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1. Загальна інформація про викладачів 
Викладач: доцент, доктор біологічних наук Приходько Олександр Борисович e-mail: 

prihodko.ab@zsmu.zp.ua 

Кафедра: медичної біології, паразитології та генетики 

Адреса: просп.Маяковського,26 

Викладач: доцент, кандидат біологічних наук Павліченко Віктор Іванович e-mail: 

pavlichenko.victor@gmail.com 

Кафедра: медичної біології, паразитології та генетики 

Адреса: просп.Маяковського,26 

Викладач: старший викладач, кандидат біологічних наук васильчук Наталя Григоровна e-mail: 

vasilchuk7713@gmail.com 

Кафедра: медичної біології, паразитології та генетики 

Адреса: просп.Маяковського,26 

2. Назва, код дисципліни і кількість кредитів 
Назва дисципліни: «Медична біологія» 

Кількість кредитів з дисципліни: 90 годин, 3 кредита ЄКТС (10 годин лекцій, 32 практичних занять, 48 

годин СРС). 

 

3. Час і місце проведення навчальної дисциплини 
Вивчення здійснюється протягом 1-го та 2-го семестрів на 1 курсі навчання, кафедра медичної біології, 

паразитології та генетики Запорізького державного медичного університету. 

 

4. Пререквізіти і постреквізіти навчальної дисципліни 
Пререквізіти (перелік дисциплін, вивчення яких має передувати дисципліні «Медична біологія»): загальна 

біологія, анатомія, зоологія 

Постреквізіти (перелік дисциплін, для вивчення яких є обов'язковими знання, здобуті при вивченні 

«Медична біологія»): гістологія, біохімія, фізіологія, медична генетика, мікробіологія, інфекційні хвороби. 

 
5. Характеристика навчальної дисципліни Призначення навчальної дисципліни 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є біологічні об’єкти та біологічні процеси, які здатні 

впливати на здоров’я людини: молекулярно-генетичні, клітинні, онтогенетичні та екологічні фактори. 

6. Характеристика навчальної дисципліни Призначення навчальної дисципліни 
Предметом вивчення навчальної дисципліни «Медична біологія» - є біологічні об’єкти та процеси, які 

здатні викликати патологічні стани у людини. 

Компетенції, яких набуває студент при вивченні дисципліни: 

Інтегральна: 

Здатність трактувати загально-біологічні закономірності, що лежать в основі процесів життєдіяльності 

людини. 

Загальні: 

ЗК 01. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу біологічних знань; здатність постійно 

навчатися та набувати сучасні знання на підставі досягнень біології та медицини. 

ЗК 02. Здатність застосовувати набуті знання в своїй практичній діяльності. 

ЗК 03. Знання та розуміння медичної біології, застосування цих знань в оволодінні суміжними 

фундаментальними дисциплінами та уміння використовувати їх у практиці охорони здоров’я. 

ЗК 04. Здатність використовувати в практичній діяльності лікаря - стоматолога знань молекулярних і 

цитологічних основ спадковості, механізмів розвитку спадкових і набутих хвороб людини. 

ЗК 05. Здатність застосовувати знання особливостей онтогенезу людини та його зв’язку з філогенезом у 

діагностиці та лікуванні стоматологічних захворювань людини. 
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ЗК 06. Здатність до застосування в практичній діяльності лікаря - стоматолога знань біологічних основ 

паразитизму для діагностики та профілактики паразитарних хвороб людини, розробки 

протиепідемічних заходів. 

ЗК 07. Здатність до оцінювання впливу чинників навколишнього середовища на здоров’я людини, 

використовувати власну професійну діяльність задля збереження навколишнього середовища. 
 

Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета викладання навчальної дисципліни «Медична біологія» випливає із цілей освітньо- 

професійної програми підготовки випускників вищого медичного навчального закладу та визначається 

змістом тих системних знань і умінь, котрими повинен оволодіти магістр. Знання, які студенти отримують 

із навчальної дисципліни «Медична біологія», є базовими для блоку дисциплін, що забезпечують 

природно-наукову і професійно-практичну підготовку. 

Основними завданнями вивчення дисципліни «Медична біологія»: 

– Визначати біологічну сутність і механізми розвитку хвороб, які виникають внаслідок 

антропогенних змін у навколишньому середовищі. 

– Визначати прояви дії загальнобіологічних законів у ході онтогенезу людини. 

– Пояснювати закономірності проявів життєдіяльності людського організму на молекулярно- 

біологічному та клітинному рівнях. 

– Пояснювати сутність та механізми прояву у фенотипі спадкових хвороб людини. 

– Робити попередній висновок щодо наявності паразитарних інвазій людини та визначати заходи 

профілактики захворювань. 

 

По завершенню вивчення дисципліни «Медична біологія» студенти повинні: 

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 диференціювання; 

● види регенерації; 

● види трансплантації, причини тканинної несумісності; 

● форми симбіозу, паразитизм як біологічне явище; 

● принципи класифікації паразитів та хазяїв; 

● шляхи передачі паразитарних захворювань; облігатно-трансмісивні та факультативно 

трансмісивні захворювання; 

● природно-осередкові захворювання; структуру природного осередку; 

● класифікацію природжених вад розвитку; тератогенні чинники; 

● основи профілактики паразитарних захворювань; 

● збудників найбільш поширених протозоозів, трематодозів, цестодозів, нематодозів; 

● принципи лабораторної діагностики гельмінтозів; 

● членистоногих – переносників та збудників захворювань людини, поняття про механічних та 
специфічних переносників; 

● отруйних представників типу Членистоногі; 



● поняття про популяцію як елементарну одиницю еволюції, популяційну структуру людства, деми, 
ізоляти; 

● функціональні типи реагування людей на фактори середовища («спринтер», «стаєр», «мікст»); 

● поняття про біологічні ритми, їх медичне значення; 

● предмет екології; види середовища, екологічні чинники; 

● адаптивні екотипи людей; 

● роль людини як екологічного чинника. Основні напрямки та результати антропогенних змін 

оточуючого середовища; 

● приклади отруйних для людини рослин і тварин; 

● основні положення вчення академіка В.І. Вернадського про біосферу та ноосферу; 

● положення виду Homosapiens у системі тваринного світу, основні етапи антропогенезу; 

● закономірності філогенезу систем органів, онтофілогенетичні передумови природжених вад 
розвитку, приклади атавістичних вад розвитку органів і систем органів людини. 

Вміти: 

- вивчити мікропрепарати під світловим мікроскопом при малому та великому збільшенні; 

- 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 моногенними хворобами 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); 

- розрахувати частоти генів та генотипів за законом Харді-Вайнберга; 

- розрізняти поняття тератогенних та спадкових природжених вад розвитку; 

- визначити місце біологічного об’єкту (збудників паразитарних хвороб) в системі живої 

природи; 

- обґрунтувати приналежність паразитарних хвороб людини до групи трансмісивних і 

природно-осередкових; 

- діагностувати на   макро-   та мікропрепаратах збудників та переносників збудників 

паразитарних хвороб, що вивчаються; 

- обґрунтувати методи лабораторної діагностики паразитарних хвороб людини; 

- обґрунтувати методи профілактики паразитарних хвороб, базуючись на способах зараження 

ними. 

Оволодіти навичками: 

- техніки мікроскопування; 

- виготовлення тимчасових мікропрепаратів; 

- побудови та генеалогічного аналізу родоводів людей; 

- аналізу ідіограм; 

- визначення групової належності крові за системою АВ0; 

- визначення видової належності збудників протозоозів; 

- визначення видової належності гельмінтів та їхніх яєць; 

- визначення видової належності переносників збудників інфекцій. 

 
 

7. Інформаційний обсягнавчальної дисципліни 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 годин, 5,5 кредитів ЄКТС (10 годин лекцій, 32 

практичних занять, 48 годин СРС). 



Розділ 1. Біологічні особливості життєдіяльності людини. Організмовий рівень організації 

життя. Основи генетики людини 

Змістовий розділ 1. Молекулярно-клітинний рівень організації життя. 

1. Оптичні системи в біологічних дослідженнях. Морфологія клітин про- та еукаріот 

2. Молекулярні основи спадковості. Характеристика нуклеїнових кислот. Будова генів. 

Організація потоку інформації в клітині 

3. Морфологія хромосом. Каріотип людини. Життєвий цикл клітини. Мітоз 

4. Розмноження – універсальна властивість живого. Біологічні особливості репродукції людини. 

Гаметогенез 

Змістовий розділ 2. Закономірності спадковості та мінливості. 

5. Закономірності успадкування генів. Закони Менделя. Взаємодія генів. Множинний алелізм 

6. Генетика статі. Успадкування зчеплене зі статтю. Хромосомна теорія спадковості 

7. Мінливість у людини як властивість життя і генетичне явище 

Змістовий розділ 3. Методи вивчення спадковості людини. Спадкові хвороби. 

8. Основи генетики людини. Молекулярні хвороби. Біохімічний метод і ДНК-діагностика 

9. Хромосомні хвороби. Цитогенетичний метод їх діагностики. Популяційно-статистичний метод 

Розділ 2. Популяційно-видовий, біогеоценотичний і біосферний рівні організації життя 

Змістовий розділ 4. Медико-біологічні основи паразитизму. Медична протозоологія. 

10. Введення в медичну паразитологію. Медична протозоологія. Тип Саркоджгутикові 

(Sarcomastigophora) Клас Справжні амеби (Lobosea). Тваринні джгутикові – паразити людини 

11. Тип Apicomplexa. Клас Sporozoea. Тип Ciliophora Клас Litostomatea 

Змістовий розділ 5. Медична гельмінтологія. 

12. Медична гельмінтологія Тип Плоскі черви (Plathelmintes) Клас Сисуни (Trematodes) 

13. Тип Плоскі черви (Plathelminthes) Клас Стьожкові (Cestoidea) 

14. Тип Круглі черви (Nemathelminthes) Клас власне круглі черви (Nematoda) 

Змістовий розділ 6. Медична арахноентомологія. 

15. Тип Членистоногі (Arthropoda)Клас Ракоподібні (Crustacea)Клас Павукоподібні (Arachnoidea) 

16. Тип Членистоногі (Arthropoda) Клас Комахи (Insecta) Ряди: Воші (Anoplura) Блохи 

(Aphaniptera) Клопи (Heteroptera) Тарганові (Blattoidea) 

17. Тип Членистоногі (Arthropoda) Клас Комахи (Insecta) Ряд: Двокрилі (Diptera) 

18. Практичні навички змістових розділив 4, 5 та 6 

Змістовий розділ 7. Взаємозв’язок індивідуального та історичного розвитку. Біосфера та людина 

19. Взаємозв’язок індивідуального та історичного розвитку. Біосфера та людина 

 
Теми лекцій 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1. 
Вступ до курсу медичної біології. Структурно-функціональна організація 

клітини. 
2 

2. 
Розмноження на клітинному та організмовому рівні. Біологічні особливості 

репродукції людини. 
2 

3. 
Організмовий рівень реалізації генетичної інформації. Закони Менделя. 

Взаємодія генів. Генетика статі Хромосомна теорія спадковості. Мінливість. 
2 

4. 
Основи генетики людини. Методи вивчення спадковості. Спадкові хвороби 

людини. 
2 

5. Медико-біологічні основи паразитизму. 2 

Разом 10 

 
Теми практичних занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1. Оптичні системи в біологічних дослідженнях. Морфологія клітин про- та 

еукаріот 

2 

2. Характеристика нуклеїнових кислот. Біосинтез білка 2 

3. Розмноження на клітинному рівні. Життєвий цикл клітини. Мітоз 2 



4. Розмноження – універсальна властивість живого. Гаметогенез 2 

5. Закономірності успадкування генів. Закони Менделя 2 

6. Генетика статі. Успадкування зчеплене зі статтю 2 

7. Основи генетики людини. Методи генетики людини: генеалогічний, 

близнюковий, біохімічний і ДНК-діагностика. Молекулярні хвороби 

2 

8. Цитогенетичний метод. Хромосомні хвороби. Популяційно-статистичний 

метод 

2 

9. Введення в медичну паразитологію. Медична протозоологія. Тип 

Саркоджгутикові (Sarcomastigophora). Клас Справжні амеби (Lobosea) Тваринні 

джгутикові – паразити людини 

2 

10. Тип Apicomplexa. Клас Sporozoea. Тип Ciliophora Клас Rimostomatea 2 

11. Медична гельмінтологія. Тип Плоскі черви (Plathelmintes). Клас Сисуни 

(Trematodes) – печінковий, котячий, кров’яні сисуни 

2 

12. Клас Стьожкові (Cestoidea) – бичачий, свинячий, карликовий ціп’яки, широкий 

стьожак, ехінокок, альвеокок 

2 

13. Тип Круглі черви (Nemathelminthes). Клас власне круглі черви (Nematoda) – 

аскарида людська, волосоголовець, гострик, трихінела. Методи 

овогельмінтоскопії 

2 

14. Тип Членистоногі (Arthropoda). Клас Павукоподібні (Arachnoidea) 2 

15. Тип Членистоногі (Arthropoda). Клас Комахи (Insecta). Ряди:Воші (Anoplura), 

Блохи (Aphaniptera),Клопи (Heteroptera),Тарганові (Blattoidea) Тип 

Членистоногі (Arthropoda). Клас Комахи (Insecta). Ряд Двокрилі (Diptera) 

2 

16. Підсумковий контроль модуля 2 

Разом 32 
 

Самостійна робота 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 
Змістовий Розділ 1 

1. Підготовка до практичних занять – теоретична підготовка та опрацювання 

практичних навичок 

2 

2. Організація потоків речовини й енергії в клітині 2 

3. Життя клітин поза організмом. Клонування клітин 2 

4. Підготовка до підсумкового контролю засвоєння змістового розділу 1. 2 

Змістовий Розділ 2. 

5. Підготовка до практичних занять – теоретична підготовка та опрацювання 

практичних навичок 

2 

6. Генетичні карти. Методи картування хромосом людини. Сучасний стан 

дослідження генома людини 

2 

7. Мінливість у людини як властивість життя і генетичне явище 2 

8. Генетична небезпека забруднення середовища. Поняття про антимутагени і 

комутагени 

2 

Змістовий Розділ 3. 

9. Підготовка до практичних занять – теоретична підготовка та опрацювання 

практичних навичок 

2 

10. Генна інженерія. Біотехнологія 1 

11. Поняття про генну терапію 1 

12. Методи генетики людини: дерматогліфічний, імунологічний, гібридизації 

соматичних клітин 

2 

13. Підготовка до практичних навичок змістових розділив 2 і 3 2 

14. Підготовка до підсумкового контролю засвоєння розділу 1. 2 



Змістовий Розділ 4. 

15. Підготовка до практичних занять – теоретична підготовка та опрацювання 

практичних навичок 

1 

16. Методи лабораторної діагностики захворювань, викликаних паразитичними 

найпростішими 

3 

17. Підготовка до підсумкового контролю засвоєння змістового розділу 4 2 

Змістовий Розділ 5. 

18. Підготовка до практичних занять – теоретична підготовка та опрацювання 

практичних навичок 

1 

19. Кров’яні сисуни – збудники паразитарних хвороб людини. Збудники 

метагонімозу, нанофієтозу 

1 

20. Ришта і філярії – збудники захворювань людини 1 

21. Підготовка до підсумкового контролю засвоєння змістового розділу 5 1 

Змістовий Розділ 6. 

22. Підготовка до практичних занять – теоретична підготовка та опрацювання 

практичних навичок 

1 

23. Кліщі – мешканці житла людей та їх медичне значення 1 

24. Гнус та його компоненти: характеристика, значення як проміжних хазяїнів 

гельмінтів і переносників збудників хвороб 

2 

Змістовий Розділ 7. 

25. Підготовка до практичних занять – теоретична підготовка та опрацювання 

практичних навичок 

1 

26. Походження людини. Людські раси як відзеркалення адаптаційних 

закономірностей розвитку людини 

1 

27. Отруйні для людини рослини і тварини 1 

28. Синтетична теорія еволюції. Популяційна структура людства 1 

29. Філогенез основних систем органів хребетних 1 

30. Біосфера 1 

31. Підготовка до підсумкового контролю засвоєння розділу 1. 2 

 Разом 48 
 

Завдання для самостійної роботи 

1. Клітинні мембрани. Хімічний склад. Просторова організація та значення. 

2. Особливості регуляції роботи генів у про- та еукаріот. 

3. Генна інженерія та біотехнологія. 

4. Життя клітин поза організмом. Клонування клітин Значення методу культури тканин для 

медицини. 

5. Сучасний стан досліджень генома людини. Генетичні карти хромосом людини. 

6. Онтогенез, його періодизація. 

7. Ембріональний розвиток, його етапи. Провізорні органи. 

8. Молекулярні та клітинні механізми диференціювання. 

9. Диференціювання зародкових листків і тканин. Ембріональна індукція. Клонування 

організмів і тканин. 

10. Критичні періоди ембріонального розвитку людини. Тератогенні фактори середовища. 

11. Природжені вади розвитку, їх сучасна класифікація: спадкові, екзогенні, 

мультифакторіальні; ембріопатії та фетопатії; філогенетично зумовлені та нефілогенетичні. 

12. Постембріональний розвиток людини та його періодизація. Нейрогуморальна регуляція 

росту та розвитку 

13. Старіння як етап онтогенезу. Теорії старіння. Поняття про геронтологію та геріатрію. 

14. Клінічна та біологічна смерть. 

15. Регенерація органів та тканин. Види регенерації. Значення проблеми регенерації в біології та 

медицині. 



16. Особливості та значення регенеративних процесів у людини. Типова та атипова регенерація. 

Пухлинний ріст. 

17. Проблема трансплантації органів і тканин. Види трансплантацій. Тканинна несумісність і 

шляхи її подолання. 

18. Поняття про гомеостаз. Механізми регуляції гомеостазу на різних рівнях організації життя. 

19. Отруйні представники типу Членистоногі. 

20. Молюски та хордові – проміжні хазяї гельмінтів 

21. Філогенез покривів тіла хребетних. 

22. Порівняльна характеристика будови скелету хребетних. 

23. Філогенез травної системи хребетних. 

24. Філогенез нервової системи хребетних. 

25. Вроджені вади розвитку тих систем які мають онтофілогенетичні передумови. 

26. Філогенез сечовидільної системи хребетних. 

27. Природжені вади розвитку сечовидільної системи, що мають онтофілогенетичну 

обумовленість. 

28. Філогенез дихальної системи хребетних. 

29. Природжені вади розвитку дихальної системи, що мають онтофілогенетичну 

обумовленість. 

30. Філогенез репродуктивної системи хребетних. 

31. Природжені вади розвитку репродуктивної системи, що мають онтофілогенетичну 

обумовленість. 

32. Вчення академіка В.І. Вернадського про біосферу і ноосферу. 

33. Жива речовина та її характеристика. 

34. Середовище як екологічне поняття. Види середовища. 

35. Екологічні фактори. 

36. Специфіка середовища життя людини. Характер їх адаптацій. 

37. Адаптивні екотипи людей і їх характеристики. 

38. Антропогенні екосистеми. 

39. Поняття про біополя, біологічні ритми та їх значення. 

40. Отруйні для людини рослини і 

41. Отруйні та небезпечні для людини тварини. 

42. Медико-біологічні аспекти впливу біосфери на здоров′я людини 

43. Поняття про біополя та біологічні ритми, їх медичне значення. 

44. Особливості екологічного стану в Україні. 
 

Методи навчання 

●  Словесні методи: лекція, бесіда; 

●  Наочні методи: ілюстрація, демонстрація; 

●Практичні методи: виконання практичних робіт та розв’язання ситуаційних завдань для 

вироблення вмінь та навичок; 

●  Самостійна робота студентів з осмислення й засвоєння нового матеріалу; 

●  Використання контрольно-навчальних комп’ютерних програм з дисципліни. 

 
Методи контролю 

Поточний контроль здійснюється на основі контролю теоретичних знань, практичних навичок і 

вмінь. 

Форми поточного контролю (на практичних заняттях): 

1. Тестовий контроль. 

2. Усне опитування (фронтальне, індивідуальне, комбіноване), співбесіда. 

3. Практична перевірка сформованих професійних умінь, проводиться за результатами виконання 

практичної роботи. Наприкінці заняття робота студента оцінюється за 4-х бальною шкалою 

вноситься до Автоматичної системи управління (АСУ). 

Заключний контроль (підсумкові заняття) із розділів та змістовних розділів проводиться у формі 

усної співбесіди зі студентами, які не мають заборгованостей. Включає теоретичні питання (практичних 

занять та самостійної роботи) та контроль практичних навичок (розв’язування ситуаційних задач, 
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визначення та описування макро- та мікропрепаратів тощо). Оцінюється за 4-х бальною шкалою та 
вноситься до АСУ. Наприкінці семестру студенти, які не мають заборгованостей отримують «зараховано» 

та бали, які нараховує АСУ за 200 бальною шкалою за формулою: = 
«середній бал» 

200 
5 

Підсумковий контроль успішності навчання. Здійснюється у два етапи: 
1. тести складають 50% оцінки за залік; 

2. усна відповідь, співбесіда (50% оцінки за залік). 

Схема нарахування та розподіл балів, які отримують студенти. 

Успішність кожного студента з навчальної дисципліни “Медична біологія” оцінюється за традиційною 

та рейтинговою шкалами. 

Підсумкова оцінка з навчальної дисципліни “Медична біологія” виставляється як середня з оцінок за 

поточну навчальну діяльність та іспит. 

Поточна успішність оцінюється на кожному практичному занятті за традиційною 4-х бальною шкалою 

та вноситься до АСУ. Наприкінці вивчення навчальної дисципліни АСУ розраховує середній поточний 

бал, тобто середнє арифметичне всіх поточних оцінок за традиційною шкалою, округлених до двох знаків 

після коми (наприклад, 4,75). Середній бал за поточну успішність перераховується у 110 бальну оцінку по 

таблиці: 
 



Бал 

за 

дисциплін 

у 

Оцінка з 

дисципліни 

за 4-бальною шкалою 

(традиційна оцінка) 

170 – 200 5 

140 – 169 4 

110 – 139 3 

Менше 
110 

2 

До заліку допускаються лише ті студенти, які не мають академічної заборгованості. 
Іспит оцінюється за 80-ти бальною шкалою, що відповідає 50-59 балів традиційної «3»; 60-69 

– «4»; 70-80 – «5» та вноситься до електронної відомості АСУ. Оцінка за дисципліну 

розраховується як сума балів за поточну успішність студента та балів, які він отримує на іспиті з 

коефіцієнтами ×09,091 та ×1,25 відповідно. Таким чином, частки результатів оцінювання 

поточної навчальної діяльності та іспиту становлять відповідно 50 % та 50 % за 200 бальною 

шкалою. Бал за дисципліну переводиться в традиційну оцінку з дисципліни за 4-бальною 

шкалою. 

Конвертація традиційної оцінки з дисципліни та суми балів за шкалою ECTS 

Оцінка 

ECTS 
Статистичний показник 

«А» Найкращі 10 % студентів 

«В» Наступні 25 % студентів 

«С» Наступні 30 % студентів 

«D» Наступні 25 % студентів 

«E» Останні 10 % студентів 

Відповідно до отриманих балів за 200-бальною шкалою, студенти оцінюються за 

рейтинговою шкалою ЕСTS. Студенти, які навчаються на одному курсі (однієї спеціальності) на 

підставі кількості балів, набраних з дисципліни, ранжуються за шкалою ЕСTS. 

Студенти, які одержали оцінки FХ та F (“2”) із навчальної дисципліни “Медична біологія” 

не вносяться до списку студентів, що ранжуються. Такі студенти після перескладання 

автоматично отримують бал Е. Оцінка FХ виставляється студентам, які набрали мінімальну 

кількість балів за поточну навчальну діяльність, але не склали іспит. Оцінка F виставляється 

студентам, які відвідали усі аудиторні заняття з дисципліни, але не набрали середнього балу (3,0) 

за поточну навчальну діяльність і не допущені до іспиту. 

Самостійна робота студентів, яка передбачена темою заняття поряд із аудиторною 

роботою, оцінюється під час поточного контролю теми на відповідному занятті. Засвоєння тем, 

які виносяться лише на самостійну роботу, перевіряється при контролі засвоєння відповідного 

розділу та під час складання іспиту. 

8. Література 

Базова література 

Медична біологія : Підручник / за ред. В. П. Пішака, Ю. І. Бажори. Вид. 3-те. – Вінниця : 

Нова книга, 2017. – 608 с. 

 

Допоміжна література 

1. Павліченко В.І., Пішак В.П., Булик Р.Є. Основи молекулярної біології: Навчальний 

посібник. – Чернівці: Мед університет, 2012. – 388 с.; іл. 

2. Пішак В. П., Захарчук О.І. Медична біологія, паразитологія та генетика. Практикум. 

Вид. 2-е –Чернівці:, 2012. – 632 с.; іл. 

3. Основи медичної біології : навч.-метод. посіб. / О. Б. Приходько, Т.І. Ємець, Г.Ю. 

Малєєва. – Запоріжжя : ЗДМУ, 2017. - 201 с. 

 

Інформаційні ресурси: 



Центр тестування – база ліцензійних тестових завдань «Крок» - 1 http://testcentr.org.ua/ 

OMIM (Online Mendelian Inheritance in Man) - An Online Catalog of Human Genes and Genetic 

Disorders http://omim.org/ 

 

 

9. Політика навчальної дисципліни 

Обов’язкове дотримання академічної доброчесності студентами, а саме: 

- самостійне виконання всіх видів робіт, завдань, форм контролю, передбачених робочою 

програмою даної навчальної дисципліни; 

- посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень, 

відомостей; 

- дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права; 

- надання достовірної інформації про результати власної навчальної (наукової, творчої) 

діяльності, використані методики досліджень і джерела інформації. 
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