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1. Загальні відомості 

 

Назва дисципліни Медична хімія та клінічні біохімічні дослідження 

ПІП Стоян Олександра Василівна 

Контактний телефон  099 180 21 32  

E-mail:   oleksandra-1984@ukr.net 

Вебресурси Viber /Тelegram/ WhatsApp 

Сторінка дисципліни 

на сайті коледжу  

https://www.medkol.cv.ua/sylabusy/,  

http://medkol-moodle.net.ua/course/index.php?categoryid=23 

Інтернет-ресурси dEra, iLearn, Рrometheus 

Консультації Чт.  19.00-20.00  

 

2. Опис навчальної дисципліни 
 

Розподіл навчальних годин 

 

Вид заняття / підсумкового контролю  Кількість годин 

Лекції 24 

Навчальна практика 40 

Самостійна робота 56 

Підсумковий модульний контроль Модульний контроль 

Всього годин/кредит ЕCTS 120/4 

 

Термін навчання: 1р. 10 міс. 

 

Мета навчальної дисципліни. 

Надати здобувачам вищої освіти фундаментальну і логічно-послідовну систему 

знань практичної спрямованості з визначення та оцінки стану здоров’я пацієнта, шляхом 

моніторингу та аналізу, дослідництва та критичного клінічного мислення у процесі 

застосування знань теоретичної, практичної та доказової медицини для ефективної 

медсестринської діяльності при терапевтичній патології, та удосконалення навичків 

виконання медсестринських втручань, організації ефективної роботи в системі закладів 

охорони здоров‘я та у домашніх умовах щодо профілактики, диспансеризації та 

реабілітації пацієнтів з патологією внутрішніх органів, у тому числі пацієнтів похилого 

віку. 

Основні завдання навчальної дисципліни спрямовані на досягнення результатів 

навчання: 

ПРН 5. Здійснювати медсестринське адміністрування щодо підвищення ефективності 

роботи медичної установи та вміти: приймати управлінські рішення, забепечувати їх 

виконання на основі застосування моделей медсестринського керівництва; забезпечувати 

виконання наказів та постанов з питань ОЗ; оволодіти функціональними обов’язками 

керівника медсестринських служб; знати порядок проведення ліцензування та акредитації 

закладів охорони здоров’я, лабораторій різного профілю 

ПРН 9. Демонструвати вміння ефективної професійної комунікації в усній, письмовій 

формах українською та іноземною мовами для реалізації академічної мобільності, 

ефективного обміну професійною інформацією 

ПРН 10. Застосовувати широкий спектр клінічних умінь й сучасних інноваційних 

діагностичних та лікувальних технологій з метою безпечного пацієнтоцентрованого 

догляду відповідно до клінічних протоколів та правових стандартів медсестринства. 

https://www.medkol.cv.ua/sylabusy/
http://medkol-moodle.net.ua/course/index.php?categoryid=23


ПРН 15. Використовувати прості і доступні під час масових обстежень і спостережень 

методи, апаратуру біохімічного аналізу; володіти найбільш поширеними методиками 

біохімічного обстеження організму людини. 

ПРН 20. Своєчасно та належно вести медсестринську документацію відповідно до 

чинного законодавства, використовуючи необхідні комп’ютерні технології, здійснювати 

моніторинг та аналіз документації. 

 

3. Навчальний план з дисципліни  

 

3.1.Теми лекційних занять 
 

№ 

з/п 
Назва теми Рекомендовані джерела 

Кількість 

годин 

Модуль І. Медична хімія та клінічні біохімічні дослідження 

1. Вступ в дисципліну «Медична хімія та 

клінічні біохімічні дослідження». 

Аналітичні технології та обладнання 

сучасної клініко біохімічної лабораторії.  

https://www.booksmed.com/bi

ologiya/1128-biologichna-

ximiya-gubskij-

pidruchnik.html 

2 

2 Система управління якістю 

лабораторними дослідженнями в 

лабораторіях клінічної біохімії. 

https://www.booksmed.com/bi

ologiya/1128-biologichna-

ximiya-gubskij-

pidruchnik.html 

2 

3 Клініко-біохімічні критерії обміну 

вуглеводів в нормі і патології 

https://www.booksmed.com/bi

ologiya/1128-biologichna-

ximiya-gubskij-

pidruchnik.html 

2 

4 Клініко-біохімічні критерії обміну 

ліпідів в нормі і патології. 

https://www.booksmed.com/bi

ologiya/1128-biologichna-

ximiya-gubskij-

pidruchnik.html 

2 

5 Клініко-біохімічні критерії водно-

сольового балансу в нормі і патології 

https://www.booksmed.com/bi

ologiya/1128-biologichna-

ximiya-gubskij-

pidruchnik.html 

2 

6 Клініко-біохімічні критерії кислотно-

лужної рівноваги в нормі і патології. 

https://www.booksmed.com/bi

ologiya/1128-biologichna-

ximiya-gubskij-

pidruchnik.html 

2 

7 Клінічна біохімія вітамінів. https://www.booksmed.com/bi

ologiya/1128-biologichna-

ximiya-gubskij-

pidruchnik.html 

2 

8 Клініко-біохімічні критерії вітамінного 

обміну в нормі і при патології. 

https://www.booksmed.com/bi

ologiya/1128-biologichna-

ximiya-gubskij-

pidruchnik.html 

2 

9 Клінічна біохімія білкового обміну https://www.booksmed.com/bi

ologiya/1128-biologichna-

ximiya-gubskij-

pidruchnik.html 

2 

10 Клініко-біохімічна роль нуклеїнових 
кислот (ДНК, РНК.) 

https://www.booksmed.com/bi

ologiya/1128-biologichna-

ximiya-gubskij-

pidruchnik.html 

2 



11 Основи клінічної ензимології. https://www.booksmed.com/bi

ologiya/1128-biologichna-

ximiya-gubskij-

pidruchnik.html 

2 

12 Клінічна біохімія гормонів. https://www.booksmed.com/bi

ologiya/1128-biologichna-

ximiya-gubskij-

pidruchnik.html 

2 

  Всього 24 

Примітка: Лекційні заняття проводяться відповідно до розкладу в лекційних 

аудиторіях навчального корпусу № 1. 

 

3.2. Теми практичного заняття  
 
№ 

з/п 
Назва теми Рекомендовані джерела 

Кількість 

годин  

Модуль І. Медична хімія та клінічні біохімічні дослідження 

Змістовий модуль 1. Клінічна біохімія вуглеводного, ліпідного та біологічно активних 

речовин 

1. Структура та особливості роботи у біохімічній 

лабораторії.  

https://www.booksmed.co

m/biologiya/1128-

biologichna-ximiya-

gubskij-pidruchnik.html 

2 

2 Аналітичні технології та обладнання сучасної 

клініко біохімічної лабораторії. Об'єкти і 

методи дослідження. 

https://www.booksmed.co

m/biologiya/1128-

biologichna-ximiya-

gubskij-pidruchnik.html 

2 

3 Система управління якістю лабораторними 

дослідженнями в лабораторіях клінічної 

біохімії  

https://www.booksmed.co

m/biologiya/1128-

biologichna-ximiya-

gubskij-pidruchnik.html 

2 

4. Клінічна біохімія вуглеводів. Вуглеводи крові.  https://www.booksmed.co

m/biologiya/1128-

biologichna-ximiya-

gubskij-pidruchnik.html 

2 

5. Обмін вуглеводів. Клініко-діагностичне 

значення вуглеводів в крові та сечі. 

https://www.booksmed.co

m/biologiya/1128-

biologichna-ximiya-

gubskij-pidruchnik.html 

2 

6. Клінічна біохімія ліпідів. Регуляція обміну 

ліпідів.  

https://www.booksmed.co

m/biologiya/1128-

biologichna-ximiya-

gubskij-pidruchnik.html 

2 

7. Ліпідограма. Алгоритми діагностики порушень 

ліпідного обміну. 

https://www.booksmed.co

m/biologiya/1128-

biologichna-ximiya-

gubskij-pidruchnik.html 

2 

8. Клініко-біохімічна роль неорганічних речовин 

– води, катіонів і аніонів у обмінних процесах.  

https://www.booksmed.co

m/biologiya/1128-

biologichna-ximiya-

gubskij-pidruchnik.html 

2 

9. Явище дегідратації та гіпергідратації організму. 

Патологія кислотно-основного стану – 

метаболічний та респіраторний ацидоз і 

алкалоз, лабораторні показники. 

https://www.booksmed.co

m/biologiya/1128-

biologichna-ximiya-

gubskij-pidruchnik.html 

2 

10. Регуляція концентрації іонів водню як одна із https://www.booksmed.co 2 



важливих складових кислотно-лужної 

рівноваги (КЛР).  

m/biologiya/1128-

biologichna-ximiya-

gubskij-pidruchnik.html 

  Всього ЗМ 1 20 
Змістовий модуль 2.  Клінічна біохімія обміну білків, нуклеїнових кислот. 

11 Клінічна біохімія вітамінів, їх класифікація.  

 

https://www.booksmed.co

m/biologiya/1128-

biologichna-ximiya-

gubskij-pidruchnik.html  

2 

12. Основні методики лабораторної діагностики, 

вітамінів в крові та сечі. 

https://www.booksmed.co

m/biologiya/1128-

biologichna-ximiya-

gubskij-pidruchnik.html 

2 

13. Білковий склад сироватки крові, методи 

визначення, зміни при патологічних станах.  

https://www.booksmed.co

m/biologiya/1128-

biologichna-ximiya-

gubskij-pidruchnik.html 

2 

14. Клініко-біохімічна характеристика первинної і 

вторинної гіперурикемії 

https://www.booksmed.co

m/biologiya/1128-

biologichna-ximiya-

gubskij-pidruchnik.html 

2 

15. Біохімія білкового складу сироватки крові, 

методи визначення, зміни при патологічних 

станах.  

https://www.booksmed.co

m/biologiya/1128-

biologichna-ximiya-

gubskij-pidruchnik.html 

2 

16. Діагностичне значення С-реактивного білка. 
Утворення креатиніну, діагностичне значення 

визначення співвідношення креатин/креатинін 

у сироватці крові та сечі 

https://www.booksmed.co

m/biologiya/1128-

biologichna-ximiya-

gubskij-pidruchnik.html 

2 

17. Хімічна природа та загальні властивості 

ензимів. Особливості клінічної 
ензимодіагностики. 

https://www.booksmed.co

m/biologiya/1128-

biologichna-ximiya-

gubskij-pidruchnik.html 

2 

18. Клініко-біохімічна характеристика гормонів як 

біологічно активних речовин . 

https://www.booksmed.co

m/biologiya/1128-

biologichna-ximiya-

gubskij-pidruchnik.html 

2 

19. Клініко-біохімічна характеристика та 

механізм дії гормонів підшлункової залози 

інсуліну та глюкагону, лабораторна 

діагностика порушення їх дії. 

https://www.booksmed.co

m/biologiya/1128-

biologichna-ximiya-

gubskij-pidruchnik.html 

 

20 Підсумковий модульний контроль  2 

  Всього ЗМ 2 20 

Усього за курс навчання 40 
 

Примітка. Заняття проводяться відповідно до розкладу в навчальних кімнатах клінічної 

бази.  

 

3.3. Теми самостійної позааудиторної роботи здобувачів освити 
 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 
Місце контролю 

1. Об'єкти і методи дослідження. Клініко біохімічні 

критерії обміну білків вуглеводів та ліпідів. 
2 

Практичне 

заняття 

2 Загальні питання клініко-біохімічної лабораторної 

діагностики. 
2 

Практичне 

заняття 



3 Значення знань з клінічної клінічної хімії для 

впровадження принципів доказової лабораторної 

медицини. Значення знань з клінічної клінічної хімії 

для впровадження принципів доказової лабораторної 

медицини в клінічну практику медичних закладів 

України. 

2 
Практичне 

заняття 

4 Преаналітичний, аналітичний, постаналітичний етапи 

в роботі біохімічних лабораторій. Вимоги до 

компетентності та якості медичних лабораторій, які 

задокументовані в ДСТУ EN ISO 15189:2015 

«Медичні лабораторії. Вимоги до якості та 

компетентності». 

2 
Практичне 

заняття 

5 Типи регуляції рівня глюкози в організмі. Причини 

порушення вуглеводного обміну, види. Порушення 

глюкозного обміну, гіпо та гіперглікемії – 

визначення, причини та наслідки. 

2 
Практичне 

заняття 

6 Особливості преаналітичного етапу лабораторного 

дослідження глюкози : підготовка пацієнта, умови 

взяття та зберігання біологічних рідин для 

дослідження. 

2 
Практичне 

заняття 

7 Методи дослідження обміну глюкози. 

Мукополісахаридози, типи. 
2 

Практичне 

заняття 

8 Регуляція обміну ліпідів Жирова інфільтація печінки. 

Діагностичні критерії атеросклерозу як хронічної 

запальної реакції. 

2 
Практичне 

заняття 

9 Ліпопротеїни сироватки крові. 
2 

Практичне 

заняття 

10 Порушення обміну ліпідів. Дисліпідемії, механізми 

виникнення. 
2 

Практичне 

заняття 

11 Механізми регуляції об’єму рідини та іонного складу. 

Основні види порушень балансу води та електролітів 
2 

Практичне 

заняття 

12 Явище дегідратації та гіпергідратації організму. 

Патологія кислотно-основного стану – метаболічний 

та респіраторний ацидоз і алкалоз, лабораторні 

показники 

2 
Практичне 

заняття 

13 Вміст мікро- та макроелементів, внутрішньоклітинної 

та позаклітинної води в організмі людини. Роль 

гормонів – вазопресину, паратірину, 

тіреокальцітоніну, мінералокортикоїдів у регуляції 

водно-сольового обміну. 

2 
Практичне 

заняття 

14 Високоефективна рідинна хроматографія, як 

спеціалізована методика визначення кількості 

вітамінів в крові. 

2 
Практичне 

заняття 

15 Алергодіагностика.  Генетична діагностика порушень 

обміну вітамінів. 
2 

Практичне 

заняття 

16 Патологія метаболізму вітамінів, екзогенні та 

ендогенні гіпо- та гіпервітамінози, порівняльна 

характеристика їх клінічних проявів. 

2 
Практичне 

заняття 

17 Складові небілкового азоту сироватки крові. 
2 

Практичне 

заняття 

18 Ферменти, загальні положення: визначення, 

структурно-функціональна організація,  властивості, 

види (прості, складні) та функції 

2 
Практичне 

заняття 

19 Класифікація і номенклатура ферментів. Види 

ферментів сироватки крові: клітинні, секреторні і 

екскреторні 

2 
Практичне 

заняття 



20 Біологічна роль нуклеїнових кислот (ДНК, РНК.) 
2 

Практичне 

заняття 

21 Хімічна природа та загальні властивості ензимів. 
2 

Практичне 

заняття 

22 Особливості клінічної ензимодіагностики. 

Органоспецифічність окремих ензимів, походження 

ензимів сироватки крові. 

2 
Практичне 

заняття 

23 Хімічна природа та вплив на обмін речовин гормонів 

клітин кори наднирників – глюкокортикоїдів та 

мінералокортикоїдів, лабораторна діагностика гіпо- 

або гіперпродукції гормонів. 

2 
Практичне 

заняття 

Всього 56  

 

4. Теми індивідуальних навчально-дослідних завдань:  
 

1. Особливості течії хімічних реакцій, умови перебігу реакцій в організмі 

людини. 

2. Роль вуглеводів в існуванні життя на Землі. 

3. Роль фотосинтезу в формуванні структури живої матерії. 

4. Структурна функція вуглеводів, целюлоза, хітин, кератин та їх похідні. 

5. Роль ліпідів у побудові мембран клітин. 

6. Роль холестерину в організмі людини. 

7. Складні ліпіди – приклади та їх роль в організмі людини. 

8. Первинна, вторинна, третинна, четвертинна структури білків. 

9. Функції білків – структурні, регуляторні, пластичні, енергетичні. 

10. Стероїдні гормони: гормони кори наднирників, гормони статевих залоз. 

11. Пентозофосфатний цикл та його біологічне значення 

12. Центральна роль ацетил-коензиму А у взаємозв’язку процесів обміну 

речовин. 

13. Звільнення енергії в організмі в процесі обміну речовин. 

14. Загальні шляхи розпаду амінокислот. 

15. Загальна характеристика вітамінів. 

16. Написання та опрацювання «Направлення на мікробіологічне (бактеріологічне, 

паразитологічне дослідження» форма 204/0. 

17. Написання протоколів дослідження збудників інфекційних хвороб. 

18. Робота з системою медико-біологічного спрямування Меdlaine. 

 

5. Політика навчальної дисципліни  
Навчальна дисципліна «Медична хімія та клінічні біохімічні дослідження» є 

обов’язковою для здобувачів ступеня вищої освіти «бакалавр» освітньо-професійної 

програми  «Сестринська справа»  спеціальності 223 Медсестринство. 

Політика щодо дотримання принципів академічної доброчесності здобувачів 

вищої освіти: 

- самостійне виконання навчальних завдань без використання зовнішніх джерел 

інформації (наприклад, окрім випадків дозволених викладачем, підготовки практичних 

завдань під час заняття);  

- самостійне виконання індивідуальних завдань та коректне оформлення посилань на 

джерела інформації у разі запозичення ідей, тверджень, відомостей. 

Політика щодо дотримання принципів та норм етики та деонтології 

здобувачами вищої освіти: 

- дотримання правил внутрішнього розпорядку коледжу, бути толерантними, 

доброзичливими та виваженими у спілкуванні зі здобувачами та викладачами, пацієнтами, 

медичним персоналом закладів охорони здоров’я. 

Політика щодо відвідування занять здобувачами вищої освіти:  



- присутність на всіх заняттях є обов’язковим з метою поточного та підсумкового 

оцінювання знань (окрім випадків за поважною причиною). 

Політика дедлайну та відпрацювання здобувачами вищої освіти: 

- роботи, які здає студент з порушенням терміну без поважних причин, оцінюються 

на нижчу оцінку (75% від максимальної, наприклад тематична індивідуальна робота); 

- за умов виникнення академічної заборгованості з будь-яких причин, яка перевищує 

65% від загальної кількості аудиторних годин з дисципліни або за семестр (1-119 балів), 

студент отримує незадовільну оцінку з обов’язковим повторним вивченням дисципліни. 

Порядок відпрацювання пропущених занять  

Пропущені заняття відпрацьовуються відповідно до Положення про порядок 

відпрацювання здобувачами пропущених занять та незадовільних оцінок, а також згідно з 

графіком відпрацювання та консультацій. 

 

6. Політика оцінювання 
Оцінювання обов’язкової дисципліни «Медична хімія та клінічні біохімічні 

дослідження» є рейтинговим та визначається з урахуванням поточної освітньої діяльності 

студента (з урахуванням тем самостійної роботи) та результатів підсумкового модульного 

контролю. 

Максимальну кількість балів, яку здобувачі можуть набрати під час засвоєння модуля 

200 балів, у тому числі за поточну навчальну діяльність – 120 балів (60%), за результатами 

модульного контролю (80 балів (40%). 

Поточний контроль здійснюється на кожній навчальній практиці відповідно до 

поставлених завдань з кожної теми. Під час оцінювання освітньої діяльності здобувачів 

перевага надається стандартизованим методам контролю: тестування, структуровані 

контрольні роботи, структурований за процедурою контроль практичних навичок в 

умовах, що наближені до реальних. 

Оцінювання поточної навчальної діяльності 

Під час засвоєння кожної теми модуля за поточну навчальну діяльність здобувачу 

виставляються оцінки за національною 4-бальною шкалою, які потім конвертуються у 

бали в залежності від кількості тем у модулі.  

Максимальна кількість балів, яку може набрати здобувач під час поточної 

навчальної діяльності 120 балів. Вона вираховується шляхом множення кількості балів, 

що відповідають оцінці «5», на кількість оцінювальних тем у модулі. Мінімальна кількість 

балів, яку може набрати здобувач складає 76 балів. 

Оцінювання самостійної роботи студента 

Оцінювання самостійної роботи здобувачів, яка передбачена в тематичному плані 

дисципліни поряд з аудиторною роботою, здійснюється під час поточного контролю теми 

на відповідному аудиторному занятті. Оцінювання тем, які виносяться лише на 

самостійну роботу і не входять до тем аудиторної навчальної практики, контролюється під 

час підсумкового модульного контролю.  

Оцінювання підсумкового модульного контролю 
Модульний контроль здійснюється після завершення вивчення всіх тем модуля на 

останньому контрольному занятті. До підсумкового модульного контролю допускаються 

здобувачі, які виконали всі види робіт, передбачені навчальною програмою та набрали 

кількість балів не менше за мінімальну. Максимальна кількість балів модульного 

контролю дорівнює 80 балів. Модульний контроль вважається зарахованим, якщо 

здобувач набрав не менше 50 балів.  

 

СХЕМА нарахування та розподіл, які отримують здобувачі 

Модуль 1. «Медична хімія та клінічні біохімічні дослідження» 

Змістовий 

модуль 1 

№заняття «відмінно» «добре» «задовільно» 

1 6 5 4 

2 6 5 4 

3 6 5 4 

4 6 5 4 

5 6 5 4 

6 6 5 4 



7 6 5 4 

8 6 5 4 

9 6 5 4 

10 6 5 4 

Всього змістовий модуль 1 60 50 40 

Змістовий 

модуль 2 

11 6 5 4 

12 6 5 4 

13 6 5 4 

14 6 5 4 

15 6 5 4 

16 6 5 4 

17 6 5 4 

18 6 5 4 

19 6 5 4 

Всього змістовий модуль 2 54 45 36 

ІНДЗ не більше 12 балів 6   

Всього поточна успішність 120 95 76 

Модульний 

контроль 
20 71-80 60 -70 48-59 

МОДУЛЬ          200   

 

Підсумкова оцінка з дисципліни «Медична хімія та клінічні біохімічні дослідження» 

визначається як сума балів поточної успішності та підсумкового модульного контролю. 

Конвертація балів в оцінки за шкалою ECTS на 4-бальною (традиційною) шкалою 

 

7. Перелік інформаційних джерел 

 

Навчальна література: 

1. Клінічна біохімія. Навчальний посібник для студентів вищих фармацевтичних 

закладів ПІ-ІУ рівнів акредитації / Тимошенко О.П., Вороніна Л.М., Кравченко В.М. та 

ін.; За ред. О.П.Тимошенко. X.: Вид-во НФаУ, Золоті сторінки, 2003. - 239 с. 

2. Медична хімія: підручник /Калібабчук В. О., Чекман І. С., Галинська В.І. та ін. 

– К.: ВСВ Зилва Дж. Ф., Пэннелл П. Р. Клиническая химия в диагностике и лечении: 

Пер. с англ. — М.: Медицина, 1988, 528 с.  

3.  Клінічна лабораторна діагностика (практичні заняття з біохімії)./Під ред. 

Денисюка В.Г./ Київ: Вища школа, 1994, 423. 

4. Маршалл Дж. - Клиническая биохимия. djvu [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://kingmed.info/download.php?book_id=322 

5. Посібник з клінічної лабораторної діагностики. /Під ред. Денисюка В.Г./ Київ: 

Вища школа, 1994, 423.  «Медицина», 2016. – 336 с. 

6. Мороз А.С., Луцевич Д.Д., Яворська Л.П. Медична хімія. - Вінниця: Нова 

Книга, 2006. - 776 с. 

7. Мороз А.С., Луцевич Д.Д., Яворська Л.П. Біологічна хімія. - Вінниця: Нова 

Книга, 2006. - 776 с. 

Сума балів за всі 

види освітньої 

діяльності 

Оцінка ECTS 
Оцінка за національною шкалою 

модуль контролю 

180 – 200 А відмінно   

165 - 179 В 
добре 

150 - 164 С 

135 - 149 D 
задовільно 

120 - 134 Е  

70 - 119 FX незадовільно з можливістю повторного складання 

1 - 69 F 
незадовільно з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 



8. Галяс В.Л., Колотницький А.Г. Фізична і колоїдна хімія. — Львів, 2003. — 453 

с. 

9. Гомонай В.І. Фізична і колоїдна хімія. - Вінниця: Нова книга, 2007 

10. Губський Ю.І. Біоорганічна хімія. - Вінниця: Нова Книга, 2005. – 464 с. 

11. Музиченко В.П. Біологічна хімія: підручник /В.П. Музиченко, Д.Д. Луцевич, 

Л.П. Яворська; за ред.. акад.. АН ВШ України Б.С. Зіменковського. – К.ВСВ 

«Медицина», 2010. – 496 с. 

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

— Львів: Ліга-Прес, 2003. — 443 с. 

13. Черних В. П. Органічна хімія: У 3 кн: Книга 1. Основи будови органічних 

сполук / В.П. Черних, Б.С. Зименковський, І. С. Гриценко: Підручник для фарм. вузів і 

факультетів. — Х.: Основа, 1993. — 167 с. 

14. Черних В.П. та ін. Органічна хімія: Підручник для вищих фармацевтичних 

закладів освіти. У 3 кн. / В.П. Черних, Б.С. Зименковський, І.С. Гриценко. Кн. 3. 

Гетероциклічні та природні сполуки. — Х.: Основа, 1997. — 256 с. 

15. Черних В.П. та ін. Органічна хімія: У 3 кн. / В.П. Черних, Б.С. Зименковський, 

І.С. Гриценко. Кн. 2. Вуглеводні та їх функціональні похідні: Підручник для студентів 

фарм. вузів і фак. — Х.: Основа, 1996. — 480с. 

Електронні джерела: 

1. Мультимедійне забезпечення лекцій та практичних занять. 

2. Закон України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 № 1556-VII (ст. 16). 

[Електронний ресурс]. Режим доступу: 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T141556.html. 

3. Наказ МОН України від 05.12.18р. № 1344. «Про затвердження стандарту вищої 

освіти за спеціальністю 223 «Медсестринство» для першого (бакалаврського) рівня вищої 

освіти».  [Електронний ресурс. Режим доступу: 

https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/12/21/223-

medsestrinstvo-bakalavr.pdf. 

4. Веб-сайт Чернівецької обласної універсальної наукової бібліотеки ім. Н. 

Івасюка. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.library.cv.ua/ 

5. Веб-сайт обласної науково-медичної бібліотеки м. Чернівці. [Електронний 

ресурс]. Режим доступу: http://www.library.chnu.edu.ua/ 

6. Веб-сайт Національної бібліотеки України ім. В.І.Вернадського. [Електронний 

ресурс]. Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/ 

7. Веб-сайт Чернівецького медичного коледжу БДМУ. [Електронний ресурс]. 

Режим доступу: www.medkol.cv.ua,  www.MOODLE 

8. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://booksonchemistry.com/index.php?id1=3&category=biochem&author=zilva-dg-

f&book=1988 
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