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Спеціальність: 226 «ФАРМАЦІЯ, ПРОМИСЛОВА ФАРМАЦІЯ» 
Мета курсу — формування у майбутніх фахівців фармацевтичної галузі 
наукового світогляду в області сучасних методів дослідження та діагностики 
біологічних систем людини, що використовують в схемах діагностики та 
лікування розповсюджених захворювань людини.  
Навчальна дисципліна пов’язана з такими дисциплінами як анатомія та 
фізіологія людини, біологія з основами генетики, патологічна фізіологія, 
мікробіологія з основами імунології, фармакологія, клінічна фармація та 
фармацевтична опіка, фармакотерапія з фармакокінетикою. Дисципліна 
«Сучасні методи дослідження біосистем» надає здобувачам вищої освіти 
теоретичні знання та формує практичні навички щодо застосування сучасних 
діагностичних методів дослідження функцій систем та органів організму 
людини,які використовують в практичній медицині для діагностики та 
лікування розповсюджених захворювань. 
Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей: здатність здійснювати моніторинг ефективності та безпеки 
застосування населенням лікарських засобів згідно з даними щодо їх клініко-
фармацевтичних характеристик, а також суб’єктивних ознак та об’єктивних 
клінічних, лабораторних та інструментальних критеріїв обстеження хворого; 
здатність забезпечувати раціональне застосування рецептурних та 
безрецептурних лікарських засобів згідно з фізико-хімічними, 
фармакологічними характеристиками, біохімічними, патофізіологічними 
особливостями конкретного захворювання та фармакотерапевтичними схемами 
його лікування. 
Програмні результати навчання: 
знати: функції організму людини як цілісної біологічної системи; рівні 
організації біологічних систем людини, механізми саморегуляції; поняття 
самоорганізації біологічних систем та їх основні функціональні 
характеристики, що забезпечують життєдіяльність організму; основні вікові 
періоди і властиві їм специфічні особливості, що впливають на здоров′я 
людини; класифікацію методів медико-біологічних досліджень за структурою; 
класифікацію методів медико-біологічних досліджень за способами отримання 
інформації про біосистеми та можливості їх технічних досліджень;біологічну 



дію електромагнітних полів та їх вплив на організм людини; фізичні поля 
біологічних об'єктів, використання фізичних полів для дистанційної медичної 
діагностики; загальну характеристику та принципи методів досліджень 
функціонального стану організму; загальну характеристику та принципи 
методів фізико-хімічних досліджень та методів: механографії, електронної 
мікроскопії, біофізичних нанотехнологій, протеоміки, реєстрації магнітних 
полів, що випромінються біооб’єктом; 
уміти:  характеризувати методи механокардіографіі: апекскардіографії, 
балістокардіографії, діна-мокардіографії, кінетокардіографії, сфігмографії, 
флебосфігмографії, механічної плетизмографії; характеризувати методи 
вимірювання кров'яного тиску; характеризувати методи, які застосовуються для 
оцінки механічних параметрів системи дихання: спірографії, пневмотахографії; 
характеризувати методи комплексного дослідження механічних проявів 
життєдіяльності організму: полікардіографії, велоергометрії; характеризувати 
рентгенологічні методи медичної візуалізації; характеризувати методи 
комп'ютерної томографії; характеризувати магнітно-резонансні методи 
медичної візуалізації; характеризувати радіонуклідні методи медичної 
візуалізації; характеризувати ультразвукові методи медичної візуалізації; 
характеризувати оптичні (лазерні) методи медичної візуалізації та ін., 
характеризувати новітні біофізичні методи дослідження біосистем: електронну 
мікроскопію, нанотехнології, геноміку, протеоміку. 
володіти: навичками використання інформаційних і комунікаційних 
технологій, проведення досліджень на відповідному рівні, здатність 
розв’язувати типові та складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у 
професійній фармацевтичній діяльності із застосуванням положень, теорій та 
методів фундаментальних, хімічних, технологічних, біомедичних та соціально-
економічних наук. 
Зміст навчальної дисципліни: 
БІОЛОГІЧНІ СИСТЕМИ ЯК ОБ'ЄКТ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ЗАГАЛЬНА 
ХАРАКТЕРИСТИКА СУЧАСНИХ МЕТОДІВ  ЇХ ДОСЛІДЖЕННЯ. Біологічні 
системи як об’єкт дослідження. Організм людини як єдина біологічна система. 
Методологія вивчення живих систем. Класифікація методів медико-біологічних 
досліджень. Фізико-хімічні методи, які застосовуються при дослідженні 
біосистем людини. Дослідження механічних проявів життєдіяльності людини. 
ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЯКИХ НОВІТНІХ МЕТОДІВ ДОСЛІДЖЕННЯ 
БІОСИСТЕМ ОРГАНІЗМУ ЛЮДИНИ. Медична візуалізація. Введення у 
діагностику. Основні методи медичної візуалізації. Застосування методів 



реєстрації магнітних полів, випромінюваних біооб'єктами. Новітні біофізичні 
методи дослідження біологічних систем. Сучасна нанодіагностика: 
мультиплексний аналіз, технологія «лабораторія-на-чипі». Використання 
нанотехнологій в діагностиці та аналізі. 
Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 3 кредити ЄКТС, загальний обсяг 90 
годин, у тому числі 36 годин аудиторних навчальних занять і 54 години 
самостійної та індивідуальної роботи. 
Форма семестрового контролю: підсумковий модульний контроль. 


