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1. Мета дисципліни– формування цілісного уявлення про сучасний стан 

біомедицини на молекулярному рівні - розділі медицини, що з теоретичних 

позицій вивчає організм людини, його будову та функції в нормі та патології, 

патологічні стани, методи їх діагностики, корекції та лікування з 

використанням досягнень сучасної фармакології та молекулярної біології. 

Даний курс також пропонує вивчення молекулярних та біохімічних 

механізмів найпоширеніших захворювань людини, сучасних проблем 

фармакології, а також основних причин порушень, які можуть виникнути в 

організмі людини внаслідок міжмолекулярних взаємодій, вирішення яких 

сприятиме розробці нових технологій та інноваційних препаратів для 

профілактики, діагностики, прогнозування та лікування різних захворювань. 

      2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: 

1. Успішне засвоєння курсів «Клітинна біологія», «Молекулярна біологія», 

«Біохімія», «Фізіологія людини і тварин», «Мікробіологія», «Імунологія», 

«Вірусологія», «Загальна генетика». 

2. Здатність самостійно застосовувати знання з молекулярної біології, біохімії, 

мікробіології тощо. виконувати лабораторні та практичні роботи, працювати з 

науковою та методичною літературою. 
 

3. Анотація навчальної дисципліни: 

 

Біомедицина - цілісна наука, що виникла на перетині біологічних та медичних наук. 

Біомедицина включає накопичені знання та дослідження, які в тій чи іншій мірі є 

загальними для медицини, ветеринарії, стоматології та основних біологічних наук, 

таких як хімія, біологічна хімія, біологія, гістологія, генетика, ембріологія, анатомія, 

фізіологія, патологія, зоологія, ботаніка, мікробіологія та молекулярна біологія. 

Біомедицина займається теорією та дослідженнями в медицині і не займається 

медициною. Результати біомедичних досліджень дають змогу вивести нові 

стовбурові клітини, що індукуються лікарськими засобами, для клітинної терапії, 

вивчення глибоких молекулярних механізмів патогенезу захворювання, тим самим 

створюючи основу для всіх медичних напрямків, діагностики та лікування. Для 

досягнення вищенаведеного необхідно зрозуміти патогенез захворювань не тільки 

на рівні тіла, тканини чи клітини, але й на рівні окремих молекул. Біомедицина 

стимулює розвиток фармакології, і навпаки, вирішення сучасних проблем 

фармакології забезпечує вирішення ряду проблем біомедицини. 

4. Завдання (цілі навчання):  

1. Дати  уявлення про провідні тенденції та напрями сучасної біомедицини, та 

фармакології, їх розвиток та перспективи: діагностика in vitro, 

екстракорпоральне запліднення, механізми розвитку муковісцидозу, 

стовбурові клітини та перспективу їх використання, а також молекулярні 

основи цих процесів; 
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2. Дати уявлення про сучасні проблеми фармакології: нанофармакологію, 

проблему безпеки лікарських засобів, препарати-дженерики та актуальні 

проблеми їх медичного використання, інноваційні препарати, затверджені 

FDA, та роль молекулярних взаємодій у цих областях; 

 

3. Дати студентам знання про етичну експертизу біомедичних досліджень, 

етичні та правові проблеми застосування біомедичних технологій, 

кримінально-правовий аспект застосування сучасних досягнень біомедицини. 
 

Згідно з вимогами Національної рамки кваліфікацій дев’ятого рівня освіти 

дисципліна забезпечує набуття аспірантами таких компетентностей: 

інтегральної:  

- здатність розв’язувати комплексні проблеми в галузі професійної та/або 

дослідницько-інноваційної діяльності, що передбачає глибоке переосмислення 

наявних та створення нових цілісних знань та/або професійної практики 

загальних: 

- Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу  

- Навички використання новітніх інформаційних і комунікаційних технологій  

- Здатність до проведення самостійних досліджень на сучасному рівні  

- Здатність до пошуку, оброблення на аналізу інформації з різних джерел  

-  Здатність генерувати нові ідеї (креативність) 

- Здатність працювати в міжнародному науковому просторі  

- Вміння виявляти, ставити та вирішувати на сучасному рівні наукові проблеми  

спеціальних (фахових, предметних): 

- Здатність застосовувати отримані знання та розуміння для вирішення проблем 

сучасної біології  

- Здатність формулювати наукову проблему, робочі гіпотези досліджуваної 

проблеми, що передбачає глибоке переосмислення наявних та створення 

нових цілісних знань та/або професійної практики  

- Здатність інтерпретувати дані, отримані в результаті наукового дослідження і 

зіставляти виявлені факти з сучасними концепціями, гіпотезами та теоріями  

- Поглиблене знання за широким колом питань сучасної біології  

- Здатність ефективно спілкуватися з широкою науковою спільнотою  

- Розуміння етичних аспектів наукової діяльності в галузі біології  

 

 

5. Результати вивчення дисципліни: 
Результати навчання 

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

Форми (та / або 

методи та технології) 

викладання та 

навчання 

Методи 

оцінювання 

 

Відсоток 

фінальної 

оцінки в 

дисципліні. 

Код 
Код Результат навчання 

 Знати    

1.1 Знати базові задачі сучасної 

біомедицини та фармакології 

Лекція Модульна 

контрольна 

робота 

20 

1.2 Знати молекулярні механізми 

поширених захворювань людини 

Лекція 
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1.3 Знати принципи базового 

лабораторного in vitro тестування 

Лекція Модульна 

контрольна 

робота 

20 

1.4 Знати етичні та правові проблеми 

використання біомедичних 

технологій 

Лекція 

 Вміти    

2.1 Здатність працювати з обладнанням, 

виконувати необхідні аналізи, 

оцінювати результати 

Практична робота Звіт з 

практичної 

роботи, 

контрольна 

робота 

3 

2.2 Оволодіти сучасними методами 

токсикологічних та 

фармакологічних досліджень 

Практична робота Звіт з 

практичної 

роботи, 

контрольна 

робота 

3 

 Комунікація    

3.1 Здатність працювати в групі під час 

оволодіння токсикологічними та 

фармакологічними методами 

дослідження, аналізувати отримані 

результати 

Практична робота Звіт з 

практичної 

роботи, 

контрольна 

робота 

3 

 Автономність та відповідальність    

4.1 Здатність самостійно працювати з 

науковою та навчально-методичною 

літературою, шукати та 

узагальнювати наукову та технічну 

інформацію 

 

Індивідуальна робота Контрольна 

робота 

5 

4.2 Здатність використовувати сучасні 

інформаційні технології та 

аналізувати інформацію в галузі 

біології та суміжних дисциплін 

 

Семінари Презентація 6 

 

6. Співвіднесення результатів навчання дисципліни з результатами програми 

Результати навчання з дисципліни (код) 

Результати навчальної програми (назва) 
1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 3.1 4.1 

 

4.2 

ПР.01.Демонструвати глибоке знання передових 

сучасних концептуальних та методологічних 

знань в галузі науково-дослідницької та/або 

професійної діяльності й на межі предметних 

галузей знань 

      + + 

 

+ 

ПР.02.Демонструвати знання в предметній області 

та науково-практичних потребах професії  
+ + + +     

 

ПР.03. Аналізувати самостійно наукові роботи 

провідних вчених, наукових шкіл та 

фундаментальних праць у галузі дослідження 
    + + +  

 

ПР.04.Планувати та реалізувати на практиці 

методологічні принципи  та методи  біологічних 
+ + + + + +   
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досліджень 

ПР.05. Формулювати та формувати принципи 

наукової комунікації та обміну інформацією 
  +  + +   

 

ПР.17.Виявляти лідерські якості, саморозвиватися 

і самовдосконалюватися, нести відповідальність 

за визначення новизни наукових досліджень та 

прийняття експертних рішень  

       + 
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7 Схема формування оцінювання. 

7.1 Форми оцінювання студентів:  

- семестрове оцінювання:  

1. Модульна контрольна робота 1 - РН 1.1; 1.2. - 20 балів / 10 балів 

2. Модульна контрольна робота 2 - РН 1.3; 1.4 - 20 балів / 10 балів 

3. Практична робота work - РН 2.1; 2.2; 3.1 - 9 балів / 4.5 балів 

4. Семінари - РН 4.2 - 6 балів / 3 балів 

5. Проміжне оцінювання - РН 4.1 - 5 балів / 2.5 балів 

 

- фінальне оцінювання: у формі іспиту
 

Форма іспиту - підсумковий тест. Результати навчання, які оцінюються в тестовій контрольній 

роботі, є РН 1.1-4.2. Максимальна кількість балів, яку може отримати студент, - 40 балів. 

- умови доступу до підсумкового іспиту: 

Для успішного складання іспиту необхідно скласти тести з двох модулів (кожний має не менше 

50% правильних відповідей). 

Студент допускається до іспиту за умови виконання всіх практичних робіт, передбачених 

планом. Студент не допускається до іспиту, якщо протягом семестру він набрав менше 20 балів. 

7.2 Організація оцінювання:  
Модульні тести 1 та 2 проводяться після закінчення лекцій до розділів 1 та 2 відповідно. 

Проміжне тестування проводиться під час лекційного курсу. Практичні звіти у формі 

опитування проводяться після кожної практичної роботи. На семінарах студенти роблять 

презентації з заданих тем, захищають їх та отримують оцінку наприкінці заняття. 

7.3 Шкала оцінювання 

Відмінно / Excellent 90-100 

Добре / Good 75-89 

Задовільно / Satisfactory 60-74 

Незадовільно / Fail 0-59 

 



8. Структура дисципліни.  

Тематичний план *.  

№ Номер та назва теми * 

Кількість годин 

лекції 
практичні 

заняття 

індивідуальна 
робота 

Розділ 1 

1 Тема 1. Сучасні проблеми біомедицини 10 - 40 

 

Лекція 1. Предмет та завдання біомедицини. 

Сучасні інформаційні технології в 

біомедицині. 

2   

Індивідуальна робота.  In vitro діагностування.   10 

Лекція 2.  Молекулярні механізми 

муковісцидозу. 
2   

Індивідуальна робота.  Муковісцидоз 

молочних залоз, муковісцидоз  

підшлункової залози 

  5 

 
Лекція 3.  Ембріотехнологія .  2   

Індивідуальна робота.   Клонування .   5 

 Лекція  4.  Стовбурові клітини .  2   

 

Індивідуальна робота.  Використання 

стовбурових клітин у терапії: проблеми 

та перспективи. 
  5 

 Лекція  5.  Нанотехнологія, наномедицина. 2   

 

Індивідуальна робота. Клінічна база 

наномедицини: кардіологія 

(кардіоваскулярна патологія), ортопедія, 

травматологія, онкологія, дерматологія 

тощо.     

  10 

 
Лекція  6.  Етичні та правові проблеми 

застосування біомедичних технологій.    

 

Індивідуальна робота.  Етична експертиза в 

біомедичних дослідженнях. 

Кримінально-правовий аспект 

застосування сучасних досягнень 

біомедицини.  

  5 

Розділ 2 

4 Тема 4.  Сучасні проблеми фармакології 8 4 40 

 

Лекція 7.  Проблема безпеки препаратів . 2   

Практична робота 1.  Дослідження 

тератогенної дії препаратів на прикладі 

лідокаїну.  

 2  

Індивідуальна робота.  Проблема безпеки 

препаратів в Україні: оцінка системи 

фармакологічного контролю та її 

ефективності.  

  5 

 

Лекція 8.  Побічні ефекти ліків: класифікація, 

типи моніторингу, причини та ефект.  
2   

Практична робота 2.  Дослідження синдрому 

відміни антисекреторного препарату.  
 2  

Індивідуальна робота .  Побічні ефекти 

антибіотиків, протиаритмічних ліків, 

бета-блокаторів, діуретиків, 

нестероїдних протизапальних 

  10 
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Загальний обсяг 120 год., в тому числі: 

Лекції - 18 год. 

Практичні заняття - 4 год. 

Консультації - 2 год. 

Самостійна робота - 96 год. 

препаратів.  

Лекція  9.   Препарати-дженерики та сучасні 

проблеми їхнього застосування в 

медицині. 

2   

Індивідуальна робота.  Біоаналоги: за та проти. 

Проблеми їхнього використання.  
  10 

Лекція  10.  Інноваційна медицина. 2   

Індивідуальна робота.  Критерії віднесення 

медичного продукту до інновації. 

Приклади.  
  5 

Індивідуальна робота. Доказова фармація .   5 

 ВСЬОГО 18 4 96 



9. Рекомендована література: 

Основна: (Базова) 

1. Лизогуб В.Г., Богдан Т.В., Шараєва М.Л., Крайдашенко О.В., Волошина О.О. 

Побічні дії лікарських засобів. – Київ, 2013. – 137 с. 

2. Стефанов О.В. Доклінічні дослідження лікарських засобів. Методичні рекомендації. 

– Київ: Авіцена, 2001. – 528 с. 

3. Чекман И.С. Нанотехнологии, наномедицина,  нанофармакология, нанофармация: 

внедрение результатов в медицинскую практику. Лекції. – Проблеми ендокринної 

патології. – 2014. - № 1. – С. 80-94. 

4. Чекман І.С. Нанофармакологія. – Київ, 2009.  

5. Штриголь С. Ю. Оригінальні та генеричні лікарські засоби [Електронний ресурс] / 

С. Ю. Штриголь, О. В. Товчига. – Режим доступу: 
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