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1. Мета дисципліни – формування в студентів знань та практичних навичок з 

біології людини для подальшого засвоєння блоку дисциплін, що забезпечують 

природничо-наукову та професійно-практичну підготовку.  

 

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни:  

1. Знати – загальні закономірності будови людини, тварин та рослин.  

2. Вміти – розрізняти особливості будови та функціонування систем органів 

людини.  

3. Володіти елементарними навичками – робота з простими оптичними 

приладами, дотримання техніки безпеки у лабораторії.  

 

3. Анотація навчальної дисципліни: Навчальна дисципліна «Медична 

біологія» є складовою програми професійної підготовки фахівців освітнього 

рівня «Магістр» галузі знань 22 «Охорона здоров'я» спеціальності 222 

«Медицина» освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр медицини» професійної 

кваліфікації «лікар» за освітньою програмою «Медицина» та передбачає 

набуття студентами знань біологічної та біоорганічної хімії, гістології, 

цитології та ембріології, фізіології, медичної генетики, клінічної імунології, 

інфекційних хвороб, епідеміології, педіатрії, тощо; формування вмінь 

застосовувати отриманні знання в сфері клінічної медицини для обґрунтування 

клінічного діагнозу та пояснення особливостей перебігу патологічних процесів 

в організмі людини. Предметом вивчення навчальної дисципліни «Медична 

біологія» є біологічні основи життєдіяльності людини.  

 

4. Завдання (навчальні цілі):  

1. Сформувати в студентів знання щодо закономірностей проявів 

життєдіяльності людського організму на молекулярно-біологічному та 

клітинному рівнях.  
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2. Навчити студентів визначати прояви дії загально-біологічних законів у 

ході онтогенезу людини та екологічних законів під час 

постембріонального розвитку. 

3. Виробити в студентів вміння визначати біологічну сутність і механізми 

розвитку хвороб, що виникають внаслідок антропогенних змін у 

навколишньому середовищі.  

4. Сформувати знання щодо сутності та механізмів прояву у фенотипі 

спадкових хвороб людини.  

5. Навчити робити попередній висновок щодо наявності паразитарних 

інвазій людини та визначати заходи профілактики захворювань.  

 

Згідно вимог Стандарту вищої освіти України (другий (магістерський) 

рівень вищої освіти (сьомий рівень НРК України), галузь знань 22 «Охорона 

здоров'я», спеціальність 222 «Медицина») дисципліна забезпечує набуття 

здобувачами освіти наступних компетентностей:  

інтегральної:  

Здатність розв’язувати складні задачі, у тому числі дослідницького та 

інноваційного характеру у сфері медицини. Здатність продовжувати навчання з 

високим ступенем автономії.;  

загальних:  

 ЗК 02. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

 ЗК 04. Знання та розуміння предметної галузі та розуміння 

професійної діяльності. 

 ЗК 07. Здатність працювати в команді. 

 ЗК 11. Здатність до пошуку, опрацювання та аналізу інформації з 

різних джерел. 

спеціальних (фахових, предметних):  

 СК 17. Здатність до оцінювання впливу навколишнього 

середовища, соціально- економічних та біологічних детермінант на стан 

здоров’я індивідуума, сім’ї, популяції. 
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 СК 20. Здатність до проведення епідеміологічних та медико-

статистичних досліджень здоров’я населення; обробки соціальної, 

економічної та медичної інформації. 

 СК 24. Дотримання етичних принципів при роботі з пацієнтами, 

лабораторними тваринами. 

 СК 25. Дотримання професійної та академічної доброчесності, 

нести відповідальність за достовірність отриманих наукових результатів. 

5. Результати навчання за дисципліною: 

Результат навчання 

(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація) 

Форми 

(та/або 

методи і 

технології) 

викладання і 

навчання 

Методи оцінювання 

та пороговий 

критерій 

оцінювання (за 

необхідності) 

Відсоток у 

підсумкові

й оцінці з 

дисципліни 
Код 

Результат навчання 

1 Знати    

1.1 Симптоматику різних 

захворювань людини, які 

передаються спадково або 

набуваються під впливом 

зовнішніх факторів або 

патогенних агентів 

Лекція, 

практичне 

заняття, 

самостійна 

робота 

Модульні контрольні 

роботи, тести,  

іспит 

20 

1.2 Особливості взаємодії організму 

людини та факторів зовнішнього 

середовища, що впливають на 

здоров'я людини на різних рівнях 

організації життєдіяльності 

Лекція, 

практичне 

заняття, 

самостійна 

робота 

Модульні контрольні 

роботи, тести, 

іспит 

10 

1.3 Методи та засоби, які можна 

використовувати для діагностики 

та лікування спадкових та 

інфекційних захворювань 

Лекція, 

практичне 

заняття, 

самостійна 

робота 

Модульні контрольні 

роботи, тести, 

іспит 

10 

1.4 Підходи, рекомендації та 

профілактичні дії, які можуть 

бути використані для 

попередження можливих 

спадкових та інфекційних 

Лекція, 

практичне 

заняття, 

самостійна 

робота 

Модульні контрольні 

роботи, тести,  

іспит 

10 
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захворювань 

2 Вміти    

2.1 Встановлювати ймовірний  

діагноз та проводити обстеження 

хворого на виявлення спадкових і 

паразитарних захворювань 

Лекція, 

практичне 

заняття, 

самостійна 

робота 

Модульні контрольні 

роботи, тести, 

іспит 

10 

2.2 Виявляти фактори ризику 

виникнення та перебігу 

захворювання. Планувати заходи 

щодо запобігання поширенню 

спадкових та інфекційних 

захворювань, проводити 

виявлення та ранню діагностики 

цих захворювань 

Лекція, 

практичне 

заняття, 

самостійна 

робота 

Модульні контрольні 

роботи, тести, 

іспит 

10 

2.3 Визначте негативні чинники 

зовнішнього середовища, які 

впливають на здоров’я людини. 

Оцінювати вплив соціально-

економічних і біологічних 

факторів на здоров'я окремої 

людини, сім'ї та населення в 

цілому. 

Лекція, 

практичне 

заняття, 

самостійна 

робота 

Модульні контрольні 

роботи, тести, 

іспит 

10 

2.4 Дотримуватись здорового 

способу життя, користуватися 

засобами самоконтролю та  

індивідуального захисту 

Лекція, 

практичне 

заняття, 

самостійна 

робота 

Модульні контрольні 

роботи, тести, 

іспит 

10 

3 Комунікація    

3.1 Демонструвати професійне 

спілкування в діалозі та 

письмовій формі з колегами та 

цільовою аудиторією, вести 

наукову дискусію щодо 

діагностики захворювань 

Практичне 

заняття, 

самостійна 

робота 

Тести 

 

 

4 

3.2 Письмово відображати та 

презентувати результати своїх 

досліджень і знань українською 

мовою 

Практичне 

заняття, 

самостійна 

робота 

Тести, іспит  

 

4 
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4 Автономність та 

відповідальність 

   

4.1 Орієнтуватися в 

фундаментальних питаннях 

медичної біології; проводити 

підбір та аналіз сучасної 

літератури з даної галузі 

медицини, використовувати її, а 

також програми обробки даних 

для планування 

Практичне 

заняття, 

самостійна 

робота 

Тести  

 

2 

 

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними 

результатами навчання 

 

Результати навчання  

дисципліни 

Програмні  

результати навчання 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 

 

 

3.2 

 

 

4.1 

ПРН 01. Мати ґрунтовні знання із структури 

професійної діяльності. Вміти здійснювати 

професійну діяльність, що потребує 

оновлення та інтеграції знань. Нести 

відповідальність за професійний розвиток, 

здатність до подальшого професійного 

навчання з високим рівнем автономності. 

+ + + + + + +  + +  

ПРН 02. Розуміння та знання 

фундаментальних і клінічних біомедичних 

наук, на рівні достатньому для вирішення 

професійних задач у сфері охорони здоров’я. 

+ + +  + + + + + + + 

ПРН 21. Відшуковувати необхідну 

інформацію у професійній літературі та базах 

даних інших джерелах, аналізувати, 

оцінювати та застосовувати цю інформацію. 

          + 
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7. Схема формування оцінки  

 

7.1 Форми оцінювання студентів:  

- семестрове оцінювання:  

1. Модульна контрольна робота 1:  

РН 1.1-2.4 (блок тем Розділу 1) – 20/10 балів.  

2. Тести (на практичних заняттях):  

РН 1.1-4.1 (блок тем Розділу 1) - 12/6 балів.  

4. Модульна контрольна робота 2:  

5. РН 1.1-2.4 (блок тем Розділу 2) - 12/6 балів.  

4. Тести (на практичних заняттях):  

РН 1.1-4.1 (блок тем Розділу 2) - 16/8 балів.  

 

- підсумкове оцінювання: у формі іспиту  

Підсумкова оцінка з освітнього компонента в цілому, підсумковою формою 

контролю за яким встановлено іспит, визначається як сума оцінок (балів) за 

всіма успішно оціненими результатами навчання під час семестру (оцінки 

нижче мінімального порогового рівня до підсумкової оцінки не додаються) та 

оцінки, отриманої під час іспиту. Формою проведення іспиту є тестова 

контрольна робота. Результатами навчання, які оцінюються в тестовій 

контрольній роботі, є РН 1.1-2.4, 3.2. Максимальна кількість балів, яка може 

бути отримати здобувачем освіти під час іспиту, становить 40 балів, мінімальна 

– 24 бали за 100 бальною шкалою. Перескладання семестрового контролю з 

метою покращення позитивної оцінки не допускається.  

- умови допуску до підсумкового іспиту:  

Обов'язковою умовою допуску до іспиту є відпрацювання всіх практичних 

занять та написання модульних контрольних робіт. Здобувач освіти не 

допускається до іспиту, якщо під час семестру набрав менше ніж 20 балів.  

 

7.2 Організація оцінювання: Модульні контрольні роботи 1 і 2 проводяться по 

завершенні тематичних лекцій і практичних занять з Розділів 1 і 2 відповідно. 

Оцінювання тестів проводиться упродовж семестру під час проведення 

практичних занять. 

 

7.3 Шкала відповідності оцінок 

Відмінно / Excellent 90-100 

Добре / Good 75-89 

Задовільно / Satisfactory 60-74 

Незадовільно / Fail 0-59 
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8. Структура навчальної дисципліни. Тематичний план занять 

№ 

з/п 
Назва тем 

Кiлькiсть годин 

 

Л
ек

ц
ії

 

 
П

р
а
к

т
и

ч
н

і 

за
н

я
т
т
я

 

К
о
н

су
л

ь
т
а
ц

ії
 

С
а
м

о
ст

ій
н

а
 

р
о
б
о
т
а
 

Роздiл 1. Органiзацiя живого. Цитологiя, молекулярна бiологiя, ембрiологiя та 

iндивiдуальний  розвиток людини, генетика 

1.  
Вступ до курсу «Медична біологія».  Загальна 

будова клітини, клітинна теорія, цитоплазма, ядро. 
2    

 

 

2.  

Рiвнi органiзацiї живого. Методи мiкроскопiї в 

бiологiчних досліженнях. Правила роботи та 

роздільна здатніть світлового мікроскопу. Будова 

клітини. Транспорт у клітині. Структурнi 

компоненти цитоплазми прокаріотичних та 

еукаріотичних клітин.  Клiтинна  мембрана, 

міжклітинні контакти. Структура ядра. 
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3.  

Розмноження клітин – мітоз, мейоз, життєвий та 

клітинний цикли, мітотичний індекс, будова 

метафазних хромосом, класифікації хромосом. 

Каріотип і каріограма, її значення для визначення 

хромосомних патологій. Апоптоз і некроз. 

2    

4.  

Розмноження клітин – мітоз, мейоз, життєвий та 

клітинний цикли. Будова метафазних хромосом, 

класифікації хромосом. Каріотип і каріограма, її 

значення для визначення хромосомних патологій. 

Хромосомні хвороби, тільце Барра. Значення апоптозу 

і його основні відмінності від некрозу. 

 6   

5.  
Органiзацiя потокiв речовини й енергiї в клiтинi. 

Життя клiтин поза органiзмом.  Клонування клiтин. 
   

 

10 

6.  

Основи молекулярної біології – структура та значення 

ДНК, РНК, транскрипція та трансляція. Нуклеїновi 

кислоти: структура та роль у збереженнi та 

передачi спадкової інформації.. 

2 
 

 
  

7.  

Основи молекулярної біології – структура  та 

значення ДНК, типи ДНК, типи РНК, транскрипція, 

трансляція, сплайсинг, біосинтез білка, типи і 

значення амінокислот. 

 6   
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8.  

Генетичнi карти. Генетична небезпека 

забруднення середовища.   Поняття   про  

антимутагени   i  комутагени. Генна iнженерiя. 

Бiотехнологiя. Поняття про генну терапiю. 
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9.  

Загальна та порівняльна ембріологія. Ембріогенез 

людини. Гаметогенез, запліднення, формування 

морули, бластули, типи бластул, порівняльна 

ембріологія. Гаструляція, типи зародкових листків, 

гісто- та органогенез. Пренатальний і постнатальний 

періоди онтогенезу. 

2    

10.  

Загальна та порівняльна ембріологія. Ембріогенез 

людини. Оогенез та сперматогенез, типи яйцеклітин, 

особливості будови сперматозоїда людини. 

Запліднення, формування морули, бластули, типи 

бластул, формування позазародкових органів, 

порівняльна ембріологія. Гаструляція, типи 

зародкових листків, гісто- та органогенез. 

Пренатальний і постнатальний періоди онтогенезу.  

 8   

11.  

Старiсть   як   завершальний   етап   онтогенезу   

людини. Teopiї старiння. Поняття про бiополя, 

бiологiчнi ритми та їx медичне значення. 
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12.  

Основи генетики людини. Молекулярнi  основи 

спадковостi. Реалiзацiя спадкової iнформацiї. 

Органiзмовий рiвень органiзацiї генетичної 

iнформацiї. Взаємодiя генiв. Хромосомна теорiя 

спадковостi. Успадкування ознак за Менделем у 

людини. Спадковi  хвороби людини. 

Цитогенетичний аналіз каріотипу людини в нормі 

та при патологiї. 

2    

13.  

Основи генетики людини. Визначення  частоти 

алелiв та генотипiв у модельнiй популяцiї. 

Молекулярнi  основи  спадковостi.  Реалiзацiя 

спадкової iнформацiї. Взаємодiя  генiв. 

Хромосомна теорiя спадковостi. Успадкування 

ознак за Менделем у людини. Спадковi хвороби 

людини. Цитогенетичний аналіз каріотипу людини 

в нормі та при патологiї. Визначення кiлькостi 

статевих хромосом людини за тiльцями Барра 

(статевий хроматин). Аналiз родоводу. Типи 

успадкування. 

 6   
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14.  

Методи генетики людини: дерматоглiфiчний, 

iмунологiчний, гiбридизацiї соматичних клiтин. 
   10 

15 

15.  

Особливості  дії  еволюційних факторів у  

популяціях людей. Бiосфера, як   система,   що 

забезпечує існування  людини. Екологiя людини. 

 

2 
   

16 

16.  
Бiосфера i людина. Екологiя людини.  4   

17 

17.  

Походження людини. Людськi раси як 

вiддзеркалення адаптацiйних закономiрностей 

розвитку людини. Вчення про макро-   та   

мiкроеволюцiю.   Популяцiйна   структура людства. 

Отруйнi для людини рослини i тварини. 

   10 

Консультацiї   2  

Модульна контрольна робота 1  2   

Роздiл 2. Медична паразитологія. Популяційна біологія. Екологія людини. 

 

18.  

Медична паразитологiя. Медико-бiологiчнi 

основи паразитизму. 
2    

 

19.  

Паразитичнi протозої: амеби, вiйконоснi 

(iнфузорiї),  метамонади,  кiнетопластиди  та  

апiкомплекснi. 

 4   

20.  

Паразитичнi плоскi черви: трематоди, або сисуни 

(овечий, котячий та ланцетоподiбний сисуни, 

парагонiмус,  шистосоми). 

 2   

21.  

Паразитичнi   плоскi  черви:  цестоди,  або  стьожковi   

черви  (роди Diphyllobothrium, Taenia, Hymenolepis, 

Echinococcus). 

 2   

22.  

Паразитичнi нематоди, або круглi черви: аскарида 

людська, гострик, волосоголовець, вугриця 

кишкова, кривоголовка дванадцятипала, трихiнела 

та фiлярiї (Wuchereria bankrofti, Loa loa, роди 

Mansonella та Dirofilaria). 

 

 

 

4 

  

 

23.  

Членистоногi, які мають медичне значения: 

павукоподiбнi (клiщi-гематофаги та паразити 

людини, отруйнi види павукоподiбних, що 

становлять  небезпеку  для  здоров'я людини)    та    

комахи       (гемiптерози,    педикульози,  фтирiаз, 

пулiкоз, тунгiоз, мiази). 

 

 

 

2 
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24.  

Методи лабораторної дiагностики захворювань, 

викликаних паразитичними протозоями, 

гельмiнтами  та членистоногими. Трематодози 

людини (нанофiетоз, метагонiмоз). Цестодози 

людини (дипiлiдiоз). Нематодози (токсокароз, 

токсаскаридоз, некатороз, дракункульоз, 

дирофiлярiатози, диоктофiмоз, дирофiлярiотози, 

онхоцеркоз). Клiщi – мешканці  житла людей та їx 

медичне значения. Гнус та його компоненти. Роль 

кровосисних та паразитичних членистоногих у 

небезпечних iнфекцiйних та iнвазiйних 

захворювань людини    (iксодовi    та    гамазовi    

кліщі,  клопи, двокрилi).  Надання   першої  

допомоги   при  укусах отруйних павукоподiбних. 

   26 

Модульна контрольна робота 2  2   

Консультацiї   2  

всього 14 56 4 76 

 

Загальний обсяг 150 год., в тому числі: 

 

Лекцій – 14 год. 

Практичні заняття – 56 год. 

Консультації – 4  год. 

Самостійна робота– 76 год. 
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9. Рекомендовані джерела: 

Основні:  

1. Воробець 3.Д., Сергієнко Л.М. Медична біологія. Навч. посібник для студентів 

медичного і стоматологічного факультетів. - Львів: Кварт, 2003. - 84 с.  

2. Медична біологія: Посібник з практичних занять /О.В. Романенко, М.Г. 

Кравчук та ін. За ред. О.В. Романенко. - К.: Здоров'я, 2005. - 372 с. 3. 

3. Медична біологія Підручник. Видання 2-е, перероблене і доповнене / За ред. 

В. П. Пішака, Ю. І. Бажори. - Вінниця: Нова книга, 2009. - 608 с. 4. 

4. Пішак В. П., Захарчук О.І. Медична біологія, паразитологія та генетика. 

Практикум. Вид. 2- е. - Чернівці, 2012. - 632 с.  

5. Робочий зошит з медичної біології: Практичні заняття / В. М. Трохимець, О. 

К. Вороніна, К. С. Афанасьєва та ін. - К.: ВПЦ "Київський університет", 2020. 

- 135 с 

 

Допоміжні: 

1. Дубінін С.Ї., Ковтуновський П.М., Пілюгін В.О., Стороженко Л.В., Гусинська 

К.І., Ваценко А.В., Улановська Н.А. Медична гельмінтологія та 

арахноентомологія: Навчальний посібник. - Полтава, 2003. - 266 с. 

2. Збірник завдань для підготовки до ліцензійного тестового екзамену з 

природничо-наукових дисциплін "Крок-1. Загальна лікарська підготовка" / 

Кол. авт.; За заг. ред. проф.В. Ф. Москаленка, проф. О. П. Волосовця, проф. І. 

Є. Булах, проф. О. П. Яворського, проф. О. В. Романенка, доц. Л. І. Остапюк. - 

К.: Медицина, 2004. - 368 с.; С. 9-41.  

3. Ковальчук Л. Є., Телюк П. М., Шутак В. І. Паразитологія людини: Навчальний 

посібник. - Івано-Франківськ: Лілея, 2004.  

4. Медична генетика: Підручник/За ред. чл.-кор. АМН України, проф. О.Я. 

Гречаніної, проф. Р.В.Богатирьової, проф. О.П.Волосовця. - К.: Медицина, 

2007. - 536 с.  

5. Пішак В.П., Бажора Ю.І. Волосовець О.П., Булик Р.Є. Паразитарні хвороби в 

дітей. - Чернівці: БДМУ, 2007. - 452 с.  

6. Павліченко В.І., Пішак В.П., Булик Р.Є. Основи молекулярної біології: 

Навчальний посібник. - Чернівці: Мед університет, 2012. - 388 с.  

 

Інформаційні ресурси:  

1. Центр тестування - база ліцензійних тестових завдань «Крок» - 1  

2. OMIM (Online Mendelian Inheritance in Man) – An Online Catalog of Human 

Genes and Genetic Disorders http://omim.org/ 

 


