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ВСТУП 

 

1. Мета дисципліни – набуття кожним студентом конкретних знань з біологічних основи 

життєдіяльності людини: мікроскопічної будови клітин організмів різних рівнів організації, 

принципів функціонування геному людини та розвитку спадкових хвороб, історичного 

розвитку живих організмів, онтогенезу людини і її взаємозв’язок з біосферою, розвитку 

паразитарних хвороб, які, разом із знаннями з інших дисциплін, стануть основою для 

встановлення діагнозу і розуміння патогенезу різних захворювань. 

 

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: 

1. Успішне опанування навчальних дисциплін «Гістології, цитології та ембріології»,  

«Медичної хімії», «Медичної та біологічної фізики», «Анатомії людини».  

2. Вміння самостійно застосовувати знання із дисциплін «Гістології, цитології та 

ембріології»,  «Медичної хімії», «Медичної та біологічної фізики», «Анатомії людини»; 

працювати з навчальною, науковою та науково-методичною літературою. 

3. Володіння елементарними навичками системного аналізу.  

3. Анотація навчальної дисципліни: 

 

Навчальна дисципліна "Медична біологія" є складовою програми професійної підготовки 

фахівців освітнього рівня «Бакалавр» галузі знань 22 «Охорона здоров’я» спеціальність 224 

«Технології медичної діагностики та лікування» спеціалізація «Лабораторна діагностика» 

професійної кваліфікації «лаборант (медицина)» за освітньою програмою «Лабораторна 

діагностика». "Медична біологія" є вибірковою дисципліною, що надає знання з 

особливостей організації живого на різних рівнях, будови живих організмів доклітинної 

організації, клітин про- та еукаріот, організації спадкового матеріалу, потоку біологічної 

інформації в клітині, онтогенез людини, її історичний розвиток та взаємозв’язок людини і 

біосфери, основи спадковості і мінливості, розвиток спадкових хвороб, біологічні основи 

паразитизму і паразитарних інвазій. «Медична біологія» є фундаментом для подальшого 

засвоєння студентами знань та вмінь із профільних теоретичних і професійно-практичних 

дисциплін (біологічної та біоорганічної хімії, фізіології, медичної генетики, клінічної 

імунології, інфекційних хвороб, епідеміології, педіатрії, тощо). 

4. Завдання (навчальні цілі):  

 формування знань з молекулярних і структурних основ функціонування організмів 

різних рівнів організації і людини; 

 формування знань з принципів організації геному людини і розвитку спадкових 

хвороб; 

 формування уявлень про закономірності онтогенезу людини та її історичного розвитку; 

 формування уявлень про взаємозв’язок людини і біосфери; 

 формування знань з основ паразитизму і паразитарних інвазій у людини. 

Згідно вимог Стандарту вищої освіти України перший (бакалаврський) рівень вищої освіти, 

галузь знань 22 «Охорона здоров’я», спеціальність 224 «Технології медичної діагностики та 

лікування», спеціалізація «Лабораторна діагностика» дисципліна забезпечує набуття 

здобувачами освіти наступних компетентностей: 

інтегральної: 

- здатність розв’язувати типові та складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у 

професійній діяльності у галузі охорони здоров’я, або у процесі навчання, що передбачає 
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проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується комплексністю та 

невизначеністю умов та вимог; 

загальних: 

- Цінування та повага до різноманітності та мультикультурності.  

- Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.  

- Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.  

- Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.  

- Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.  

- Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.  

- Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня для 

донесення інформації та власного досвіду. 

 

спеціальних (фахових, предметних): 
 Здатність інтерпретувати результати на основі наукового знання, розуміючи взаємозв’язок між 

результатами аналізу, діагнозом, клінічною інформацією та лікуванням, та представляти і повідомляти 

результати належним чином та документувати конфіденційні дані.  

 Готовність до безперервного професійного розвитку. 

 Здатність використовувати професійно-профільні знання, практичні навички та уміння 

для діагностики спадкування хвороб та каріотипів людини;  визначення основних 

хромосомних хвороб. 
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5. Результати навчання за дисципліною: 
На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 годин 3,0 кредити ЄКТС. 
 

Результат навчання 
(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація) 

Форми 

(та/або 

методи і 

технології) 

викладання і 

навчання 

Методи оцінювання  

 

Відсоток у 

підсумковій 

оцінці з 

дисципліни 
Код Результат навчання 

1 Знати    

Підсумковий контроль «Іспит» 

1.1 структурні та молекулярні 

основи функціонування 

клітин різних рівнів 

організації. 

Лекція, 

практичні 

заняття, 

самостійна 

робота 

Тематична контрольна робота;  

оформлення результатів 

практичних робіт, усні доповіді, 

іспит 

10 

1.2 структурні та молекулярні 

основи функціонування 

геному людини; 

закономірності спадковості 

та мінливості; методи 

вивчення спадковості 

людини. Спадкові хвороби 
 

Лекції, 

практичні 

заняття, 

самостійна 

робота 

Тематичні контрольні роботи;  

оформлення результатів 

практичних робіт, усні доповіді, 

іспит 

15 

1.3 закономірності онтогенезу 

людини та її історичного 

розвитку; взаємозв’язок 

людини і біосфери 

Лекція, 

практичні 

заняття, 

самостійна 

робота 

Тематичні контрольні роботи;  

оформлення результатів 

практичних робіт, усні доповіді, 

іспит 

10 

1.4 медико-біологічні основи 

паразитизму. 

Лекція, 

практичні 

заняття, 

самостійна 

робота 

Тематичні контрольні роботи;  

оформлення результатів 

практичних робіт, усні доповіді, 

іспит 

15 

2 Вміти    

2.1 застосовувати знання з 

основних принципів 

молекулярних основ 

функціонування організму 

людини для вирішення 

практичних задач 

Лекції, 

практичні 

заняття, 

самостійна 

робота 

Тематичні контрольні роботи; 

оформлення результатів 

практичних робіт, усні доповіді, 

іспит 

5 

2.2 на основі поглиблених знань  

структурних та молекулярних 

основи функціонування 

геному людини, закономір-

ностей спадковості та 

мінливості встановлювати 

можливість розвитку 

спадкових хвороб в 

діагностичних цілях 

Лекції, 

практичні 

заняття, 

самостійна 

робота 

Тематичні контрольні роботи; 

оформлення результатів 

практичних робіт, усні доповіді, 

іспит 

10 

2.3 на основі поглиблених знань 

закономірностей онтогенезу 

людини та її історичного 

розвитку визначати критичні 

періоди розвитку. 

Лекція, 

практичні 

заняття, 

самостіна 

робота 

Тематичні контрольні роботи; 

оформлення результатів 

практичних робіт, усні доповіді, 

іспит 

5 
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2.4 на основі поглиблених знань 

закономірностей розвитку та 

особливостей будови 

паразитів, встановлювати вид 

паразитарних інвазій у 

людини 

Лекції, 

практичні 

заняття, 

самостійна 

робота 

Тематичні контрольні роботи; 

оформлення результатів 

практичних робіт, усні доповіді, 

іспит 

20 

3 Комунікація    

3.1 Демонструвати спілкування в 

діалоговому режимі з колегами 

та цільовою аудиторією, 

ведення професійної наукової 

дискусії;  

 

практичні 

заняття, 

самостійна 

робота 

Оцінювання усних 

відповідей/пояснень 

 

5 

4.  Автономність та 

відповідальність 

   

4.1 Орієнтуватися в принципових 

питаннях медичної біології; 

проводити підбір та аналіз 

сучасної літератури за даним 

медичним напрямком, 

використовувати її.  

практичні 

заняття, 

самостійна 

робота 

Оцінювання усних 

відповідей/пояснень 

5 

 

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни з програмними результатами навчання  

 

Результати навчання дисципліни (код) 
 

 

Програмні результати навчання (назва) 

1
.1

 

1
.2

 

1
.3

 

1
.4

 

2
.1

 

2
.2

 

2
.3

 

2
.4

 

3
.1

. 

4
.1

. 

Веріфікувати результати лабораторні дослідження  

для  діагностики дитячих хвороб (норма/патологія) 
 + + +  + + +   

Застосовувати знання сучасних діагностичних 

підходів до оцінки здоров’я людини. 
+ + +  + + +    

Формулювати і висловлювати думки та своє 

ставлення до подій, ситуацій професійного ха-

рактеру, уміти слухати та сприймати думки 

інших 

        + + 

 

7. Схема формування оцінки. Форма заключного контролю - іспит. 

7.1 Форми оцінювання студентів: 

- семестрове оцінювання:  

1. Тематичні контрольні роботи (max/min) – РН 1.1– 2.4. 

– 40 балів/20 балів 

2. Оцінювання результатів оформлення практичних завдань і усні пояснення (max/min) – 

РН 1.1 – 4.1. 

– 14 балів /7 балів 

3. Підготовка презентацій і її представлення (доповідь) (max/min) – РН 1.1 – 4.1 

– 6 балів /3 бали 

 

- підсумкове оцінювання: у формі іспиту 

Іспит (max/min) – 40 балів /24 балів 
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Підсумкова оцінка з освітнього компонента у цілому, підсумковою формою контролю за яким 

встановлено іспит, визначається як сума оцінок/балів за всіма успішно оціненими результатами 

навчання під час семестру (оцінки нижче від мінімального порогового рівня до підсумкової оцінки не 

додаються) та оцінка, що отримана під час іспиту. Мінімальний пороговий рівень оцінки за кожним 

запланованим результатом навчання не може бути нижчим за 50 % від максимально можливої 

кількості балів. Якщо оцінка студента на іспиті є нижчою від мінімального порогового рівня (60 % 

від максимально можливої для визначеної форми контролю кількості балів), то бали за іспит не 

додаються до семестрової оцінки (вважаються рівними нулю), а підсумкова оцінка із дисципліни є 

незадовільною. 

Формою проведення іспиту є тестова контрольна робота. Результатами навчання, які 

оцінюються в тестовій контрольній роботі, є РН 1.1-2.4.  Максимальна кількість балів, яка може 

бути отримана здобувачем освіти під час іспиту, становить 40 балів за 100 бальною шкалою.  

Мінімальний пороговий рівень оцінки з освітнього компоненту є єдиним в Університеті та 

становить 60 % від максимально можливої кількості балів.  

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: 

  

Тематичні контрольні роботи проводяться по завершенні тематичних лекцій і практичних 

занять. 

Оцінювання усних відповідей/доповідей з використанням презентацій проводиться упродовж 

семестру на практичних заняттях. 

 

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 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 годин (3,0 кредити ECТS), з них 16 

годин лекційних занять, 28 годин практичних занять та 45 годин самостійної роботи. 

Викладання дисципліни “Медична інформатика” включає три модулі: 

Модуль 1. Молекулярні та цитологічні основи життєдіяльності людини.  

Модуль 2. Організмовий рівень організації життя. Основи генетики людини. 

Модуль 3. Популяційно-видовий, біогеоценотичний і біосферний рівні організації життя 

  

  Кількість годин 

№ 

п/п 

Назви тем 

л
ек

ц
ії

 

п
р

а
к

т
и

ч
н

і 

за
н

я
т
т
я

 

С
а
м

о
ст

ій
н

а
 

р
о
б
о
т
а

*
 

1 2 3 4 5 

1.  Лекція 1. Вступ до курсу медичної біології. Оптичні 

системи в біологічних дослідженнях. Рівні організації 

живого. Структурні компоненти клітини. 

2   

2.  Практична робота 1. Будова світлового мікроскопа. 

Загальна будова клітин. 
 2  

3.  Самостійна робота. Застосування різних методичних 

підходів для дослідження структури і функції клітин у 

діагностичних цілях. Види мікроскопічної техніки і їх 

застосування. Хімічний склад клітини: макро- та 

мікроелементи. Вода, значення водневих зв’язків у процесах 

життєдіяльності клітини. Органічні сполуки – вуглецевмісні 

речовини живих організмів. Цитоплазма і цитоскелет. 

Органели цитоплазми – мембранні та немембранні, їх 

будова та функції. Включення в клітинах, їхні функції. 

Поняття про лізосомні хвороби накопичення, 

мітохондріальні та пероксисомні хвороби. Життя клітин 

поза організмом. Клонування клітин. Можливості 

клонування організмів. 

  2 

4.  Лекція 2. Структурні та молекулярні основи геному 

людини. Організація потоку інформації в клітині. 
2   

5.  Практична робота 2. Будова ядра. Мікроскопічна 

структура еу- та гетерохроматину.  
 2  

6.  Самостійна робота.  Ядро – центральний інформаційний 

апарат клітини. Структура інтерфазного ядра. Ядерце, роль 

в утворенні рибосом. Хромосомний і геномний рівні 

організації спадкового матеріалу. Хроматин:  еухроматин, 

гетерохроматин. Організація потоку інформації в клітині. 

Транскрипція. Процесинг, сплайсинг. Трансляція (ініціація, 

елонгація, термінація). Генетичний код, його основні 

властивості. Посттрансляційна модифікація білків.  

  
2 

 

7.  Лекція 3. Закономірності спадковості та мінливості.  4   

8.  Практична робота 3. Особливості будови молекул 

нуклеїнових кислот, їх класифікація. 
 2  
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9.  Практична робота 4. Закономірності успадкування генів, 

що зумовлюють прояв ознак. Генотип як система 

взаємодіючих  генів організму. Успадкування груп крові 

людини за антигенними системами АВ0. Резус-фактор. 

 2  

10.  Самостійна робота. Ген як одиниця генетичної функції. 

Будова гена про- та еукаріот. Гени структурні, регуляторні, 

тРНК, рРНК. МікроРНК. Регуляція експресії генів 

прокаріот. Екзонно-інтронна організація генома еукаріот. 

Рівні регуляція експресії генів у еукаріот. Молекулярні 

механізми мінливості людини. Моногібридне схрещування: 

закон одноманітності гібридів першого покоління, закон 

розщеплення. Закон “чистоти гамет”. Цитологічні основи 

законів. Аналізуюче схрещування, його практичне 

застосування. Летальні гени. Відхилення від очікуваного 

розщеплення. Ди- та полігібридне схрещування: закон 

незалежного комбінування ознак, його цитологічні основи. 

Домінантний та рецесивний типи успадкування нормальних 

та патологічних ознак людини. Проміжний характер 

успадкування в людини. Взаємодія алельних генів (повне 

домінування, неповне домінування, наддомінування або 

супердомінування, кодомінування) та неалельних генів 

(компле¬ментарна взаємодія, епістаз, полімерія). Полігенне 

успадкування ознак у людини. Первинна та вторинна 

плейотропія. Серії множинних алелей. Успадкування груп 

крові людини за антигенними системами АВ0 та MN. Резус-

фактор. Резус-конфлікт. Імуногенетика: предмет, завдання. 

Тканинна й видова специфічність білків, їхні антигенні 

властивості. Мінливість, її форми та прояви на 

організмовому рівні: фенотипова та геноти¬пова мінливість.  

Модифікації та норма реакції. Тривалі модифікації. 

Статистичні закономірності модифікаційної мінливості. 

Фенокопії. Комбінативна мінливість, її джерела. 

Мутаційна мінливість у людини, її фенотипові прояви. 

  9 

11.  Лекція 4. Організмовий рівень організації генетичної 

інформації. Взаємодія генів Хромосомна теорія спадковості. 

Методи вивчення спадковості. Спадкові хвороби людини.   

2   

12.  Практична робота 5. Загальна будова хромосом. 

Класифікація хромосом. Будова статевих хромосом. Тільце 

Барра. 

 2  

13.  Практична робота 6. Хромосомні хвороби.  2  

14.  Самостійна робота. Генетичні карти. Методи картування 

хромосом людини. Сучасний стан дослідження генома 

людини. Каріотип. Хромосомний аналіз. Зчеплене 

успадкування. Особливості успадкування груп зчеплення. 

Хромосомна теорія спадковості. Механізм кросинговеру, 

цитологічні докази, біологічне значення. Генетичні карти 

хромосом. Методи картування хромосом людини. Сучасний 

стан досліджень генома людини. Нехромосомна 

спадковість. Успадкування статі людини. Механізми 

генетичного визначення статі у людини та їх порушення. 

  8 



10 

 

  

Методи вивчення спадковості людини. Генеалогічний 

метод. Правила побудови родоводів. Генетичний аналіз 

родоводів. Близнюковий метод. Визначення впливу 

генотипу та довкілля в прояві патологічних ознак людини. 

Дерматогліфічний, імунологічний методи та метод 

гібридизації соматичних клітин. 

15.  Лекція 5. Молекулярно-генетичні механізми онтогенезу. 

Порушення онтогенезу та їх місце в патології людини.  
2   

16.  Практична робота 7. Періоди онтогенезу, їх 

характеристика.  
 2  

17.  Самостійна робота. Етапи ембріонального розвитку 

людини. Диференціювання на молекулярно-генетичному, 

клітинному та тканинному рівнях. Регуляція функції генів у 

онтогенезі. Експериментальне вивчення ембріонального 

розвитку. Проблема детермінації та взаємодії бластомерів. 

Ембріональна індукція. Регуляція в процесі дроблення і її 

порушення (поліембріонія, утворення монозиготних 

близнюків, вади розвитку). Стовбурові клітини. 

Перспективи використання в медицині. Критичні періоди 

розвитку. Тератогенез. Вроджені вади розвитку. 

Класифікація вроджених вад розвитку: спадкові, екзогенні 

(тератогенні), мультифакторіальні, гаметопатії, бластопатії, 

ембріопатії, фетопатії. Тератогенні чинники середовища. 

Особливості постнатального періоду онтогенезу людини в 

зв'язку з її біосоціальною суттю. Періоди 

постембріонального розвитку людини. Процеси росту та 

диференціювання в постнатальному періоді індивідуального 

розвитку людини. Поняття про гомеостаз, біологічні 

механізми підтримання гомеостазу. Поняття про біополя, 

біологічні ритми та їхнє медичне значення. Види та шляхи 

регенерації. Види трансплантації тканин у людини. Старість 

як завершальний етап онтогенезу людини. Основні теорії 

старіння. 

  4 

18.  Лекція 6. Взаємозв’язок індивідуального та історичного 

розвитку. Біосфера та людина. 
2 4  

19.  Практична робота 8. Філогенез Філогенез покривів тіла, 

скелета, травної, дихальної, кровоносної, нервової, 

сечовидільної та статевої систем хордових. Природжені 

вади розвитку, що мають онтофілогенетичну зумовленість 

 2  

20.  Практична робота 9. Філогенез нервової, сечовидільної та 

статевої систем хордових. Природжені вади розвитку, що 

мають онтофілогенетичну зумовленість 

 2  

21.  Самостійна робота. Походження людини. Людські раси як 

віддзеркалення адаптаційних закономірностей розвитку 

людини. Вчення про макро- та мікроеволюцію. Популяційна 

структура людства. 

  7 

22.  Лекція 7. Медико-біологічні основи паразитизму. Медична 

протозоологія. 
2   

23.  Практична робота 10. Життєвий цикл і особливості будови  2  
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саркодових, інфузорій. 

24.  Практична робота 11. Життєвий цикл і особливості будови 

джгутикових, споровиків. 
 2  

25.  Самостійна робота. Походження й еволюція паразитизму. 

Принципи класифікації паразитів. Принципи взаємодії 

паразита і хазяїна. Морфофізіологічна адаптація паразитів. 

Поняття про інтенсивність та екстенсивність інвазії. Видатні 

вчені-паразитологи: В.О. Догель, В. М. Беклемішев, Є. Н. 

Павловський, К. І. Скрябін, О. П. Маркевич, Л.В. 

Громашевський та інші.  

Характерні риси та класифікація підцарства Найпростіші 

(Protozoa). Тип. Саркоджгутикові (Sarcomastigophora) Клас 

Справжні амеби (Lobosea). Профілактика амебіазу. Тип 

Війконосні (Ciliophora). Клас Щілиннороті (Rimostomatea) – 

паразити людини. Балантидій. Клас Тваринні джгутикові 

(Zoomastigophorea). Лямблія, трихомонади (піхвова, 

кишкова, ротова). Поняття про природно-осередкові та 

трансмісивні захворювання. Тип Апікомплексні 

(Apixomplexa). Клас Споровики (Sporozoea). Малярійні 

плазмодії, токсоплазма. Медична географія, 

морфофункціональні особливості, цикли розвитку 

малярійних плазмодіїв і токсоплазми. Шляхи зараження. 

  6 

26.  Лекція 8. Медична гельмінтологія. Медична 

арахноентомологія. 
2   

27.  Практична робота 12. Паразитичні плоскі черви.   2  

28.  Практична робота 13.  Паразитичні круглі черви.  2  

29.  Практична робота 14. Підсумкове заняття.  2  

30.  Самостійна робота. Тип Плоскі черви (Plathelminthes).Клас 

Сисуни (Trematoda). Печінковий, котячий, ланцетоподібний 

і легеневий. Клас Стьожкові (Cestoidea). Озброєний, 

неозброєний, карликовий ціп’яки. Стьожак широкий, 

ехінокок, альвеокок. Профілактика дифілоботріозу, 

ехінококозу, альвеококозу. Тип Круглі черви 

(Nemathelminthes). Клас Власне круглі черви (Nematoda).  

Аскарида, гострик, волосоголовець, анкілостома, некатор, 

вугриця кишкова. Профілактика аскаридозу, ентеробіозу, 

трихоцефальозу, анкілостомозу, некаторозу, стронгілоїдозу. 

Трихінела. Профілактика трихінельозу. Ришта, філярії, 

дирофілярії – збудники захворювань людини. Тип 

Членистоногі (Arthropoda). Клас Павукоподібні 

(Arachnoidea). Коростяний кліщ, демодекс як збудники 

хвороб людини. Профілактика скабієсу та демодекозу. 

Кліщі – мешканці житла людей та їх медичне значення.  

  7 

 Всього 16 28 45 

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

 

Загальний обсяг 90 год., в тому числі: 

Лекції – 16 год. 

Практичні заняття – 28 год. 

Самостійна робота – 45 год                                                                                  
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15. Інформаційні ресурси 

 

1. Центр тестування – база ліцензійних тестових завдань «Крок» - 1 http://testcentr.org.ua/ 

2. OMIM (Online Mendelian Inheritance in Man) - An Online Catalog of Human Genes and 

Genetic Disorders http://omim.org/ 
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