнових кислот
Тема 35. Дослідження реплікації ДНК. 
Аналіз механізмів мутацій та репарації ДНК

Тема 36. Транскрипція РНК. Біосинтез білка 
в рибосомах. Етапи та механізм трансляції, 
регуляція трансляції. Антибіотики - інгібіто-
ри транскрипції та трансляції

1,5 4,01,0

0,5 2,51,0

0,5 3,51,0

4,0 6,0 11,0

1,0 0,5 2,5

1,0 0,5 3,5

4,0 2,0 12,0

16,0 32,0 42,0

3,0 2,0

3,0 2,0

1,5 2,0

1,5 2,0

9,0 8,0

Структура дисципліни6

Назви змістових модулів і тем Лекції Практичні
заняття

Кількість годин

Самостійна
робота студента



Змістовий розділ 12. Біохімія та патобіохімія крові

Змістовий розділ 13. Біохімія тканин та органів

Тема 37. Дослідження молекулярно-клітин-
них механізмів дії гормонів на клітини-мі-
шені. Гормони гіпофізу та гіпоталамусу

Разом

Разом

Тема 38. Дослідження дії гормонов підшлун-
кової залози та шлунково-кишкового тракту. 
Механізм порушень обміну речовин при 
цукровому діабеті

Тема 39. Гормональна регуляція рівня 
глюкози в крові. Будування цукрових 
кривих. Гормони надниркових залоз

Тема 40. Гормональна регуляція обміну 
кальцію. Дослідження йоду в щитовидній 
залозі.  Фізіологічно активні ейкозаноїди

Тема 41. Стероїдні гормони статевих залоз. 
Гормональна регуляція біохімічних перетво-
рень речовин при харчуванні. Регуляція 
обміну речовин при голодуванні

Тема 42. Взаємозв’язок усіх видів обміну 
речовин та його регуляція

Тема 43. Дослідження хімічного складу та 
кислотно-основного стану крові. Визначення 
залишкового азоту крові

Тема 46. Біохімія печінки. Мікросомальне 
окислення, цитохроми Р-450
Тема 47. Дослідження типів біологічного 
оксилення. Роль жиророзчинних вітамінів у 
функціонуванні тканин та органів

Тема 44. Дослідження згортальної, антизгор-
тальної та фібринолітичної систем крові

Тема 45. Дослідження хімічного складу 
еритроцитів. Нормальні та патологічні 
форми гемоглобінів. Дослідження кінцевих 
продуктів катаболізму гему. Патобіохімія 
жовтяниць

1,5 1,0

1,5 1,0

1,5 1,0

1,5 1,0

1,5 2,0

1,5 2,0

9,0 8,0

1,5 3,0

1,5 1,0

3,0 2,0

6,0 6,0

1,0 0,5

1,0 0,5

Структура дисципліни6

Назви змістових модулів і тем Лекції Практичні
заняття

Кількість годин

Самостійна
робота студента

SYLLABUS



Тема 48. Дослідження нормальних та 
патологічних компонентів сечі

Тема 49. Біохімія сполучної тканини

Тема 50. Біохімія нервової тканини

Разом

Разом за розділ 3

Усього

1,0 1,0

2,0 2,0

8,0 6,0

32,0 28,0

96,024,0 120,0

3,0 2,0

Структура дисципліни6

Назви змістових модулів і тем Лекції Практичні
заняття

Кількість годин

Самостійна
робота студента

Розділ 1. Біологічно важливі класи біоорганічних сполук. Біополімери та їх структурні компо-
ненти
Класифікація, номенклатура та ізомерія біоорганічних сполук. Природа хімічного зв'язку. Класифі-
кація хімічних реакцій. Реакційна здатність алканів, алкенів, аренів.
Реакційна здатність спиртів, фенолів, амінів. Будова та хімічні властивості альдегідів, кетонів.
Структура, властивості та біологічне значення карбонових кислоти та їх функціональних похідних. 
Вищі жирні кислоти. Ліпіди. Фосфоліпіди.
Будова, реакційна здатність та біологічне значення гетерофункціональних сполук (α-, β-, γ-гід-
роксикислот, кетокислот та фенокислот).
Вуглеводи. Будова та хімічні властивості моносахаридів.
Структура і функції дисахаридів та полісахаридів.
Класифікація, будова та значення біологічно важливих гетероциклічних сполук.
Структура та біохімічні функції нуклеозидів та нуклеотидів.
Будова та біологічна роль нуклеїнових кислот.
Амінокислотний склад білків та пептидів. Структурна організація білків.
Фізико-хімічні властивості білків. Реакції осадження білків. Денатурація.

Розділ 2. Загальні закономірності метаболізму. Метаболізм вуглеводів, ліпідів, білків та його 
регуляція.
Предмет і задачі біохімії. Вивчення структури і фізико-хімічних властивостей білків. Кількісне 
визначення білка біуретовим методом. Доказ білкової природи ферментів.
Вивчення структури і фізико-хімічних властивостей ферментів.
Визначення активності ферментів, дослідження кінетики ферментативного каталізу і вплив актива-
торів і інгібіторів.
Дослідження ролі кофакторів і коферментних форм вітамінів у каталітичній активності ферментів. 
Дослідження участі вітамінів і коферментних форм вітамінів у різних біохімічних процесах.
Дослідження окисного фосфорилювання і синтезу АТФ, інгібітори і роз’єднувачі окисного фосфо-
рилювання. Обмін речовин і енергії. Дослідження  функціонування  циклу трикарбонових кислот.
Дослідження особливостей травлення вуглеводів. Біосинтез та катаболізм глікогену. Перетворення 
інших моносахаридів в глюкозу.
Дослідження анаеробного окислення глюкози. Біосинтез глюкози – глюконеогенез.
Дослідження аеробного окислення глюкози. Пентозофосфатний шлях перетворення глюкози.
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Структура та функції клітинних мембран. Дослідження особливостей травлення ліпідів. Порушення 
травлення ліпідів та транспорту в крові екзогенних ліпідів.Дослідження обміну жирних кислот та 
кетонових тіл. Бета-окислення жирних кислот. Біосинтез і біотрансформація холестеролу. Дослі-
дження біосинтезу жирних кислот, триацилгліцеролів та фосфогліцеридів. Порушення ліпідного 
обміну: ожиріння та жирова інфільтрація печінки.
Дослідження хімічного складу шлункового соку. Особливості травлення білків. Дослідження 
перетворень амінокислот (трансамінування, дезамінування, декарбоксилювання). Дослідження 
процесів детоксикації аміаку та біосинтезу сечовини. Спеціалізовані шляхи обміну окремих аміно-
кислот. Біосинтез креатину. Порушення обміну амінокислот.

Розділ 3. Молекулярна біологія. Біохімія міжклітинних комунікацій. Біохімія тканин і фізіо-
логічних функцій.
Дослідження біосинтезу та катаболізму пуринових нуклеотидів. Визначення кінцевих продуктів їх 
обміну.
Дослідження метаболізму піримідинових нуклеотидів. Дослідження складу нуклеїнових кислот.
Дослідження реплікації ДНК. Аналіз механізмів мутацій та репарації ДНК. Транскрипція РНК. 
Біосинтез білка в рибосомах. Етапи та механізм трансляції, регуляція трансляції. Антибіотики - 
інгібітори транскрипції та трансляції.
Дослідження молекулярно-клітинних механізмів дії гормонів на клітини-мішені. Гормони гіпофізу 
та гіпоталамусу. Дослідження дії гормонов підшлункової залози та шлунково-кишкового тракту. 
Механізм порушень обміну речовин при цукровому діабеті.
Гормональна регуляція рівня глюкози в крові. Будування цукрових кривих. Гормони надниркових 
залоз. Гормональна регуляція обміну кальцію. Дослідження йоду в щитовидній залозі.  Фізіологічно 
активні ейкозаноїди.
Стероїдні гормони статевих залоз. Гормональна регуляція біохімічних перетворень речовин при 
харчуванні. Регуляція обміну речовин при голодуванні. Взаємозв’язок усіх видів обміну речовин та 
його регуляція.
Дослідження хімічного складу та кислотно-основного стану крові. Визначення залишкового азоту 
крові. Дослідження згортальної, антизгортальної та фібринолітичної систем крові.
Дослідження хімічного складу еритроцитів. Нормальні та патологічні форми гемоглобінів. Дослі-
дження кінцевих продуктів катаболізму гему. Патобіохімія жовтяниць.
Біохімія печінки. Мікросомальне окислення, цитохроми Р-450. Дослідження типів біологічного 
оксилення. Роль жиророзчинних вітамінів у функціонуванні тканин та органів. Дослідження 
нормальних та патологічних компонентів сечі.
Біохімія сполучної тканини.
Біохімія нервової тканини.
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1. Створення мультимедійних презентацій із тем практичних занять
2. Створення хімічних кросвордів
3. Виготовлення таблиць
4. Участь у роботі наукового-студентського гуртка
5. Участь у студентській олімпіаді із дисципліни
6. Участь у наукво-практичних конференціях
7. Організація та відвідування тематичних музеїв
8. Публікації тез доповідей наукової конференції у співавторстві із викладачем

За виконання вибіркових завдань додатково до навчального рейтингу студента додається 12 балів

Перелік вибіркових завдань8
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3 семестри І, ІІ, ІІІ Так 1,2 курси Цикл професійної
підготовки

9 Ознаки дисципліни

Термін
викладання Семестр

Міжнародна
дисциплінарна
інтеграція

Курс
(рік навчання)

Цикли:
загальної підготовки/
професійної підготовки/
вільного вибору

SYLLABUS

8

Поточна успішність студентів оцінюється за 4-и бальною шкалою (2; 3; 4; 5) на кожному практич-
ному з урахуванням затверджених критеріїв оцінювання для відповідної дисципліни.  Студент має 
отримати оцінку з кожної теми для подальшої конвертації оцінок у бали за багатобальною 
(200-бальною) шкалою.
Критерії оцінки поточної навчальної діяльності:
Відмінно («5») – студент правильно відповів на 90-100% запитань. Розв’язує ситуаційні задачі 
підвищеної складності, вміє узагальнити матеріал. 
Добре («4») - студент правильно відповів на 70-89% запитань. Володіє необхідними практичними 
навичками та прийомами їх виконання в обсязі, що перевищує необхідний мінімум.
Задовільно («3») - студент правильно відповів на 50-69% запитань. Володіє лише обов'язковим 
мінімумом методів дослідження.
Незадовільно ( «2») - студент правильно відповів на 50% запитань. Під час відповіді і  демонстрації 
практичних навичок робить значні, грубі помилки.
Оцінювання самостійної роботи студентів з підготовки до аудиторних практичних занять здійсню-
ється під час поточного контролю теми на відповідному аудиторному занятті.
Семестровий залік оцінюється за двобальною шкалою (зараховано/не зараховано) та 200-бальною 
шкалою шляхом визначення середнього арифметичного поточних оцінок за кожне практичне 
заняття за 4-и бальною шкалою, та її наступної конвертації у бали 200-бальної шкали. Мінімальна 
кількість балів, яку повинен набрати здобувач освіти – 120.
Підсумковий контроль знань з дисципліни «Біологічна та біоорганічна хімія» здійснюється у формі 
екзамену. Екзамен з дисципліни проводиться у вигляді усного опитування та тестової роботи згідно 
з питаннями складеними відповідно до пройденого матеріалу. 
https://ieu.edu.ua/docs/rate-of-study.pdf 

Система оцінювання та вимоги

Для досягнення цілей навчання та успішного проходження курсу, необхідно з першого дня активно 
включитися в роботу, регулярно відвідувати лекції, попередньо готуватись до практичного заняття, 
не спізнюватися і не пропускати заняття, приходити на заняття одягненим у медичний халат, 
виконувати всі необхідні завдання і працювати щодня над самовдосконаленням, вміти працювати з 
партнером або в складі групи, звертатися за допомогою і отримувати її, коли Ви її потребуєте.

Політика дисципліни12

До семестрового підсумкового контролю допускаються студенти, які виконали всі види робіт, 
завдань, передбачених навчальним планом на семестр відповідно до навчальної дисципліни, 
відвідали всі заняття, передбачені навчальним планом, написали та здали історію хвороби і мають 
середній бал за поточну навчальну діяльність не менше «3» ( 72 бали за 120-бальною шкалою).
https://ieu.edu.ua/docs/rate-of-study.pdf

Умови допуску до підсумкового контролю 11
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Студент, який з поважних причин, підтверджених документально, не підлягав поточному контролю 
мас право пройти поточний контроль у двотижневий термін після повернення до навчання.
Студент, що був відсутній на заняттях без поважних причин, не брав участі у заходах поточного 
контролю, не ліквідував академічну заборгованість, не допускається до підсумкового семестрового 
контролю знань з цієї дисципліни, а в день складання екзамену в екзаменаційній відомості науко-
во-педагогічним працівником виставляється оцінка «недопущений». Повторне складання диферен-
ційованого заліку з дисципліни призначається за умови виконання всіх видів навчальної, самостій-
ної (індивідуальної) роботи, передбачених робочою навчальною програмою дисципліни i прово-
диться згідно із затвердженим директоратом графіком ліквідації академічної заборгованості. 
https://ieu.edu.ua/docs/050.pdf 

Учасники освітнього процесу керуються принципами академічної доброчесності 
https://ieu.edu.ua/docs/011.pdf

Політика щодо пропусків занять та виконання завдань 
пізніше встановленого терміну13

Політика дотримання академічної доброчесності14

Основна література:
1. Біологічна і біоорганічна хімія: у 2кн.: підручник. Кн. 1. Біологічна хімія / Б.С. Зіменковський, В.А. 
Музиченко, І.В. Ніженковська, Г.О. Сирова; за ред. Б.С. Зіменковського, І.В. Ніженковської. – 2-е 
вид., випр. – К.: ВСВ «Медицина», 2017. – 272с. 
2. Біологічна і біоорганічна хімія: у 2кн.: підручник. Кн. 2. Біологічна хімія / Ю.І. Губський, І.В. 
Ніженковська, М.М. Корда та ін.; за ред. Ю.І. Губського, І.В. Ніженковської – 3-є вид.– К.: ВСВ «Ме-
дицина», 2021. – 544с. 
3. Bioorganic Chemistry: textbook / Yu. Gubskyi. – 2nd ed. – Vinnitsa:Nova Knyha, 2019/ - 224p. 
4. Biological chemistry = Біологічна хімія: textbook / edited by Yu. Gubsky. – 3nd edition. – Vinnytsia: 
Nova Knyha, 2020. – 488p. 

Допоміжна література 
1. Біохімія: підручник / за загальною редакцією проф. А.Л.Загайка, проф. К.В.Александрової – Х. : 
Вид-во "Форт". – 2014. – 728 с. 

Рекомендовані джерела інформації15

На заняттях студенти повинні виключити можливість користування мобільним телефоном, планше-
том чи іншими мобільними пристроями, не вдаватися до списування та плагіату, дотримуватись 
співпраці та солідарності викладача та студентів, звертатись до викладача в допомозі організації та 
консультації з наукової, пошукової та дослідницької роботи, приймати участь у наукових гуртках;
Викладач у свою чергу повинен забезпечити повне виконання навчально-тематичного плану є 
обов’язковим, не спізнюватися на лекційні, практичні (семінарські) заняття, об’єктивно оцінювати 
знань та практичні вміння студентів. Важливо не допускати жодних проявів корупційної діяльності. 
Першочергово викладач повинен слідкувати за хімічними аудиторіями, приділяти особливу увагу 
студентам на практичних заняттях під час роботи з хімічним обладнанням та реагентами. І важливо 
не допускати упереджене ставлення і дискримінацію незалежно від раси, етнічної приналежності та 
релігійних переконань.

Політика дисципліни12
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Щоб бути успішним у навчанні та самонавчанні , підготуйте себе до цього, формуючи такі звички:
Відповідайте за себе. Відповідальність – це усвідомлення того, що для досягнення успіху ви самі 
маєте визначити свої пріоритети, розподілити час і ресурси.
Сконцентруйтеся на своїх цінностях і принципах . Не дозволяйте друзям і знайомим указувати , що 
для вас важливо.
Поставте першочергові речі першими. Не дозволяйте іншим відвертати увагу від поставленої мети. 
Визначте час і місце своєї найбільшої продуктивності. Розташуйте пріоритети відповідно до ступеня 
складності матеріалу.
Показуйте себе з кращого боку.
Спочатку зрозумійте інших , а потім намагайтеся , щоб зрозуміли вас.
Шукайте найкраще для розв’язання проблеми.
Будьте вимогливими до себе.
Я бажаю Вам завзятості, цілеспрямованості та мотивації до навчання. І тоді успіх прийде до вас! 
До зустрічі на заняттях!
Не забудьте медичні халати!

Поради з успішного навчання на курсі16

2. Біологічна і біоорганічна хімія: у 2 кн.: підручник. Кн. 1. Біоорганічна хімія (ВНЗ ІV р. а.) / за ред. 
Б.С. Зіменковського, І.В. Ніженковської. – Вид.: ВСВ "Медицина". – 2014. – 272 с.
3. Гонський Я.І., Максимчук Т.П., Калинський М.І. Біохімія людини. Підручник. – Тернопіль: 
Укрмедкнига. – 2013. – 744 с. 
4. Біологічна та біоорганічна хімія [Текст]: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О.О. Мардашко, Л. 
М. Миронович, Г. Ф. Степанов. – О. : Одеський мед університет. – 2011. – 235 с. 
5. Функціональна біохімія: навчальний посібник для студ. вищого фарм. навч. закл. ІVрівня акреди-
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