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Мета курсу – формування знань та практичних навичок з біології людини для 

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

Міжпредметні зв’язки.  Дисципліна «Медична біологія» в структурно-логічній 
схемі дисциплін базується на набутих відповідних знаннях з таких дисциплін: медична 
хімія, інтегрується з  вивченням медичної та біологічної фізики, анатомії людини. 
Вивчення дисципліни формує засади подальшого вивчення студентом біологічної хімії, 
мікробіології, фізіології, патофізіології та патоморфології, епідеміології, сучасні методи 
генетичної діагностики, імунопрофілактики інфекційних захворювань, лабораторна 
діагностика, що передбачає інтеграцію з цими дисциплінами «по вертикалі» в процесі 
подальшого навчання та у професійній діяльності.  

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей: здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу; здатність 
застосовувати знання у практичних ситуаціях; знання та розуміння предметної області та 
розуміння професійної діяльності; здатність розумітися на основних положеннях 
клітинної теорії, будови клітин прокаріотів і еукаріотів, оптичних  системах в біологічних 
дослідженнях; розуміти  морфологічні особливості хромосом; основні типи поділу 
еукаріотичних клітин, їх сутність і значення; здатність характеризувати  періоди 
мітотичного циклу та фази  мітозу, біологічне значення мітозу; здатність розуміти морфо-
фізіологічні особливості статевих клітин; здатність характеризувати  всі стадії овогенезу 
та сперматогенезу; біологічне значення мейозу; здатність розуміти сутність і біологічне 
значення запліднення; типах дроблення та його механізми; здатність орієнтуватися в 
особливостях мітотичного циклу еластомерів, будови бластули та її особливості у різних 
організмів,можливі порушення онтогенезу, що виникають унаслідок дії шкідливих 
речовин під час запліднення і дроблення, типи гаструляції; здатність усвідомлювати 
негативний вплив мутагенів і тератогенів на формування зародка та плоду; здатність 
визначати роль ДНК і РНК у зберіганні та передачі спадкової інформації; здатність знати 
будову гена,визначати  роль нуклеїнових кислот у біосинтезі білка; роль спадковості у 
формуванні нормальних і патологічних ознак; здатність визначати причини та механізми 
виникнення природжених вад розвитку, застосовувати методи медичної генетики на 
практиці; здатність володіти методами масового скринінгу  моногенних  спадкових 
патологій, методами медико-генетичного консультування; пренатальної діагностики; 
здатність виявляти зв’язок клінічних проявів захворювань з результатами додаткових 
методів дослідження; здатність виокремлювати ознаки та тенденції розвитку, розуміти 
природу, динаміку, принципи організації охорони здоров’я; здатність користуватися 
мікроскопом під час вивчення мікропрепаратів; здатність диференціювати клітини в 
інтерфазі та в періодах мітозу; здатність диференціювати статеві клітини на різних етапах 
розвитку; здатність розв’язувати ситуаційні задачі зі спадкової патології; здатність 
орієнтовно аналізувати  мікрофотографії  каріотипів  людини (нормального й 
патологічного), визначати кількість хромосом; здатність розпізнавати форми хромосом, 
установлювати стать за каріотипом; здатність аналізувати клінічні карти стаціонарних 
пацієнтів зі спадковою патологією (виявляти причину, вид патології, вид мінливості, 
методи діагностики та лікування); здатність прогнозувати ризик народження хворих дітей 
у родині пробанда; здатність відбирати групу ризику для скеровування до медико-



генетичної консультації (МГК); здатність ідентифікувати за систематичними ознаками 
представників паразитичних найпростіших; здатність обґрунтовувати методи 
лабораторної діагностики, основні засоби особистої та громадської профілактики хвороб, 
збудниками яких є найпростіші; здатність  ідентифікувати  статевозрілих  трематод  за 
систематичними ознаками; здатність розпізнавати личинкові стадії трематод – паразитів 
людини; здатність  обґрунтовувати  основні  заходи  особистої  та  громадської 
профілактики трематодозів; здатність ідентифікувати статевозрілих цестод за 
систематичними ознаками; здатність відрізняти зрілі проглотиди та сколекси збудників 
теніозу та теніаринхозу; здатність ідентифікувати фіни цестод; здатність  обґрунтовувати  
основні  заходи  особистої  та  громадської профілактики цестодозів; здатність 
ідентифікувати статевозрілих нематод за систематичними ознаками; здатність відрізняти 
самців паразитичних нематод від самок; здатність обґрунтовувати основні заходи 
особистої та громадської профілактики нематодозів; здатність визначати належність 
представників членистоногих до класу павукоподібних і класу комах; здатність 
ідентифікувати за систематичними ознаками імаго кліщів і комах; здатність 
обґрунтовувати заходи особистої та громадської профілактики хвороб, збудників яких 
переносять кліщі та комахи.  

Програмні результати навчання: проводити суб’єктивне та об’єктивне 
обстеження різних органів і систем пацієнта та оцінювати отримані дані (за списком 1); 
проводити діагностику згідно спеціалізації: виявляти та оцінювати проблеми пацієнта; 
виконувати медичні маніпуляції (за списком 2) з метою забезпечення санітарно-
протиепідемічного режиму; планувати і проводити профілактичні та протиепідемічні 
заходи щодо інфекційних хвороб (за списком 11); проводити медико-гігієнічну 
пропаганду; аналізувати та використовувати у повсякденній медсестринській діяльності 
результати сучасних українських та іноземних досліджень за професійним 
спрямуванням; проводити професійну діяльність у соціальній взаємодії основаній на 
гуманістичних і етичних засадах; ідентифікувати майбутню професійну діяльність як 
соціально значущу для здоров’я людини; застосовувати знання з загальних та фахових 
дисциплін у професійній діяльності; дотримуватись норм санітарно-гігієнічного режиму 
та вимог техніки безпеки при здійснення професійної діяльності; використовувати 
результати самостійного пошуку, аналізу та синтезу інформації з різних джерел для 
рішення типових завдань професійної діяльності.   

Очікувані результати навчання:  
знати: рівні організації живого; форми життя та його фундаментальні властивості;  

структурно-функціональну організацію еукаріотичної клітини;   молекулярні основи 
спадковості;  клітинний цикл і способи поділу клітин;   основні закономірності 
спадковості при моно- і дигібридному схрещуванні та зчепленому успадкуванні;  
успадкування груп крові людини за системою ав0 та резус-фактора;  успадкування статі 
людини і ознак, зчеплених зі статтю;   мінливість, її форми та прояви;  методи вивчення 
спадковості людини: генеалогічний, близнюковий, дерматогліфічний, цитогенетичний, 
молекулярно-генетичний, біохімічний та популяційно-статистичний;  класифікацію  
спадкових  хвороб,  принципи  пренатальної  діагностики спадкових хвороб;  форми 
розмноження організмів;  характеристику гаметогенезу, будову статевих клітин;   

визначення онтогенезу та його періодизацію;  основні етапи ембріонального 
розвитку, молекулярні та клітинні механізми диферен-ціювання;   

вміти: виготовляти тимчасові мікропрепарати; диференціювати  компоненти  
тваринної  клітини  на  електронних мікрофотографіях і рисунках;   ідентифікувати  
(схематично)  первинну  структуру  білка,  кількість амінокислот, молекулярну масу 
поліпептиду за послідовністю нуклеотидів гена, що його кодує; 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;  розрахувати ймовірність прояву спадкових хвороб у нащадків залежно від 
пенетрантності гена;  проаналізувати каріотип людини і визначити діагноз найбільш 
поширених хромосомних хвороб; побудувати родовід і провести його генеалогічний 
аналіз; розрахувати роль спадковості й умов середовища в розвитку ознак (за 
результатами близнюкового аналізу). 

Зміст навчальної дисципліни: 
Біологічні особливості життєдіяльності людини. 
Вступ до курсу медичної біології. Оптичні системи в біологічних дослідженнях. 

Рівні організації живого. Морфологія клітини. Життєвий цикл клітини і поділ клітини. 
Особливості генетики людини. Хромосомна теорія спадковості. Зчеплене успадкування. 
Генетика статі. Мінливість у людини як властивість життя і генетичне явище: фенотипова 
та генотипова мінливість. Медико-генетичне консультування. Біологічні особливості 
репродукції людини. Порушення онтогенезу та їх місце в патології людини. 
Молекулярногенетичні механізми онтогенезу.  Біологічні механізми підтримання 
гомеостазу організму. 

 Популяційно-видовий, біогеоценотичний і біосферний рівні організації життя. 
Медико-біологічні основи паразитизму. Медична протозоологія. Медична 
гельмінтологія. Медична арахноентомологія. Синтетична теорія еволюції. Популяційна 
структура людства. Походження людини. Філогенез систем органів хребетних. Біосфера 
як система забезпечення існування людини.   

Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 3 кредити ЄКТС, загальний обсяг 90 годин, 
у тому числі 36 годин аудиторних навчальних занять і 54 години самостійної роботи. 

Форма семестрового контролю: залік. 


