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1. Мета дисципліни – формування у студента загальних знань та вмінь щодо основ
фізичних закономірностей і явищ, які лежать в основі процесів життєдіяльності людини,
та їх застосування для вирішення біомедичних проблем.
2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни:
1. Успішне опанування базового шкільного рівня математики, фізики та біології.
2. Вміння самостійно застосовувати знання із шкільного курсу фізики,
математики, фізіології людини, та ін. навчальних дисциплін для рішення
конкретних науково-практичних задач; працювати з науковою та науковометодичною літературою.
3. Володіння елементарними навичками порівняльного та органолептичного
аналізів, а також системного аналізу.
3. Анотація навчальної дисципліни:
Навчальна дисципліна «Медична та біологічна фізика» є складовою програми
професійної підготовки фахівців освітнього рівня «Бакалавр» за освітньою програмою
«Дієтологія» та «Практична діагностика». «Медична та біологічна фізика» є
обов’язковою дисципліною, яка як інтегральна наука виникла на стику біологічних,
медичних і фізичних наук. В рамках цього курсу формуються уявлення про
фундаментальні фізичні поняття, закони і явища, спрямовані на розуміння тих
біофізичних процесів, які протікають в організмі людини, що є необхідною умовою для
раціонального створення та використання біомедичної апаратури, дія якої ґрунтується
на фізичних явищах різної природи. Поряд з матеріалом з фізики і біофізики студентам
викладаються елементи теорії ймовірностей і математичної статистики, питання
медичної метрології і електроніки, основи фотомедицини, дозиметрії та ін. Окремо
приділяється увага питанню фізичних методів діагностики та лікування.
4. Завдання (навчальні цілі):
сформувати у студента уявлення про фізичні закономірності та явища, які
лежать в основі процесів життєдіяльності людини;
сформувати у студента уявлення про характеристики фізичних факторів,
які впливають на процеси життєдіяльності людини, та біофізичні механізми цих
впливів;
ознайомити студента з основними поняттями теорії ймовірностей та
математичної статистики;
сформувати у студента уявлення про основні фізичні принципи роботи
сучасної біомедичної апаратури.
сформувати у студена уявлення про сучасні тенденції та напрямки
фундаментально-наукових та прикладних досліджень в галузі медичної та
біологічної фізики і суміжних з нею науках для майбутньої профорієнтації.
Згідно вимог затвердженого Стандарту вищої освіти України (перший (бакалаврський)
рівень вищої освіти (шостий рівень НРК України), галузь знань 22 «Охорона здоров’я»,
спеціальність 224 «Технології медичної діагностики та лікування») дисципліна «Медична
та біологічна фізика» забезпечує набуття здобувачами освіти наступних
компетентностей:
 інтегральна:
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 здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні
проблеми при виконанні досліджень в лабораторіях різного профілю,
інтерпретації їх результатів та управлінні роботою лабораторії або у
процесі навчання, що передбачає застосування певних теорій та
методів відповідної науки та наявність відповідних практичних
навичок і характеризується комплексністю та невизначеністю умов.
 загальні:
- ЗК02. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово;
- ЗК05. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної
діяльності.
- ЗК06. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
- ЗК07. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.
- ЗК12. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.
 спеціальні (фахові, предметні):
- ФК03. Здатність проводити аналіз зразків та здійснювати валідацію результатів
згідно з існуючими протоколами.
- ФК04. Здатність застосувати сучасні методи та технології дослідження тканин та
зразків різного походження у лабораторіях різного профілю та розуміння принципів дії
цих методів.
- ФК08. Здатність застосовувати навички наукового дослідження для аналізу,
оцінювання або розв’язання проблем.
- ФК12. Готовність до безперервного професійного розвитку.
- ФК13. Здатність комбінувати поєднання різних технологічних прийомів
лабораторних досліджень для вирішення професійних завдань.
- ФК14. Готовність виконувати точно та якісно дослідження, удосконалювати
методики їх проведення та навчати інших.
- ФК17. Здатність використовувати професійно-профільні знання, практичні
навички та уміння про сучасні модельні системи для використання в лабораторній
діагностиці.
- ФК20. Здатність аналізувати здоров’я як системну категорію.
- ФК21. Здатність аналізувати спосіб життя особи та його вплив на здоров’я.
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5. Результати навчання за дисципліною:

Результат навчання
Форми (та/або
(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація)
методи і
технології)
Код
Результат навчання
викладання і
навчання
1
Знати
1.1. Механізми переносу енергії та
Лекція,
заряду в живих системах.
Лабораторне
заняття,
самостійна
робота

1.2. Особливості
структури,
Лекція,
властивостей
та
функції Лабораторне
біологічних мембран. Кінетика
заняття,
масоперенесення.
самостійна
робота

1.3. Загальні принципи організації та
Лекція,
функціонування сенсорних
Лабораторне
систем.
заняття,
самостійна
робота

1.4. Основні поняття математичної
статистики біологічних систем.

1.5. Основи дозиметрії. Поняття
радіаційного випромінювання:
їх джерела та фізичні механізми
дія.
2
Вміти
2.1. Оцінювати енергетичний та
тепловий баланс організму та
робити висновки на основі
отриманих даних стосовно
стану організму

Методи оцінювання

Модульна контрольна
робота 1;
оцінювання усних
відповідей/доповнень;
реферативні роботи з
сучасного стану питань,
що розглядаються в
рамках курсу
Модульна контрольна
робота 1;
оцінювання усних
відповідей/доповнень;
реферативні роботи з
сучасного стану питань,
що розглядаються в
рамках курсу
Модульна контрольна
робота 2;
оцінювання усних
відповідей/доповнень;
реферативні роботи з
сучасного стану питань,
що розглядаються в
рамках курсу

Лекція,
Лабораторне
заняття,
самостійна
робота
Лекція,
Лабораторне
заняття,
самостійна
робота
Лабораторна
роботи,
самостійна
робота

Відсоток у
підсумкові
й оцінці з
дисциплін
и
6

6

6

6

6

Модульна контрольна
робота 1, 2;
оцінювання усних
відповідей/доповнень;
захист лабораторних
робіт;
реферативні роботи з
сучасного стану питань,
що розглядаються в
рамках курсу

15
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2.2. Розраховувати біоелектрогенні
показники організму та робити
висновки на основі отриманих
даних стосовно стану організму

Лабораторна
роботи,
самостійна
робота

2.3. Визначати пороги чутливості
Лекція,
різних
сенсорних
систем Лабораторна
організму
робота,
самостійна
робота
2.4. Застосовувати сучасні
комп’ютерні та інформаційні
технології для оцінки
різноманітних показників
організму та роботи з ними

Лекція,
Лабораторна
робота,
самостійна
робота

3
Комунікація
3.1. Демонструвати спілкування в
Лабораторна
діалоговому режимі з колегами та
робота,
цільовою аудиторією, ведення
самостійна
професійної наукової дискусії;
робота

3.2. Письмово відображувати та
презентувати результати своїх
досліджень українською мовою.

Лабораторна
робота,
самостійна
робота

Модульна контрольна
робота 1, 2;
оцінювання усних
відповідей/доповнень;
захист лабораторних
робіт;
Модульна контрольна
робота 1, 2;
оцінювання усних
відповідей/доповнень;
захист лабораторних
робіт
Модульна контрольна
робота 1, 2;
оцінювання усних
відповідей/доповнень;
реферативні роботи з
сучасного стану питань,
що розглядаються в
рамках курсу
захист лабораторних
робіт;
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Оцінювання усних
відповідей/доповнень;
реферативні роботи з
сучасного стану питань , що
розглядаються в рамках курсу;
презентація з обговоренням
по сучасним проблемним
питанням
Реферативні роботи з
сучасного стану питань, що
розглядаються в рамках курсу;
презентація з обговоренням
по сучасним проблемним
питанням

5

15
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6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними
результатами навчання
Результати навчання дисципліни (код)
1.1 1.2 1.3. 1.4 1.5. 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2
Програмні результати навчання (назва)
ПРН 3. Застосовувати сучасні комп’ютерні та
+
+ +
+ + +
+
інформаційні технології.
ПРН 20. Застосовувати знання сучасних
+ + + + + + + + +
діагностичних підходів до оцінки здоров’я
людини.
ПРН 25. Формулювати і висловлювати думки
+
+
+ +
та своє ставлення до подій, ситуацій
професійного характеру, уміти слухати та
сприймати думки інших
7. Схема формування оцінки.
7.1. Форми оцінювання студентів:
- семестрове оцінювання:
1. Модульна контрольна робота 1 – РН 1.1-1.2, 2.1. (блок тем Розділу 1)
– 15 балів / 7,5 балів
2. Модульна контрольна робота 2 – РН 1.3 -.1.4, 2.2-2.4 (блок тем Розділу 2)
15 балів / 7,5 балів
3. Реферативні роботи за темами (3 шт.) – РН 1.1. – 3.2– 15 балів / 7,5 балів (3 шт.
кожна по 5 балів)
4. Усні відповіді та вирішення задач на заняттях- РН 1.1. – 3.2. – 50 балів / 25 балів
5. Доповнення - РН 1.1. – 3.2. – 5 балів / 3,5 балів
- підсумкове оцінювання: у формі заліку
Підсумкова оцінка з освітнього компонента, підсумковою формою контролю за яким
встановлено залік, визначається як сума оцінок (балів) за всіма успішно оціненими
результатами навчання. Оцінки нижче мінімального порогового рівня до підсумкової
оцінки не додаються.
Обов’язковим для отримання позитивної підсумкової оцінки (60 балів і вище та
«зараховано») є відпрацювання всіх лабораторних робіт і написання реферативних
робіт.
Перескладання семестрового контролю з метою покращення позитивної оцінки не
допускається.
7.2. Організація оцінювання:
Модульні контрольні роботи 1,2 проводяться по завершенні тематичних лекцій з
Розділів 1,2 відповідно. Задачі є груповим та індивідуальними завданням, розв’язуються
та обговорюються під час лабораторних занять та можуть бути надані для
самостійного опрацювання підчас проходження тем Розділу 1.
Оцінювання реферативних робіт проводиться по завершенні лекцій та тематичних
лабораторних занять з Розділу 1 та 2.
Оцінювання усних відповідей та доповнень проводиться упродовж семестру під час
проведення лабораторних занять.
7.3. Шкала відповідності оцінок
Зараховано / Passed
Не зараховано / Fail

60-100
0-59
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№
п/п
1

2

3

4

8. Структура навчальної дисципліни. Тематичний план.
Кількість годин
Назва лекції
Лекції Лаб-ні С/Р
Змістовний модуль 1
Тема 1. Біоенергетика
2
2
6
Лекція 1. Біоенергетика. Термодинаміка живих систем.
Тепловий баланс та види теплообміну. Вільна та зв’язана
енергія. Поняття рівноважного та стаціонарного стану
2
живих систем. Механізми переносу енергії та заряду в
живих системах. Електронна схема життя (біофізичні
механізми клітинного дихання та фотосинтезу).
Лабораторне заняття 1: Біолюмінесценція.
2
Самостійна робота: Фізіологічна калорієметрія.
6
Термодинамічні
основи
еволюції.
Особливості
біологічної еволюції.
Тема 2. Транспорт речовин в організмі.
2
4
6
Лекція 2. Біомембранологія. Особливості структури,
властивостей та функції біологічних мембран. Кінетика
масоперенесення. Проникність мембран. Мембранний
2
транспорт. Біологічні насоси. Обмін речовин через
стінку кровоносних капілярів.
Лабораторне заняття 2: рН-метрія (розробити в
2
контексті визначення, що таке рН і як робить рН-метр).
Лабораторне заняття 3: Визначення ККМ (критичної
2
концентрації міцелоутворення) штучних мембран.
Самостійна робота: Моделі біомембран. Штучні
6
мембрани. Механізми виділення речовин нирками.
Механізми всмоктування речовин у шлунковокишковому тракті.
Тема 3. Біологічна електродинаміка.
2
4
7
Лекція 3. Біологічна електродинаміка. Електричний,
хімічний потенціали. Електричні та магнітні властивості
2
організму людини. Біоелектрогенез та його роль у
збудженні. Роль іонних каналів у біоелектрогенезі.
Лабораторне заняття 4: Дія електромагнітних полів
2
різної інтенсивності на біооб’єкти. Біологічні ритми.
Лабораторне
заняття
5:
Біофізичні
основи
2
електрографії та електрокардіографії
Самостійна робота: Біофізичні основи електрографії та
7
електрокардіографії.
Модульна контрольна робота 1
Змістовний модуль 2
Тема 4. Біомеханіка.
2
4
7
Лекція 4. Механізми руху клітин та субклітинних
структур (мембран, цитоплазми тощо, митотичні рухи,
фагоцитоз, везикулярний транспорт). Рухова функція
2
організму. Загальний план організації рухової системи.
Скелетні м’язи як система саморегуляції. Регуляція
рухових функцій. Система управління рухами.
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6

Лабораторне заняття 6. Визначення відносних і
абсолютних порогів відчуття різниці в масі. Дослідження
2
зміни чутливості шкіри.
Лабораторне заняття 7. Орієнтація у просторі. Проба
2
вертикального та горизонтального письма.
Самостійна робота: специфічна рухова активність та
здібності людини до розв'язання складних рухових
завдань в екстремальних умовах (на високогіррі, в
орбітальних польотах, у відкритому космосі, в
стратосфері, під водою, в умовах наднизьких і
надвисоких температур). Штучні тканини та органи.
Поняття сумісності штучних органів та тканин людини.
Змістовий модуль 2 «Основи біологічної та медичної фізики»
Тема 5. Гідродинамика
2
6
Лекція 5. Гідродинамика. Основи біореології та
гемодинаміки. Тиск та потік рідин в організмі.
Швидкість осідання еритроцитів. Електрична модель 2
серцево – судинної системи. Класифікація віскозиметрів.
Лабораторне заняття 8. Вимірювання артеріального
2
тиску.
Лабораторне заняття 9. Віскозиметрія.
2
Лабораторне заняття 10. Визначити коефіцієнт
2
поверхневого натягу рідини.
Самостійна робота: Гідродинамічні прилади у світи
живої природі.
Тема 6. Інформація і регуляція біологічних процесів.
2
6
Лекція 6. Інформація і регуляція біологічних
процесів. Трансформація інформації у рецепторних
системах.
Загальні
принципи
організації
та
2
функціонування
сенсорних
систем.
Рецепція.
Трансформація подразнень у рецепторах. Обробка та
передача інформації у нервових центрах.
Лабораторне заняття 11. Визначення порогу
смакової чутливості. Визначення смакової адаптації.
2
Визначення порогу різниці інтенсивності смаку.
Смаковий контраст та змішування смаків.
Лабораторне заняття 12. Взаємодія сенсорних
систем. Дослідження взаємодії нюхової, смакової та
2
зорової сенсорних систем. Дослідження часу реакції
людини на звукові та світлові сигнали.
Лабораторне заняття 13. Статистичний аналіз
показників рівня глюкози в крові (отриманих власноруч
2
із використанням глюкометру).
Самостійна робота: особливості будови різних типів
рецепторів. Відмінності у роботі різних нервових
центрів. Історія розвитку теорії інформації. Аксіоми та
базові закони теорії інформації. Властивості інформації.
Основи доказової медицини: методи отримання та
обробки даних. Основні поняття теорії ймовірностей.
Застосування елементів комбінаторики для обрахунку
ймовірностей. Випадкові величини. Типи розподілу
випадкових величин. Поняття генеральної сукупності та
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5
8

8

9

вибірки. Основні поняття математичної статистики і її
використання у аналізі медичних даних.
7
Тема 7. Радіаційна біофізика
Лекція 7. Радіаційна біофізика. Основи дозиметрії.
Поняття радіаційного випромінювання: джерела та
біологічна дія. Специфіка ушкоджень організму та
механізми протипроменевого захисту.
Лабораторне заняття 14. Радіоізотопів в діагностичній
та лікувальній медицині.
Самостійна
робота:
Класифікація
іонізуючого
випромінювання за продаю та походженням. Практичне
використання радіоізотопів з діагностичною метою.
Модульна контрольна робота 2
Консультації за курсом – 2 години
ВСЬОГО
Загальний обсяг 90 год., в тому числі:
Лекцій – 14 год.
Лабораторні – 28 год.
Самостійна робота - 46 год.
Консультації – 2 год.

2

2
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2

2
7

14

28

46
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