
Медична біологія 
 

Мета навчальної дисципліни випливає з цілей освітньої професійної програми 

підготовки випускників вищого медичного навчального закладу і визначається вмістом 

тих системних знань і умінь, якими повинен опанувати лікар-фахівець. Знання, які 

студенти отримують з навчальної дисципліни «Медична біологія», є базовими для блоку 

дисциплін, що забезпечують природничо-наукову і професійно-практичну підготовку. 

Вивчення медичної біології формує у студентів цілісне уявлення про загальні 

закономірності розвитку живої природи, про сутність життя, її форми, індивідуальному і 

історичному розвитку органічного світу і місце людини в ньому, про форму біотичних 

зв'язків в природі, життєвих циклах паразитів і паразитарних хворобах людини, про місце 

людини в біосфері, забезпечує фундаментальну біологічну підготовку та набуття 

практичних навичок для подальшої професійної діяльності лікаря загальної практики. 

Обсяг, методики, і технології викладання дисципліни: 

Тематичний план дисципліни «Медична біологія» складається з трьох модулів, 

кожен з яких логічно пов'язує кілька навчальних елементів дисципліни за змістом і 

взаємозв'язками.  

Для визначення рівня засвоєння слухачами навчального матеріалу 

використовуються такі форми та методи навчання: 

1) лекційні заняття, на яких розкривають проблемні питання відповідних розділів 

медичної біології; 

2) лабораторні заняття, що передбачають: 

а) Оволодіння студентами сутності, фундаментальних властивостей, атрибутів і рівнів 

організації життя, особливостей біології ембріонального і постембріонального 
розвитку людини. 

б) Вивчення студентами закономірностей спадковості, успадкування ознак, мінливості, 
механізмів розвитку резус-конфлікту, класифікації мутацій і мутагенних чинників, 

механізмів генетичного визначення статі. 
в) Уміння диференціювати хромосомні хвороби людини, проводити генеалогічний 

аналіз родоводів зі спадковою хворобою, діагностувати на макро- і мікропрепаратах 
збудників та переносників збудників паразитарних хвороб; ідентифікувати різні стадії 

життєвого циклу паразитів людини. 

г) Рішення ситуаційних завдань, що мають клініко-біологічний напрям. 
Засвоєння теми контролюється на практичних заняттях у відповідності з конкретними 

цілями. 

3) консультації, які проводяться з метою допомоги студентам у виконанні їх 

індивідуальних завдань та роз’яснення окремих розділів теоретичного матеріалу, 

відпрацювання студентами пропущених занять. 

 

Знання та навички: студенти повинні знати: загальні закономірності розвитку 

живої природи, сутність життя, її форми, індивідуальний і історичний розвиток 

органічного світу і місце людини в ньому, форми біотичних зв'язків в природі, життєві 

цикли паразитів, генетичні і паразитарні хвороби людини тощо; 

вміти: 

 Вільно користуватись анатомічною термінологією; 

 Диференціювати хромосомні хвороби людини, проводити генеалогічний 

аналіз родоводів зі спадковою хворобою, діагностувати на макро- і 

мікропрепаратах збудників та переносників збудників паразитарних хвороб;  

 Ідентифікувати різні стадії життєвого циклу паразитів людини; 



 Вирішувати ситуаційні завдання, що мають клініко-біологічний напрям. 

Види робіт: оцінка навчальних досягнень здійснюється з використанням фонду 

оціночних засобів і технологій установи вищої освіти. Фонд оціночних засобів навчальних 

досягнень студента включає: 

- типові завдання в різних формах (усні, письмові, тестові, ситуаційні тощо); 

- контрольні роботи (поточні, підсумкові); 

- захист реферату по темі навчальної програми дисципліни. 

1. Початковий рівень визначається на першому практичному занятті за допомогою 

письмової контрольної роботи, яка складається з тестових завдань різного рівня 

складності. 

2. Поточний контроль здійснюється під час проведення практичних занять у формі: 

 індивідуального усного опитування за теоретичними питаннями на основі 

рекомендованої літератури, які включені до методичних розробок з відповідних тем; 

 розв’язування ситуаційних задач за темою заняття на основі рекомендацій у 

методичних розробках, підбірки задач, відповідних методичних матеріалів кафедри, 

задачників, практикумів; 

 у формі тестових завдань з однією чи декількома правильними відповідями; 

 у формі письмових контрольних робіт. 

3. Підсумковий контроль: здійснюється по завершенню модуля і включає в себе 

контроль теоретичних знань, практичних навичок і вмінь, проводиться відповідно до 

навчального плану у вигляді заліку в 1 триместрі та іспиту в 3 триместрі, в терміни, 

встановлені графіком навчального процесу та в обсязі навчального матеріалу. 


