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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, 

спеціальність/ 

напрям підготовки, 

ступінь вищої освіти 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма 

навчання 

денна форма 

навчання 

Кількість кредитів  – 

8 

Галузь знань 

09 Біологія 
 

за вибором 

 

Модулів – 1 

Спеціальність 

(професійне 

спрямування): 

091 - Біологія  

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 2 1-й  

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання  

Семестр 

Загальна кількість 

годин - 240 

2-й  

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 4,33 

самостійної роботи 

студента - 9 

Магістр 

36 год.  

Практичні, семінарські 

42 год.  

Лабораторні 

 год.  год. 

Самостійна робота 

162 год.  

У тому числі 

індивідуальні завдання: 

кмр (20 год)  

Вид контролю: екзамен 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботи становить: 

для денної форми навчання –1/2 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета: глибоке засвоєння теоретичних знань про  біохімічні  процеси,  що 

забезпечують високу ступінь проникнення, розподілу ксенобіотиків і токсикантів 

через гістогематичний бартер; біохімічні механізми біотрансформації та екскреції 

ксенобіотиків і токсичних речовин. Вплив  ксенобіотиків і токсичних речовин на 

біохімічні процеси у живому організмі, основні та загальні закономірності, яким 

підкоряються ці процеси; фізико–хімічні властивості ксенобіотиків і токсикантів; 

структурні особливості органів та тканин; впливу іонізуючого випромінювання на 

молекулярному, органному та тканинному рівнях; біохімічні механізми адаптації 

живих організмів за умов дії малих, середніх та великих доз радіації  зовнішнього 

середовища 

Завдання: 

- опанувати знання про структуру та основні положення; 

- ознайомитись із основною термінологією; 

- вивчення впливу іонізуючого випромінювання на молекулярному рівні; 

- вивчення впливу іонізуючого випромінювання на органному рівні; 

- вивчення впливу іонізуючого випромінювання на тканинному рівні; 

-вивчення біохімічних механізмів адаптації живих організмів до діїі онізуючого 

випромінювання; 

- вивчення основних біохімічних шляхів, механізмів, процесів та органів, які 

забезпечують резорбцію, розподіл, біотрансформацію та швидку елімінацію 

ксенобіотиків і токсикантів із організму; 

- отримати знання про методологічні основи та  фізико-хімічні методи 

досліджень біохімії ксенобіотиків і токсикантів у біологічних рідинах. 

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

знати: 

- механізмиураженняживих систем на молекулярному рівні; 

- механізмиураженняживих систем на рівніорганів і тканин, 

цілістногоорганізму; 

- механізми адаптації живих систем до дії іонізуючого випромінювання; 

- біохімічні процеси, що підпадають під дію ксенобіотиків і токсикантів у 

живому організмі, основні та загальні закономірності яким підкоряються ці 

процеси;  

-  фізико–хімічні властивості ксенобіотиків і токсикантів, які сприяють у  

значній кількості швидко накопичуватися;  

- структурні особливості органів та тканин які забезпечують високу ступінь 

проникнення  ксенобіотиків і токсикантів через гістогематичнийбарьер, 

характерний для різних відділів організму; 

 

вміти : 

-  в природних умовах за фізіологічними ознаками визначати біосистеми, що 

підпали під дію ксенобіотиків і токсикантів  з метою виявлення та дослідження 

структур-мішеней (рецепторів); визначати  експозиційну, поглинуту дози, 
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еквівалентну колективну дозу, відносну біологічну ефективність 

випромінювання; 

- у лабораторних умовах, використовуючи біохімічні методи досліджень, 

виділяти із біосистем та визначати рецептори, які вступили у взаємодію із 

ксенобіотиками і токсикантами і встановлювати вид взаємодії та ступінь їх 

ураження;визначати первинні процеси поглинання іонізуючого випромінювання,  

безпосередню і опосередковану дію іонізуючих випромінювань, ступінь ураження 

молекул, клітин, органів і тканин, цілістного організму; 

- в умовах виробничої діяльності, застосовуючи фізіолого-біохімічні методи 

дослідження хімічного складу організмів різних ієрархічних груп, вивчити 

біологічні молекули – структури-мішені, що взаємодіють із ксенобіотиками і 

токсикантами, біохімічні процеси та механізми, що лежать в основі ураження 

токсикантами цілого організму; визначати можливість підсилення негативного 

впливу радіації, радіоміметики, застосовувати хімічний захист організму від 

ураження. 

 

 

3. Програма навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1. Біохімічні основи радіаційної біохімії 

Тема 1.Первинні процеси поглинання іонізуючого випромінення 

Тема 2 .Радіоліз низькомолекулярних речовин 

Тема 3.Радіоліз високомолекулярних речовин 

Тема 4.Вплив іонізуючого випромінювання на органи 

Тема 5.Вплив іонізуючого випромінювання на тканини 

 

Змістовий модуль 2.Біохімічніосновитоксикології 

Тема 1.Основніпоняття, термінологія токсикології. 

Тема 2. Біологічна активність і фізико-хімічні властивості токсикантів 

Тема 3.Механізми токсичної дії токсикантів та властивості біосистем. 

Спеціальні види токсичної дії токсикантів. 

Тема 4. Біохімічні основи резорбції та розподілу токсикантів в біосистемі 

Тема 5.Біохімічні основи метаболізму, екскреції та елімінації токсикантів 

 

4. Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових модулів і тем Кількість годин 

 денна форма 

 усього  у тому числі 

л п лаб інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1. Біохімічні основи радіаційної біохімії 

Тема1 Первинні процеси 

поглинання іонізуючого 

випромінення.  

18 2 3 -  13 
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Тема 2 Радіоліз низькомолекулярних 

речовин 

19 3 3 -  13 

Тема 3Радіоліз високомолекулярних 

речовин 

19 3 3 -  13 

Тема 

4Впливіонізуючоговипромінювання 

на органи 

18 2 3 -  13 

Тема 

5Впливіонізуючоговипромінювання 

на тканини 

18 2 3   13 

Разом за змістовим модулем 1 92 12 15 -  65 

Змістовий модуль 2. Біохімічні основи токсикології. 

Тема 1.Основні поняття, 

термінологія токсикології 

19 4 5   10 

Тема 2. Біологічна активність і 

фізико-хімічні властивості 

токсикантів 

30 5 5   20 

Тема 3.Механізми токсичної дії 

токсикантів та властивості 

біосистем. Спеціальні види 

токсичної дії токсикантів 

32 5 5   22 

Тема 4. Біохімічні основи резорбції 

та розподілу токсикантів в 

біосистемі 

33 5 6   22 

Тема 5.Біохімічні основи 

метаболізму, екскреції та елімінації 

токсикантів 

34 5 6   23 

Разом за змістовим модулем 2 148 24 27   97 
Усього годин 240 36 42   162 

 

5. Теми семінарських занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Не заплановано  

 

6. Теми практичних занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

 Модуль 1  

1 Опосередковані ефекти опромінення. Біохімічні 

механізми опосередкованності. 

1 

2 Біохімічні аспекти дії ниьзкоінтенсивного лазерного 

випромінення. 

1 
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3 Особливості біологічної дії малих доз радіації. 2 

4 Генетична нестабільність клітин в умовах опромінення 

малими дозами. 

2 

5 Механізми індукції репарації ДНК при дії радіації на 

клітину. 

2 

6 Біохімічні механізми радіаційно-індукованної 

нестабільності генома. 

2 

7 Церебральний променевий синдром. Біохімічні 

механізми корекції. 

2 

8 Вплив підвищенної звичайної радіоактивності на стан 

процесів перекисного окиснення ліпідів 

1 

9 Тератогенніта медико-біологічні ефекти інкорпорованих 

радіонуклідів 

2 

 Разом за змістовним модулем 1 15 

1 Токсикокінетичні параметри лікарських засобів, що 

використовують для лікування ЦНС та ПНС 

3 

2 Токсикокінетичні параметри лікарських засобів, що 

використовують для лікування кровоносної системи 

3 

3 Токсикокінетичні параметри лікарських засобів, що 

використовують для лікування серцево-судинної 

системи 

3 

4 Токсикокінетичні параметри лікарських засобів, що 

використовують для лікування шлунково-кишечного 

тракту 

3 

5 Клінічна токсикологія 3 

6 Використання природних токсичних речовин в медицині 3 

7 Клінічна токсикологія лікарських засобів 3 

8 Клінічна токсикологія косметичних засобів 3 

9 Діоксини. Основні поняття і проблеми. Токсикокінетика і 

токсикодинаміка. 

3 

 Разом за змістовним модулем 2 27 

 Усього  42 

 

7. Теми лабораторних занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Не передбачено  

 

8. Самостійна робота 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

 Модуль 1  

1 Вільнорадикальні механізми токсичної загибелі клітин. 4 

2 Дія іонізуючої радіації на активність ферментів живих 4 
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організмів 

3 Вплив іонізуючої радіації на трансмембранну активність 

клітин   

4 

4 Зміни функціонування головного мозку у осіб, що 

підпали під дію радіації  

4 

5 Вплив іонізуючого випромінювання на серцево-судину 

систему людини та тварин 

4 

6 Функціонування шлунково-кишкового тракту осіб, що 

підпали під іонізуюче опромінювання 

4 

7 Променева хвороба 4 

8 Вплив радіаційного випромінювання на кістковий мозок 

людини і тварин 

4 

9 Медико-біохімічний аспект наслідків аварії на ЧАЕС 4 

10 Вплив іонізуючого випромінювання на 

внутрішньоутробний розвиток плоду 

4 

11 Робота над письмовою творчою роботою 25 

 Разом за змістовним модулем 1 65 

1 Епідеміологічніметодидослідження в токсикології. 6 

2 Хімічний мутагенез і канцерогенез. 6 

3 Клінічна токсикологія дітей та підлітків. 6 

4 Професійні хвороби хімічної етіології. 6 

5 Методитоксикології 6 

6 Органотоксичність 6 

7 Канцерогенніфактори. 6 

8 Корабельнатоксикологія 6 

9 Хімічні реакції, які беруть участь у біотрансформації 

канцерогенів. 

6 

10 Методи тестування на мутагенність відповідних речовин 6 

11 Робота над письмовою творчою роботою 17 

12 Підготовка до кмр 20 

 Разом за змістовним модулем 2 97 

 Всього  162 

9. Індивідуальні завдання 

№ 

змістового 

модуля, 

теми 

Вид завдання, тема 
Кількість 

годин 

 КМР (перелік завдань додається) 20 

 

10. Методи навчання 

1. Словесні(лекції, дискусія, інструктаж) 

2. Наочні (демонстрація, ілюстрація) 

3. Практичні (лабораторна робота, самостійна робота, індивідуальна робота) 

4. Проблемні (частково-пошукові) 
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5. Інтерактивні (лекція-презентація, методи з використанням мультимедійних 

технологій)  

11. Методи контролю 
1. Практична контрольна перевірка (синтезована – узагальнена перевірка 

знань, умінь, навичок)  

2. Підсумковий (екзамен проводиться методом письмової роботи, тестування) 

12. Розподіл балів, які отримують студенти 

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 Екзамен Сума 

Т1-2 Т3-5 Т1-2 Т3-5 40 100 

15 15 15 15 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену,курсового 

проекту (роботи), практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    

 

зараховано 
82-89 В 

добре  
75-81 С 

64-74 D 
задовільно  

60-63 Е  

0-59 

FX 

незадовільно з 

можливістю повторного 

складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного складання 

F* 

незадовільно з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

* - оцінка F виставляється тільки за результатами складання заборгованості комісії 

 

 

13. Методичне забезпечення 

1. Сорочан О.О. Біохімічні основи екотоксикології / Навч.посіб. – Д.: ТОВ ВКФ 

Оксамит-Текс, 2006. -  80 с 

14. Рекомендована література 

Базова 

1. Токсикологическая химия. / Под ред.. Т.В.Плетеневой. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2005. –512 с. 

2. Крамаренко В.Ф. Токсикологічна хімія. – К.: Вища школа, 1995. – 423 c. 

3. Белова А.Р. Руководство к практическим занятиям по токсикологической 

химии. -М.: Медицина. - 1996. – 354 с. 

4.  Лужников Е.А., Костомарова В.Л. Острые отравления. - М.: Медицина, 1989. – 

256 c. 

5. Лакин К.М., Крылов Ю.Ф. Биотрансформация лекарственных веществ. – 

М.:Медицина, 1981. –234 c. 

6. Корте Ф.Экологическая химия. М: Мир, 1997. 
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7. Секи Х. Органические вещества в водных системах Л: Гидрометеоиздат, 

1986. 

8. Исидоров В.А. Введение в курс химической экотоксикологии. Спб. : Изд-во 

СПб. Ун-та, 1997. 

9. Основы общей промышленной токсикологии/ Под ред. Толоконцева Н.А., 

Фролова В.А. – Л.: Химия, 1996 – 350с. 

10. Проблемы загрязнения окружающей среды и токсикологии/ Под. ред. 

Дж.Уэра. – М.: Мир, 1993. – 395с. 

11. Юрин В.М. Основы ксенобиологии. – Мн.: Новое издание, 2002. – 272с. 

12. Юфир С.С. Яды вокруг нас. – М.: Джеймс, 2001. – 400 с. 

13. Куценко С.А. Основы токсикологии. – СПб, 2002 

Допоміжна 

1. Пурмаль А.П. Антропогенная токсикация планеты // Соросовский 

образовательный журнал.1998. №9. С. 39-51. 

2. Будников Г.К. Диоксины и родственные им соединения как экотоксиканты //// 

Соросовский образовательный журнал.1997. №8. С. 38-44. 

3. Кулинский В.И. Обезвреживание ксенобиотиков // Соросовский 

образовательный журнал.1999. №1. С. 8-12. 

4. Безель В.С., Бельшаков В.Н., Воробейчик Е.Н. Популяционная 

экотоксикология. – М.: Наука, 1994 – 80с. 

5. Исидоров В.А. Введение в химическую экотоксикологию. – СПб.: Химиздат, 

1999 – 144с. 
15. Інформаційні ресурси 

 
1. Програма навчальної дисципліни з біохімічних основтоксикології – ДНУ. – 

2013. – 8с. 

2. http:/www.web-books.com/MoBio/ 

3. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/Genome 
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16. Структура рейтинговоїсистемиоцінювання 

Дніпровськийнаціональнийуніверситетімені Олеся Гончара 

Кафедра            біофізики та біохімії 

Дисципліна Основи радіаційної біохімії та токсикології 

Академічні групи     ББ-17м 

Навчальний рік       2017/2018    Семестр 2 

 

Елементи контролю  

Термін – 1-17тиждень 

 

 

Вид контролю 

Кількість 

завдань 

Кількість балів 
Термін 

подачі 

проведення 
За 

одиницю 

контролю 

всього 

Практичні роботи 

(розв’язання задач, 

тестування, в т.ч. СР) 

18 2 36 ЗМ1-1,3,5,7, 

ЗМ2-9,11,13,15 

1. Письмова творча 

робота 

2 12 24 16тиждень 

Екзамен   40  

Всього   100  

Складання  – 17 тиждень 

Перескладання 18тиждень 

 

Викладач-екзаменатор  доц.Дьомшина О.О. 

Викладач, який проводить  практичні заняття  доц. Дьомшина О.О. 

Затверджено на засіданні кафедри біофізики та біохімії 

протокол № 20від  “29” 05 2017р. 

 

Завідувач кафедри ___________________Ушакова Г.О. 

 


