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1. Мета дисципліни – формування знань, умінь і компетенцій у майбутніх фахівців 

про базові фізичні принципи та підходи до дослідження процесів у живій природі,  

фізико-технічні принципи функціонування медичних пристроїв, використання 

математичних методів в біомедичних дослідженнях, які складають основу 

предметних компетентностей з медичної та біологічної фізики і є невід’ємною 

складовою професійної компетентності  майбутнього фахівця галузі охорони 

здоров’я, а також підґрунтям для вивчення фахово-орієнтовних природничих та 

клінічних дисциплін у вищих медичних навчальних закладах  України. 

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: 

1. Успішне опанування навчальних дисциплін (шкільному рівні) «Фізика», 

«Алгебра», «Геометрія», «Органічна хімія», «Неорганічна хімія». 

2. Вміння самостійно застосовувати знання із фізики та математики, хімії та 

біології та ін. навчальних дисциплін для рішення конкретних науково-

практичних задач; працювати з науковою та науково-методичною 

літературою. 

3. Володіння елементарними навичками системного аналізу.  

3. Анотація навчальної дисципліни:  

Навчальна дисципліна «Медична та біологічна фізика» є складовою програми 

професійної підготовки фахівців освітнього рівня «Магістр» за освітньою програмою 

«Медицина». Навчальна дисципліна «Медична та біологічна фізика»  викладається 

для студентів першого курсу протягом одного семестру. На вивчення навчальної 

дисципліни відводиться 4 кредити  ЄКТС - 120 годин. Програма дисципліни 

структурована на модулі, до складу яких входять блоки змістових модулів. Обсяг 

навчального навантаження студентів описаний у кредитах ECTS, які зараховуються 

студентам при успішному засвоєнні ними відповідного модулю. Предметом вивчення 

навчальної дисципліни є процеси, які відбуваються в об’єктах живої природи, перш за 

все − в організмі людини, та які пояснюються на основі фундаментальних законів та 

досягнень фізики для вирішення практичних завдань медицини. 

 

4. Завдання (навчальні цілі): 

1. забезпечити набуття здобувачем освіти основних теоретичних знань, необхідних 

для проведення обробки медико-біологічних даних; для розуміння характеристик 

фізичних зовнішніх факторів, що впливають на організм людини, та біофізичних 

механізмів цих впливів; 

2. забезпечити набуття здобувачем освіти основних практичних навичок роботи з 

електронною медичною апаратурою; навичок з проведення математичної і 

комп’ютерної обробки медико-біологічної інформації; вміння користуватись 

медичною апаратурою, що застосовується в діагностиці, електростимуляції та 

фізіотерапії (зокрема, в електрокардіографії, реографії, імпеданс-плетизмографії, 

аудіометрії, оптичних та квантово-механічних приладах і системах, приладах 

радіометричного та дозиметричного контролю; 

3. сформувати у студентів розуміння загальних фізичних та біофізичних 

закономірностей, що лежать в основі процесів, які відбуваються в організмі 

людини. 
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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 студентами таких 

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 01. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

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 10. Здатність використовувати інформаційні і комунікаційні технології.  

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

спеціальних (фахових, предметних): 

СК 17. Здатність до оцінювання впливу навколишнього середовища, 

соціальноекономічних та біологічних детермінант на стан здоров'я індивідуума, сім'ї, 

популяції.  

СК 22. Здатність управляти робочими процесами у сфері охорони здоров'я, які є 

складними, непередбачуваними та потребують нових стратегічних підходів. 

 

5. Результати навчання за дисципліною: 
Результат навчання 

(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація; 4 
автономність та відповідальність) 

Форми 

(та/або 

методи і 

технології) 

викладання 

і навчання 

Методи оцінювання  

 

Відсоток у 

підсумкові

й оцінці з 

дисципліни Код Результат навчання 

1 Знати    

1.1. Знати і вміти оцінювати 

характеристики фізичних 

зовнішніх факторів, що 

впливають на організм людини, 

та біофізичні механізми цих 

впливів. 

Лекції, 

Лаборатор

ні заняття, 

самостійна 

робота 

Модульна контрольна робота 1, 2,3; 

оцінювання усних/письмових 

відповідей/доповнень, іспит;  

 

7 

1.2. Загальні фізичні та біофізичні 

закономірності, що лежать в 

основі процесів, які відбуваються 

в організмі людини. 

Лекції, 

Лаборатор

ні заняття, 

самостійна 

робота 

Модульна контрольна робота 1, 2,3; 

оцінювання усних/письмових 

відповідей/доповнень, іспит; 

 

7 

1.3. Загальні фізичні та біофізичні 

закони та закономірності, зо 

дозволить поповнювати знання і 

розуміння основних фізичних  

характеристик медико-

біологічних систем, фізичних 

основ процесів, що 

відбуваються у живих 

організмах. 

Лекції, 

Лаборатор

ні заняття, 

самостійна 

робота 

Модульна контрольна робота 1, 2,3; 

оцінювання усних/письмових 

відповідей/доповнень, іспит; 

 

7 

1.4. Знати і вміти інтегрувати базові Лекції, Модульна контрольна робота 1, 2,3; 7 
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знання з фізики, хімії, біології, 

математики, інформаційних 

технологій задля створення 

фундаменту професійних 

компетентностей. 

Лаборатор

ні заняття, 

самостійна 

робота 

оцінювання усних/письмових 

відповідей/доповнень, іспит; 

 

1.5. Фізичні основи функціонування 

та застосування сучасних 

(електронних) медичних 

пристроїв їхню будову та 

принцип дії. 

Лекції, 

Лаборатор

ні заняття, 

самостійна 

робота 

Модульна контрольна робота 1, 2,3; 

оцінювання усних/письмових 

відповідей/доповнень, іспит; 

 

7 

1.6. Мати уявлення про сучасні 

методи математичного 

моделювання і  можливості 

їхнього використання при 

дослідженні медико-біологічних 

процесів. 

Самостійна 

робота 

Модульна контрольна робота 1, 2, 3; 

оцінювання усних/письмових 

відповідей/доповнень, іспит; 

 

7 

2 Вміти    

2.1. Застосовувати знання з 

медичної та біологічної фізики  

у практичних ситуаціях.  

Лаборатор

не заняття, 

самостійна 

робота 

Модульна контрольна робота 1, 2, 3; 

оцінювання усних/письмових 

відповідей/доповнень, іспит;  

7 

2.2. Використовувати інформаційні 

технологій для дослідження 

медико-біологічних процесів. 

Лаборатор

не заняття, 

самостійна 

робота 

Модульна контрольна робота 1, 2, 3; 

оцінювання усних/письмових 

відповідей/доповнень, іспит; 

 

7 

2.3. Забезпечувати безпеку 

життєдіяльності. 

Лаборатор

не заняття, 

самостійна 

робота 

Модульна контрольна робота 1, 2, 3; 

оцінювання усних/письмових 

відповідей/доповнень, іспит;  

9 

2.4. Збирати, реєструвати і 

аналізувати дані медико-

біологічних досліджень за 

допомогою відповідних методів 

і технологічних засобів 

Лаборатор

не заняття, 

самостійна 

робота 

Модульна контрольна робота 1, 2, 3; 

оцінювання усних/письмових 

відповідей/доповнень, іспит; 

 

7 

2.5. Застосовувати кількісні методи 

при дослідженні медико-

біологічних процесів, проводити 

лабораторні  дослідження, 

спостереження. 

Лаборатор

не заняття, 

самостійна 

робота 

Модульна контрольна робота 1, 2, 3; 

оцінювання усних/письмових 

відповідей/доповнень, іспит;  

9 

2.6. Трактувати загальні фізичні та 

біофізичні закономірності, що 

лежать в основі функціонування 

організму людини. Планувати та 

проводити медико-біологічні 

дослідження. 

Самостійна 

робота 

Модульна контрольна робота 1, 2, 3; 

оцінювання усних/письмових 

відповідей/доповнень, іспит; 

7 

3 Комунікація    

3.1. Здатність спілкуватися на теми, 

пов'язані з проблемами біофізики 

рідною мовою як усно, так і 

письмово; здатність розуміти 

принципи  та методи графічного 

та  аналітичного подання  

наукової інформації; здатність 

пояснювати фізичні основи та 

Лаборатор

не заняття, 

самостійна 

робота 

Модульна контрольна робота 1, 2, 3; 

оцінювання усних/письмових 

відповідей/доповнень, іспит; 

7 
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біофізичні механізми і ефекти 

взаємодії фізичних полів з 

організмом людини. 

4.  Автономність та 

відповідальність 

   

4.1. Здатність працювати як 

самостійно, так і в команді; 

прагнення до збереження 

природного навколишнього 

середовища та забезпечення 

сталого розвитку суспільства; 

визнання моральних та 

біоетичних аспектів наукових 

досліджень і необхідності 

інтелектуальної доброчесності, а 

також професійних кодексів 

поведінки. 
 

Самостійна 

робота 

Оцінювання усних/письмових 

відповідей/доповнень  
5 

 

 

 

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 

навчання  

Результати навчання 

дисципліни (код) 

Програмні результати 

навчання (назва) 

1
.1

 

1
.2

 

1
.3

 

1
.4

 

1
.5

 

1
.6

 

2
.1

 

2
.2

 

2
.3

 

2
.4

 

2
.5

 

2
.6

 

3
.1

 

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. – 1.6, 2.1 – 2.6, 3.1. (блок тем 

Розділу 1)  

– 14 балів / 7 балів 

2. Модульна контрольна робота 2 – РН 1.1. – 1.6, 2.1 – 2.6, 3.1. (блок тем 

Розділу 2)  

– 13 балів / 6,5 балів 

3. Модульна контрольна робота 3 – РН 1.1. – 1.6, 2.1 – 2.6, 3.1. (блок тем 

Розділу 3)  

– 13 балів / 6,5 балів 

4. Усні і письмові відповіді / доповнення - РН 1.1. – 1.6, 2.1 – 2.6, 3.1, 4.1. – 20 

балів / 10 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. – 1.6, 

2.1 – 2.6, 3.1. 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 лабораторних 

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, 2 і 3 проводяться по завершенні практичних 

занять з Розділів 1, 2 і 3 відповідно. Оцінювання усних відповідей та доповнень 

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 * 

 

 

№ 

з/п 
Назви змістовних модулів і тем 

Кiлькiсть годин 

 

Л
ек

ц
ії

 

 
Л

а
б
о
р

а
т
о
р

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
 

Змістовий модуль 1. Основи математичної обробки 

медико-біологічних даних 

1.  Тема 1. Основи диференціального обчислення. 1,5 1  2 

 

 

2.  

Тема 2. Основи інтегрального обчислення. 1  2 

 

3.  

Тема 3. Поняття про диференціальні рівняння. 1  2 

4.  
Тема 4. Елементи теорії ймовірності. Теореми 

додавання і множення ймовірностей.  

1,5 1  1 

5.  
Тема 5. Елементи математичної статистики.  1  2 

6.  

Підсумкова контрольна робота засвоєння 

змістового модулю 1: “Основи математичної 

обробки медико-біологічних даних”. 

 1  3 

7.  
Разом за змістовим модулем 1 3 6  12 

Змістовий модуль 2. Біологічна фізика 

 

8.  

Тема 6. Основи біомеханіки. 2 2  1 

9.  

Тема 7. Незатухаючі, затухаючі та вимушені коливання. 

Хвильові процеси та їх характеристики Фізика слуху. 

Ультразвук та інфразвук. 

2  1 

10.  Тема 8. Основи біореології. 1   2 

11.  Тема 9. Поверхневий натяг. 2  1 

12.  Тема 10. Внутрішнє тертя, в'язкість. 2  1 
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13.  

Тема 11. Термодинамічний метод вивчення медико-

біологічних систем. Термодинаміка відкритих систем.  

1   1 

14.  
Тема 12. Структурні елементи біологічних мембран. 1 4  1 

15.  
Тема 13. Пасивний та активний транспорт речовин 

крізь мембранні структури. 

  2 

16.  
Тема 14. Мембранні потенціали спокою. Потенціал 

дії. 

2 2  2 

17.  
Підсумковий модульний контроль модуля 2: 

“Основи біологічної фізики”. 

 2 

 

 

 4 

18.  Разом за змістовим модулем 2 7 16  16 

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

Змістовий модуль 3. Медична фізика 

 

19.  

Тема 15. Поняття про електрографію органів і 

тканин. Фізичні та біофізичні основи 

електрокардіографії.  

1 1  3 

20.  
Тема 16. Основи гемодинаміки. 1  2 

21.  
Тема 17. Фізичні та біофізичні основи реографії. 1  2 

22.  
Тема 18. Дисперсія імпедансу біологічних тканин. 1  3 

23.  

Тема 19. Магнітне поле та його характеристики. 

Електромагнітні коливання і хвилі у біологічних 

середовищах. 

1 1   

24.  

 

Тема 20. Дія електромагнітного поля на біооб’єкти. 1,5   3 

25.  
Тема 21. Загальна характеристика і класифікація 

електронних медичних приладів. 

  2 

26.  

Підсумкова контрольна робота змістового модулю 

2:  “Взаємодія фізичних полів з біологічними 

тканинами. Електронна медична апаратура”. 

   2 

27.  
Тема 22. Вивчення характеристик оптичного 

мікроскопа 

1,5 1  2 
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28.  
Тема 23. Основи рефрактометрії 1  2 

29.  
Тема 24.Поляризація світла. Основи поляриметрії. 1  2 

30.  

Тема 25. Поглинання світла. Розсіяння світла. 

Дисперсія світла. Теплове випромінювання тіл, його 

характеристики. 

1 1   

31.  

Тема 26. Основні уявлення квантової механіки. 

Рівняння Шредінгера.  Квантовомеханічні методи  

вивчення біооб’єктів. 

1 1   

32.  
Тема 27. Резонансні методи квантової механіки. 

Люмінесценція. Явище фотоефекту. 

1,5 1   

33.  
Тема 29. Індуковане випромінювання. Лазери, їх 

використання в медицині. 

1  2 

34.  
Тема30. Іонізуючевипромінюванняя. Рентгенівські 

промені. 

1,5 1  2 

35.  
Тема 31 Радіоактивність, основні види і властивості. 

Дозиметрія іонізуючого випромінювання. 

1   

36.  
Підсумковий модульний контроль модуля 3  

“Основи медичної фізики” 

 4  3 

37.  
Разом за змістовим модулем 3 10 18  30 

38.  Консультацiї   2  

39.  ВСЬОГО 20 40 2 58 

 

 

* За наявності змін до графіку навчального процесу див. додаток 1 

 

 

Загальний обсяг 120 год., в тому числі: 

Лекції -20 год. 

Лабораторні заняття – 40 год. 

Консультації – 2 год. 

Самостійна робота – 58 год. 

 

 

9. Рекомендовані джерела: 

Основні: (Базові) 
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1.«Медична і біологічна фізика»/ Національний підручник, автори: Чалий О.В.(ред.),  

Цехмістер Я.В., Агапов Б.Т. та інші.. –      Вінниця, Нова Книга, 2013. 

2. «Вища математика»/ Національний підручник, автори Личковський Е.І. (ред.), 

Свердан П.Л. (ред.), Тиманюк В.О., Чалий О.В. - Вінниця, Нова Книга, 2014. 

3. «Біофізика. Фізичні методи аналізу та метрологія» »/ Національний підручник , 

автори: Личковський Е.І.(ред.), Тиманюка В.О. (ред.), Чалий О.В., Лях Ю.Є., 

Животова О.М. – Вінниця, Нова Книга, 2014. 

4.«Збірник задач і запитань з медичної і біологічної фізики»/Я. Лопушанський. - 

Львів, Наукове товариство ім.Тараса Шевченка,  2006. 
 

Додаткові: 

1.«Медична і біологічна фізика. Практикум»/ За ред. О.В.Чалого. – К.: Книга плюс, 

2003. 

2.«Біофізика»/ П.Г.Костюк (ред.), В.Л.Зима, І.С.Магура, Мірошниченко М.С., Шуба 

М.Ф. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2008. 

3. «Медична і біологічна фізика» / За ред. О.В.Чалого. -  К. : Книга плюс, 2004.  

4. «Вища математика»/ Чалий О.В., Стучинська Н.В., Меленевська А.В. – К.: 

Техніка,2001. 

5. «Біофізика. Збірник задач»/ Зима В.Л.  − К.: Вища школа, 2001. 

 
9. Додаткові ресурси: 

1.  «Медична фізика. Динамічні та статистичні моделі»/ Булавін Л.А.  (ред.), Гречко 

Л.Г., Лерман Л.Б., Чалий О.В. – К.: ВПЦ  «Київський університет», 2011. 

2. Чалий О.В. Синергетичні принципи освіти та науки. − К.: Віпол, 2000. 

3. https://uk.khanacademy.org/. 

4. https://www.pdmu.edu.ua/  

 

https://uk.khanacademy.org/
https://www.pdmu.edu.ua/

