
МЕДИЧНА БІОЛОГІЯ 
Мета курсу — є формування знань та практичних навичок з біології 

людини для подальшого засвоєння студентами блоку дисциплін, що забезпечують 
природничо-наукову та професійно-практичну підготовку.  

Навчальна дисципліна пов’язана з такими дисциплінами як гістологія, 
цитологія та ембріологія, біологічна та біоорганічна хімія, мікробіологія, 
фізіологія, патофізіологія, патоморфологія тощо. 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей: готовність розв’язувати складні задачі і практичні проблеми 
медичної біології.. 

Програмні результати навчання: 
знати: рівні організації живого; форми життя та його фундаментальні властивості;  
структурно-функціональну організацію еукаріотичної клітини; молекулярні 
основи спадковості; принципи класифікації паразитів та хазяїв.  
уміти: передбачити генотипи та фенотипи нащадків за генотипами батьків;   
розрахувати ймовірність народження хворої дитини з моногенною хворобою при 
відомих генотипах батьків;  виключити батьківство при визначенні груп крові 
батьків і дитини. 
володіти: навичками в диференціюванні поняття тератогенних та спадкових 
природжених вад розвитку;  визначенні місця біологічного об’єкту (збудників 
паразитарних хвороб) в системі живої природи; обґрунтуванні приналежності 
паразитарних хвороб людини до групи трансмісивних і природно-осередкових;  
діагностуванні на макро- та мікропрепаратах збудників та переносників збудників 
паразитарних хвороб. 
Зміст навчальної дисципліни: 
ЦИТОГЕНЕТИКА Клітинний цикл у еукаріот: інтерфаза й мітотичний поділ 
(мітоз, цитокінез). Біологічне значення мітозу. Мітотична активність тканин. 
Порушення мітозу.  Гаметогенез: етапи, способи поділу клітин. Відмінності 
оогенезу від сперматогенезу.  Будова гамет. Запліднення як відновлення 
диплоїдного набору хромосом.  Види еукаріотичних хромосом. Будова метафазної 
хромосоми. Генетика: предмет і завдання, етапи розвитку. Основні терміни й 
поняття генетики. Класичні об'єкти генетики. Принципи гібридологічного аналізу.  
Досліди Менделя. 
СПАДКОВІ ХВОРОБИ. Загальна характеристика моногенної патології. Клініка і 
генетика окремих форм моногенних та епігенетичних хвороб. Спадкові 
захворювання нирок. Системні скелетні дисплазії. Спадкові хвороби обміну. 
Принципи лікування спадкових хвороб, реабілітації і соціальної адаптації. 
Загальна характеристика хромосомних хвороб. Клініка основних форм 
хромосомних хвороб. Загальна характеристика мітохондріальної патології. 
Клініка, діагностика, лікування. 
МЕДИКО-БІОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПАРАЗИТИЗМУ. Походження й еволюція 
паразитизму. Способи проникнення паразитів в організм хазяїна. Класифікація 
паразитів, хазяїв і переносників. Взаємодія паразита й хазяїна, морфофізіологічна 
адаптація паразитів. Поняття про інтенсивність та екстенсивність інвазії.   
 



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: залік. 


