
 

Анотація на дисципліну 

СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ БІОФІЗИКИ 

(курс за вибором) 

 

Освітня програма «МЕДИЦИНА» 

Спеціальність: 222«МЕДИЦИНА» 

 

Мета курсу “Технологія використання відновних джерел енергії” є вивчення 

студентами основних положень, законів та теорії з курсу загальної фізики в 

тісному поєднанні з основними питаннями біофізики,в першу чергу біофізики 

рослин. Розглянути питання екології, які стосуються фізики розглядуваних явищ 

їх прикладного значення, електричні і магнітні поля біологічних структур та їх 

використання для діагностики біологічних об’єктів. 

         Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 

компетентностей:  

мати глибокі теоретичні знання в галузях молекулярної та клітинної біофізики; 

розуміти біофізичні механізми функціонування живих систем; володіти 

комплексом сучасних біофізичних методів дослідження; вміти застосовувати 

сучасні інформаційні технології; вміти самостійно проводити наукові 

дослідження, зокрема планувати експерименти, обирати оптимальні методи 

дослідження відповідно до його мети з врахуванням переваг та недоліків тих чи 

інших методичних підходів; вміти критично аналізувати та узагальнювати 

отримані результати, володіти методами математичного та статистичного 

аналізу даних; володіти методами математичного та молекулярного 

моделювання; знати механізми регуляції клітинних процесів, клітинної 

сигналізації, а також молекулярні та клітинні механізми виникнення 

патологічних станів, підходи до їх детекції і корекції; знати і застосовувати 

методи кінетичного аналізу біофізичних процесів; знати механізми дії різних 

фізичних та хімічних факторів середовища на клітини, різні органи та їх системи, 

механізми пошкодження клітин та шляхи їх фармакологічної корекції. 



 

Програмні результати навчання:  

 знати:  

сучасні теорії, підходи, принципи екологічної політики, фундаментальні 

положення з біології, хімії, фізики, математики, біотехнології та фахових і 

прикладних інженерно- технологічних дисциплін для моделювання та вирішення 

конкретних природозахисних задач у виробничій сфері. 

уміти:  

проводити спостереження, інструментальний та лабораторний контроль якості 

навколишнього середовища, здійснювати внутрішній контроль за роботою 

природоохоронного обладнання на промислових об’єктах і підприємствах на 

підставі набутих знань новітніх методів вимірювання та сучасного 

вимірювального обладнання і апаратури з використанням нормативно- 

методичної та технічної документації. 

Зміст навчальної дисципліни:  

Загальна інформація. мета та цілі курсу, результати навчання (компетентності) , 

організація навчання курсу , система оцінювання курсу,  політика курсу. 

 Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 3,5 кредити ЄКТС, загальний обсяг 

105годин, у тому числі 40 годин аудиторних навчальних занять і 50 години 

самостійної та індивідуальної роботи.  

Форма семестрового контролю: іспит.  

 


