
Анотація на дисципліну  
БІОАКТИВНІСТЬ НЕОРГАНІЧНИХ СПОЛУК 

(курс за вибором) 
Освітня програма «ФАРМАЦІЯ» 
Спеціальність: 226 «ФАРМАЦІЯ, ПРОМИСЛОВА ФАРМАЦІЯ» 
Мета курсу - формування наукового світогляду здобувачів вищої освіти, 
розвиток у них сучасних форм теоретичного мислення та здатності аналізувати 
явища, формування умінь і навичок для застосування хімічних законів і 
процесів у майбутній практичній діяльності, вивчення ролі хімічних елементів 
у фізіологічних процесах живих організмів; формування вихідного рівня знань 
студентів, необхідного для успішного вивчення спеціальних дисциплін і 
здійснення завдань професійної діяльності, грамотне використання хімічних 
речовин та матеріалів у фармацевтичній галузі. 
«Біоактивність неорганічних сполук» як навчальна дисципліна  базується на 
основі хімії та біології в обсязі програми середньої освіти та інтегрується з 
біоорганічною, фармацевтичною, біологічною та токсикологічною хімією, 
фармакогнозією;  закладає основи вивчення цих дисциплін та передбачає 
формування умінь застосування одержаних знань для вивчення спеціальних 
дисциплін та у професійній діяльності. 
Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей: здатність володіти найсуттєвішими та найсучаснішими 
уявленнями про біологічну активність та механізми взаємодії неорганічних 
речовин, що використовуються в медичній та фармацевтичній практиці, з 
біомолекулами, а також їх біотрансформації в організмі людини. 
Програмні результати навчання: 
знати: життєво необхідні елементи, електронні конфігурації їх атомів згідно їх 
положення у періодичній системі; фізичні властивості біогенних елементів: 
розмір атомів та іонів, здатність утворювати певні форми речовин та 
комплексні сполуки;  особливості електронної конфігурації та положення у 
періодичній системі біогенних елементів; типи взаємодії металів з білками, 
нуклеїновими кислотами, вуглеводами, ліпідами та іншими природними 
сполуками; найважливіші лікарські препарати неорганічної природи, які 
застосовують у медичній практиці; токсичність екзогенних сполук і способи 
їхньої детоксикації. 
уміти: класифікувати елементи за їх вмістом у організмі: макроелементи, 
мікроелементи, ультрамікроелементи; трактувати загальні закономірності, що 
лежать в основі застосування неорганічних речовин у фармації та медицині; 
застосовувати теоретичні основи та набуті експериментальні навички загальної 
та неорганічної хімії при вивченні профільних дисциплін; пояснювати зв’язок 
токсичності елементів та їх сполук з їх електронною будовою. 



володіти: навичками хімічного мислення; методами використання основних 
понять та законів хімії, результатів самостійного пошуку, аналізу та синтезу 
інформації з різних інформаційних джерел для вирішення прикладних задач; 
технологіями самостійної діяльності та самоконтролю, узагальнювання та 
систематизації інформації, яку отримано в результаті наукових досліджень, для 
рішення типових завдань професійної діяльності. 
Зміст навчальної дисципліни:  

ВСТУП. ОРГАНОГЕННІ, МАКРО-  ТА МІКРОЕЛЕМЕНТИ. Роль хімічних 
елементів у життєдіяльності людини Біоелементи – органогени. Біоелементи – 
макроелементи. Біоелементи – життєво необхідні мікроелементи. Умовно 
життєво необхідні мікроелементи.  
ТОКСИЧНА ДІЯ МЕТАЛІВ ТА ЇХ СПОЛУК. Потенційно токсичні 
мікроелементи. Токсичні мікроелементи.  
Обсяг вивчення навчальної дисципліни: : 3 кредити ЄКТС, загальний обсяг 90 
годин, у тому числі 40 годин аудиторних навчальних занять і 50 годин 
самостійної та індивідуальної роботи. 
Форма семестрового контролю: залік. 
 

 

 


