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1. «Медична і біологічна фізика», 3 кредити, 90 годин 

 

 
2. 1 семестр 1 курсу, кафедра медичної фізики, біофізики та вищої 

математики Запорізького державного медичного університету. 

 
 

3. Пререквізити і постреквізити навчальної дисципліни 

Медична і біологічна фізика вивчається студентами, які навчаються за 

спеціальністю 224 «Технології медичної діагностики і лікування» спеціалізацією 

«Лабораторна діагностика» на першому курсі в 1 семестрі. Передує їй вивчення 

фізики, хімії, біології в школі, на які ми посилаємось в разі необхідності 

повторення навчального матеріалу. 

Знання, які студенти здобувають в ході вивчення медичної і біологічної 

фізики, є основою подальшого вивчення ними нормальної і патологічної 

фізіології, фармакології, ОБЖ і екології, гігієни та деяких клінічних дисциплін. 

 
 

4. Характеристика навчальної дисципліни 

4.1. Призначення навчальної дисципліни 

Спеціаліст з лабораторної діагностики у своїй професійній діяльності 

здійснює оцінку фізіологічних показників функціонального стану організму 

пацієнтів. В зв’язку з цим він повинен добре знати, як здійснюються процеси 

життєдіяльності у тілі людини, які існують фізичні методи їх дослідження, які 

фізичні фактори навколишнього середовища можуть на них впливати і яким 

чином здійснюється такий вплив. Програма дисципліни може поділена на дві 

частини: основи біофізики і основи медичної фізики. В першій частині 

розглядаються, в основному, фізичні основи процесів життєдіяльності, а в другій 

– переважно фізичні методи дослідження. У кожній темі курсу представлені 

відомості з біофізики і медичної фізики. 
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4.2. Мета вивчення навчальної дисципліни 

Метою викладання навчальної дисципліни “Медична і біологічна фізика” є 

формування в студентів таких вмінь: 

- трактувати загальні фізичні та біофізичні закономірності, що лежать в 

основі життєдіяльності людини. 

- пояснювати фізичні основи деяких діагностичних і фізіотерапевтичних 

(лікувальних) методів; 

- пояснювати фізичні основи та біофізичні механізми дії зовнішніх факторів 

(полів) на системи організму людини; 

 
4.3 Завдання вивчення дисципліни: 

1. Засвоєння теоретичного матеріалу програми дисципліни. 

2. Оволодіння практичними навичками, передбаченими програмою 

Після вивчення дисципліни студенти повинні: 

знати: 

- фізичні і біофізичні основи біоакустики і застосування ультразвуку в медицині; 

- фізичні і біофізичні основи гемодинаміки; 

- основи біологічної термодинаміки; 

- основи біомембранології; 

- основи електрокардіографії; 

- фізичні і біофізичні основи електронної медичної апаратури; 

- основи оптичних методів, що використовуються у медицині; 

- фізичні і біофізичні основи дії іонізуючих випромінювань на організм людини і 

їх застосування у медицині. 

 

вміти: 

- визначати артеріальний тиск акустичним методом; 

- застосовувати апарат ультразвукової терапії і аудіометр дитячий; 

- розраховувати мембранний потенціал клітини за концентраціями основних 

іонів у клітині і навколишньому середовищі; 

- визначати електричну вісь серця за результатами ЕКГ у стандартних 

відведеннях Ейнтховена; 

- трактувати дію факторів електромагнітної природи на організм людини, 

- пояснювати принципи використання діагностичних електронних медичних 

приладів; 
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- використовувати оптичні медичні прилади; 

- пояснювати фізичні основи рентгенодіагностики, дію іонізуючих 

випромінювань на організм людини, принципи використання радіонуклідів в 

діагностиці і терапії. 

 
4.4 Зміст навчальної дисципліни 

Біофізика - біологічна наука, яка містить 4 частини: термодинаміка 

біологічних систем, молекулярна біофізика, біофізика клітини і біофізика 

складних систем (сенсорних і кровообігу), а також дію фізичних факторів і полів 

навколишнього середовища на організм людини. Особливість описання 

біологічних процесів в біофізиці – використання відповідних рівнянь, фізичних 

законів, що надає можливості передбачати, яким чином буде змінюватись той чи 

інший показник життєдіяльності при зміні умов, які на нього впливають, і 

керувати такими процесами у потрібному напрямку. Медична фізика – розділ 

медицини, в якому вивчають принципи застосування фізичних факторів і полів у 

медичній апаратурі, принципи улаштування і роботи окремих діагностичних і 

терапевтичних приладів. 

4.5 План вивчення навчальної дисципліни 
 
 

 

№ 

тижня 

Назва теми Форми 

організації 

навчання та 

кількість годин 

Завдання 

для 

самостійної 

роботи 

1 Предмет медичної і 

біологічної фізики 

Лекція – 1 год. 

Семінар - 2 год. 

 

2 Основи біоакустики. 
Ультразвук і його 

використання в медицині 

Лекція – 1 год. 

Семінар - 2 год. 

3 год. 

3 Фізичні і біофізичні основи 

гемодинаміки 

Лекція – 2 год. 

Семінар - 2 год 

3 год. 

4 Термодинаміка біологічних 

систем 

Семінар – 2 год. 3 год. 

5 Структура і  біофізичні 

властивості  біологічних 

Лекція – 2 год. 3 год. 
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 мембран. Транспорт речовин 

у біологічних мембранах 

Семінар – 2 год.  

6 Біопотенціали клітини: 

мембранний потенціал 

спокою, потенціал дії 

Лекція – 2 год. 

Семінар – 2 год. 

3 год. 

7 Основи електрокардіографії Лекція – 2 год. 

Практичне 

заняття – 2 год. 

3 год. 

8 Постійний і змінний струм у 

біологічних тканинах. Основи 

реографії 

Лекція – 1 год. 

Семінар – 2 год. 

3 год. 

9 Основи діагностичної 

електронної апаратури 

Лекція – 1год. 

Практичне 

заняття – 2 год. 

3 год. 

10 Основи геометричної і 

хвильової оптики. Оптична 

мікроскопія 

Лекція – 1 год. 

Практичне 

заняття – 2 год. 

3 год. 

11 Хвильова оптика. Фізичні 

основи поляриметрії 

Лекція – 1 год. 

Семінар – 2 год. 

3 год. 

12 Люмінесценція. Лазери. 

Основи радіоспектроскопії 

Лекція – 2 год. 

Семінар – 2 год. 

3 год. 

13 Фізичні основи 

рентгенодіагностики 

Лекція – 1 год. 

Семінар – 3 год. 

3 год. 

14 Фізичні і біофізичні основи 

застосування радіонуклідів і 

іонізуючих випромінювань в 

медицині 

Лекція – 1 год. 

Семінар – 3 год. 

2 год. 

15 Контрольна робота 2 год. 2 год. 

 Індивідуальна робота  2 год. 

Всього Лекції – 18 год. 

Семінари – 24 год. 

Практ. зан. – 6 год. 

 

42 години 

 

5. Самостійна робота студента 
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№ ТЕМА Кількість годин Вид контролю 

1 Підготовка до практичних 

занять – теоретична 

підготовка та опрацювання 

практичних навичок 

41 Поточний онлайн 

контроль і контроль 

на практичних 

заняттях 

2 Індивідуальна СРС за однією 

з тем дисципліни 

7 Доповідь на занятті 

або засіданні 

студентського 
наукового гуртка 

3 Підготовка до контрольної 

роботи 

4 Контрольна робота 

 РАЗОМ 52  

 

Підготовка до практичних занять: 

- теоретична підготовка і опрацювання практичних навичок – 2-3 год. 

- заповнення робочого зошиту – 1 год. 

Завдання для самостійної роботи: 

1. Гармонічні незгасаючі і згасаючі коливання. Коефіцієнт, логарифмічний 

декремент згасання. 

2. Автоколивання. Вимушені коливання. Резонанс. 

3. Механічні хвилі: види та параметри (фронт хвилі, довжина, швидкість 

розповсюдження). 

4. Фізична природа звуку та основні параметри звукових коливань, одиниці 

їх вимірювання. Класифікація звуків. 

5. Область слухового відчуття та її обмеження за частотою та інтенсивністю 

звуку. Ультразвук та інфразвук. 

6. Зв’язок між фізичними характеристиками звуку та суб’єктивними 

параметрами слухового відчуття. Рівень інтенсивності звуку та одиниці його 

вимірювання. Аудіометрія. 

7. Поняття ультразвуку: одержання, особливості розповсюдження, дія на 

речовину. Застосування ультразвуку в хірургії, терапії, діагностиці. 

8. Різновиди діагностичної ультразвукової ехографії. Еходоплерографія. 

9. В’язкість рідини. Рівняння Ньютона для сили внутрішнього тертя. 

Ньютонівські та неньютонівські рідини. 

10. Ламінарна та турбулентна течія рідини. Умови переходу ламінарної течії 

в турбулентну. Рівняння Рейнольда. 

11. Об’ємна швидкість течії рідини. Рівняння Пуазейля для об’ємної течії 

рідини у циліндричній трубці. Гідродинамічний опір. 
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12. В’язкість крові та фактори, що її визначають. 

13. Фізичні основи відмінності лінійної швидкості кровообігу в артеріях, 

капілярах, венах. Методи вимірювання швидкості кровообігу. 

14. Фізичні основи відмінності тиску крові в артеріях, артеріолах, капілярах, 

венах. 

15. Акустичний метод вимірювання артеріального тиску. Прилади, що для 

нього застосовуються. 

16. Пульсові хвилі. Фактори, що впливають на швидкість їх 

розповсюдження. 

17. Термодинаміка, види термодинамічних систем. Внутрішня енергія 

системи, робота, теплота. 

18. Перше начало термодинаміки. Принцип Гесса. Основні принципи 

калориметрії. 

19. Друге начало термодинаміки. Ентропія. Як змінюється ентропія в 

реальних термодинамічних процесах? 

20. Зміни ентропії у відкритій термодинамічній системі. Стаціонарний стан 

відкритої термодинамічної системи. Теорема Пригожина. 

21. Хімічний та електрохімічний потенціали. Їх рівняння. 

22. Хімічний склад клітинних мембран. Структура фосфоліпідів, їх фізичні 

властивості та особливості взаємодії з водою. 

23. Молекулярна структура клітинних мембран. Порядок розташування та 

види взаємодії між молекулами у мембранах. Зміст рідинно-мозаїчної моделі 

будови мембрани. 

24. Класифікація видів транспорту у біологічних мембранах. Принципові 

відмінності між активним та пасивним транспортом. 

25. Вільна дифузія речовин у біомембранах. Речовини, що проникають 

через мембрани вільною дифузією. Рівняння Фіка для біомембран. 

26. Полегшена дифузія речовин у біомембранах. Опішить її біофізичний 

механізм та вкажіть, чим вона відрізняється від вільної. 

27. Структура та функція іонних каналів плазматичної мембрани. Засоби 

регуляції проникності іонних каналів. 

28. Пасивний транспорт іонів у плазматичній мембрані. Рівняння Теорелла 

та Нернста-Планка для електродифузії. 

29. Відмінні риси первинно-активного транспорту. Активний транспорт 

іонів натрію та калію. 
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30. Вторинно-активний транспорт глюкози або амінокислот у кишечнику. 

31. Електричне поле: його основні характеристики, формули для них, 

одиниці вимірювання. 

32. Мембранний потенціал спокою. Його вимірювання, величина, 

походження. Рівняння Нернста та Гольдмана-Ходжкіна. 

33. Потенціал дії: його параметри, фази, іонні механізми, розповсюдження 

по збудливій мембрані. Роль іонних каналів у виникненні потенціалу дії. 

34. Електрокардіографія. Нормальна ЕКГ, її елементи, стандартні 

відведення ЕКГ. 

35. Електричний диполь. Дипольний момент. Рівняння потенціалу поля, 

утвореного диполем. Дипольна теорія ЕКГ. 

36. Електрична вісь серця, визначення її напрямку за даними ЕКГ у 

стандартних відведеннях. 

37. Постійний та змінний струм. Сила та густина струму. Закон Ома для 

постійного струму. Опор різних тканин електричному струму та фактори, що його 

визначають. 

38. Гальванізація та електрофорез ліків. Параметри постійного струму для їх 

реалізації. Поляризація тканин при гальванізації. 

39. Види електричного опору в ланцюзі змінного струму, їх особливості. 

Імпеданс, його рівняння та особливості у біологічних тканинах. 

40. Сутність та призначення методу реографії. 

41. Засоби відведення медико-біологічної інформації: електроди і датчики. 

42. Підсилювачі електричних коливань. Багатокаскадне підсилення 

електричних сигналів. Коефіцієнт підсилення. 

43. Амплітудна та частотна характеристики підсилювачів. 

44. Амплітудні (нелінійні) та частотні (лінійні) викривлення сигналів та їх 

попередження. Особливості підсилення біологічних сигналів. 

45. Закони геометричної оптики. 

46. Дифракція і інтерференція світла. 

47. Лінза. Її основні параметри: оптичний центр, фокус, фокусна відстань, 

оптична сила, одиниці їх вимірювання. Побудування зображення за допомогою 

двояко опуклої лінзи. Аберації лінз та методи їх усунення. 

48. Хід променів у світловому мікроскопі. Збільшення, розрізнення 

мікроскопу. Формула для границі розрізнення. 
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49. Повне внутрішнє відбивання, умови його виникнення. Застосування 

повного внутрішнього відбивання у медичній практиці. 

50. Поляризоване світло та методи його отримання. Застосування 

поляризованого світла у медицині. 

51. Люмінесценція: механізм виникнення, види. Правило Стокса. 

Застосування люмінесценції в медицині. 

52. Електронний парамагнітний резонанс. Фактори, що визначають його 

спектр. Використання ЕПР у наукових дослідженнях. 

53. Ядерний магнітний резонанс. Принцип магнітно-резонансної томографії 

(МРТ). Використання методу в медицині. 

54. Індуковане випромінювання. Його фізичні особливості. Отримання 

індукованого випромінювання. 

55. Принцип дії лазерів. Види лазерів. Використання лазерів у медицині. 

56. Будова та принцип дії рентгенівської трубки. Гальмівне та 

характеристичне рентгенівське випромінювання, їх особливості. 

57. Процеси у речовині під дією рентгенівського випромінювання. 

Поглинання рентгенівського випромінювання речовиною та фактори, що 

визначають таке поглинання. 

58. Рентгеноскопія, рентгенографія, флюорографія. Контрастні речовини: 

призначення та вимоги для використання. 

59. Принцип та особливості рентгенівської комп’ютерної томографії. 

60. Радіоактивність. Основні види радіоактивного розпаду та іонізуючих 

випромінювань. Закон радіоактивного розпаду. Період напіврозпаду, активність, 

одиниці їх вимірювання. 

61. Основні види іонізуючих випромінювань. Процеси, що відбуваються у 

речовині під дією різних видів іонізуючого випромінювання. 

62. Види та особливості доз що застосовуються при вивченні іонізуючих 

випромінювань. Одиниці їх вимірювання. 

63. Первинні процеси в клітинах під дією іонізуючих випромінювань. 

Загроза іонізуючого випромінювання для організму. Чутливість органів та тканин 

до його дії. 

 
Індивідуальні завдання 

Підготувати доповідь за однією з тем: 

- Ультразвук та його використання у діагностиці. 
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- Біофізичні основи електрографії органів і тканин. 

- Особливості потенціалу дії різних збудливих тканин. 

- Магнітне поле. Магнітні властивості речовини. Дія магнітного поля на людину. 

Магнітні поля тіла людини. 

- Біофізика зору. Недоліки оптичної системи ока та методи їх усунення. 

- Термографія та методики її здійснення. 

- Застосування низьких температур у медицині. 

- Застосування лазерів у медицині. 

- Люмінесценція та основні напрямки її використання у медицині. 

- ЯМР-томографія та її використання у діагностиці. 

- Радіонукліди у діагностиці та медико-біологічних дослідженнях 

Консультації студент може отримати за графіком роботи викладачів, який 

стає відомим на початку семестру. 

 
6. Список основної та додаткової літератури 

6.1 Основна література: 

1. Медична та біологічна фізика : підруч. для студ. вищ. мед. навч. закл. 

III-IV рівнів акредитації / О. В. Чалий [та ін.]; за ред.: О. В. Чалого; МОЗ України. 

- Вид. 2-ге. - Вінниця: Нова книга, 2017. - 528 с. 

2. Ємчик, Л.Ф. Медична і біологічна фізика : підручник / Л.Ф. Ємчик, 

Я.М. Кміт. - Л. : Світ, 2003. - 592 с. 

3. Сливко Е.І., Мельнікова О.З., Іванченко О.З. Медична і біологічна 

фізика: посібник для спеціальності лабораторна діагностика. – Запоріжжя, 2020. – 

200 с. 

6.2 Додаткова література: 

1. Медична біофізика і медична апаратура : підручник / В. П. Марценюк 

[та ін.]. - Тернопіль : Укрмедкнига, 2008. - 356 с. 

2. Лопушанський, Я. Й. Збірник задач і запитань з медичної і біологічної 

фізики : навч. посіб. для студ. вищ. мед. навч. закл. III-IV рівнів акредитації / Я. Й. 

Лопушанський. - Вид. 3-тє, допов. та випр. - Вінниця : Нова книга, 2010. - 583 с. 

3. Медична та біологічна фізика : підручник для студентів медичних 

ВНЗ / В. Г. Кнігавко, О. В. Зайцева, М. А. Бондаренко [та ін.] ; за ред. В. 

Г.Кнігавка.-Харків:ХНМУ,2013.–364с. 

4. Біофізика. Фізичні методи аналізу та метрологія : нац. підруч. для 

студ. вищ. фармац. закл. III-IV рівнів акредитації / Е. І. Личковський, В. О. 

http://library.zsmu.edu.ua/cgi/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?LNG&Z21ID&I21DBN=ZSMUL&P21DBN=ZSMUL&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A%3D&S21STR=%D0%9B%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%88%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%2C%20%D0%AF.%20%D0%99
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Тіманюк, О. В. Чалий [та ін.] ; за ред.: Е. І. Личковського, В. О. Тіманюка. - 

Вінниця : Нова книга, 2014. - 464 с. 

5. Медична і біологічна фізика : навчальний посібник для студентів 

спеціальності 222 «Медицина»/ Е.І. Сливко, О.З. Мельнікова, О.З.Іванченко, Н.С. 

Біляк. - Запоріжжя, 2018.- 291 с. 

6. Біофізика : підручник для студ. біологічних спец. вищих навч. заклад. 

/ П.Г. Костюк [та ін.] ; Київський нац. ун-т імені Тараса Шевченка. - Київ : 

Київський університет, 2008. - 567 с. 

7. http://www.library.biophys.msu.ru/rubin/ 

8. http://www.biophys.msu.ru/conferences/regulation/ 

9. http://www.molbiol.ru 

10. http://phys.protres.ru/lectures/protein_physics/ 
 

 

7. Контроль і оцінка результатів навчання 

7.1. Види контролю 

Контроль засвоєння окремих тем курсу (поточний контроль) відповідно до 

конкретних цілей їх вивчення здійснюється на практичних заняттях. Підсумковий 

контроль засвоєння дисципліни здійснюється по їх завершенню на підсумковій 

контрольній роботі за допомогою комп’ютерних тестів та контролю практичних 

навичок. 

Оцінювання поточної навчальної діяльності: 

При засвоєнні кожної теми модуля за поточну навчальну діяльність 

студента виставляються оцінки за чотирибальною національною шкалою. При 

цьому враховуються участь студента в обговоренні теоретичного матеріалу 

заняття, здійснення їм практичних завдань та робіт, передбачених темою, та 

кількість правильних відповідей на стандартні питання письмового контролю. 

Студенту виставляється оцінка «5» у разі активної участі ним в обговоренні 

теоретичних питань, їх вмілого використання у рішенні практичних компонентів 

заняття та надання правильних та повних відповідей на 19-20 з 20 запропонованих 

контрольних питань; оцінка «4» - за умов участі студента в обговоренні 

теоретичних питань, вирішенні за допомогою викладача або у групі практичних 

завдань та надання правильних та повних відповідей на 15-19 з 20 

запропонованих контрольних питань; оцінка «3» - за умов відмови від участі в 

обговоренні теоретичних питань і несамостійному виконанні практичних завдань 

та надання ним повних відповідей на 10-14 з 20 запропонованих контрольних 

http://www.library.biophys.msu.ru/rubin/
http://www.biophys.msu.ru/conferences/regulation/
http://www.molbiol.ru/
http://phys.protres.ru/lectures/protein_physics/
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питань; оцінка «2» - за умов відмови від участі в обговоренні теоретичних питань, 

нездатності до виконання практичних завдань за допомогою викладача та надання 

ним менш, ніж 10 правильних відповідей на запропоновані контрольні питання. 

Оцінювання індивідуальної самостійної роботи: 

Кількість балів за індивідуальну СРС складає 10. Бали за індивідуальну СРС 

нараховуються при успішному її захисті. 

Підсумковий контроль: 

Здійснюється по завершенню вивчення дисципліни. До підсумкового 

контролю допускаються ті студенти, які виконали усі види робіт, передбачені 

навчальною програмою. 

Форма проведення підсумкового контролю – тестовий контроль. При 

оцінюванні враховуються кількість питань, на які студент дав правильні відповіді. 

Підсумковий контроль вважається зарахованим, якщо студент набрав не менш, 

ніж 50 балів з 80 можливих. 

За результатами усіх видів навчальних робіт студентам виставляється 

оцінка диференційного заліку з дисципліни. 

Максимальна кількість балів, які можуть отримати студенти при засвоєнні 

дисципліни складає 200 балів, 10 з яких припадає на індивідуальну роботу 

студентів. На кафедрі студенти отримують оцінки за стандартною шкалою 

оцінювання (5, 4, 3, 2). Середня оцінка за усі заняття (за відсутності 

невідроблених 2) за допомогою спеціальної програми університету конвертується  

у бали за поточну діяльність. 

Максимальна кількість балів, яку може отримати студент, за підсумковий 

контроль – 80 балів, мінімальна – 50. Результат підсумкового контролю 

спеціальною програмою університету конвертується у бали. 

Загальна кількість балів, набраних студентом при вивченні дисципліни 

знаходиться як сума балів за поточну діяльність і підсумковий контроль, після 

чого конвертується в національну шкалу оцінювання за таблицею: 

Сума балів за 

всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового проекту 

(роботи), практики 

170 – 200 відмінно 

140 – 169 добре 

110 -139 Задовільно 

0-109 незадовільно 
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7.2. Форми контролю 

1). усні опитування на практичних заняттях; 

2). письмові тестові роботи на практичних заняттях; 

3). комп’ютерний тестовий контроль; 

4). диференційний залік. 

 
8. Політика навчальної дисципліни 

Студенти мають відвідати усі лекції і практичні заняття з дисципліни. 

До занять допускаються тільки ті студенти, зовнішній вигляд яких 

відповідає Правилам внутрішнього розпорядку ЗДМУ (у білих халатах і 

шапочках, у змінному взутті). Поведінка студентів на кафедрі має відповідати 

правилам техніки безпеки, етики і моралі. 

На практичні заняття студенти приходять підготовленими за питаннями 

теми, з робочим зошитом, які вони заповнюють вдома або на практичному занятті 

за вказівкою викладача. У кінці кожного заняття студенти отримують оцінки. 

Наприкінці вивчення курсу студенти складають контрольну роботу. До неї 

допускаються ті студенти, у яких в поточній діяльності немає невідпрацьованих 

пропущених занять або незадовільних оцінок. Графік відпрацювання занять 

складається на початку семестру і оприлюднюється на сторінці кафедри 

електронних ресурсів ЗДМУ. Пропуск за поважної причини відпрацьовується 

впродовж 2 тижнів – в разі недотримання цієї вимоги, студент оплачує довідку з 

причини, яка стає неповажною. 

За результати поточної діяльності, контрольної роботи і контролю 

практичних навичок наприкінці семестру студенти отримують оцінку 

диференційного заліку з дисципліни. 



Мельнікова Оксана Зенонівна – кандидат біологічних наук, доцент, 

ozmelnikova@gmail.com 

Іванченко Олена Зенонівна - – кандидат біологічних наук, доцент, 

elenazenonovna71@gmail.com 

 
 

1. «Медична і біологічна фізика», 3 кредити, 100 годин 

 

 
2. 1 семестр 1 курсу, кафедра медичної фізики, біофізики та вищої 

математики Запорізького державного медичного університету. 

 
 

3. Пререквізити і постреквізити навчальної дисципліни 

Медична і біологічна фізика вивчається студентами, які навчаються за 

спеціальністю 224 «Технології медичної діагностики і лікування» спеціалізацією 

«Лабораторна діагностика» на першому курсі в 1 семестрі. Передує їй вивчення 

фізики, хімії, біології в школі, на які ми посилаємось в разі необхідності 

повторення навчального матеріалу. 

Знання, які студенти здобувають в ході вивчення медичної і біологічної 

фізики, є основою подальшого вивчення ними нормальної і патологічної 

фізіології, фармакології, ОБЖ і екології, гігієни та деяких клінічних дисциплін. 

 
 

4. Характеристика навчальної дисципліни 

4.1. Призначення навчальної дисципліни 

Спеціаліст з лабораторної діагностики у своїй професійній діяльності 

здійснює оцінку фізіологічних показників функціонального стану організму 

пацієнтів. В зв’язку з цим він повинен добре знати, як здійснюються процеси 

життєдіяльності у тілі людини, які існують фізичні методи їх дослідження, які 

фізичні фактори навколишнього середовища можуть на них впливати і яким 

чином здійснюється такий вплив. Програма дисципліни може поділена на дві 

частини: основи біофізики і основи медичної фізики. В першій частині 

розглядаються, в основному, фізичні основи процесів життєдіяльності, а в другій 

– переважно фізичні методи дослідження. У кожній темі курсу представлені 

відомості з біофізики і медичної фізики. 

mailto:ozmelnikova@gmail.com
mailto:elenazenonovna71@gmail.com
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4.2. Мета вивчення навчальної дисципліни 

Метою викладання навчальної дисципліни “Медична і біологічна фізика” є 

формування в студентів таких вмінь: 

- трактувати загальні фізичні та біофізичні закономірності, що лежать в 

основі життєдіяльності людини. 

- пояснювати фізичні основи деяких діагностичних і фізіотерапевтичних 

(лікувальних) методів; 

- пояснювати фізичні основи та біофізичні механізми дії зовнішніх факторів 

(полів) на системи організму людини; 

 
4.3 Завдання вивчення дисципліни: 

1. Засвоєння теоретичного матеріалу програми дисципліни. 

2. Оволодіння практичними навичками, передбаченими програмою 

Після вивчення дисципліни студенти повинні: 

знати: 

- фізичні і біофізичні основи біоакустики і застосування ультразвуку в медицині; 

- фізичні і біофізичні основи гемодинаміки; 

- основи біологічної термодинаміки; 

- основи біомембранології; 

- основи електрокардіографії; 

- фізичні і біофізичні основи електронної медичної апаратури; 

- основи оптичних методів, що використовуються у медицині; 

- фізичні і біофізичні основи дії іонізуючих випромінювань на організм людини і 

їх застосування у медицині. 

 

вміти: 

- визначати артеріальний тиск акустичним методом; 

- застосовувати апарат ультразвукової терапії і аудіометр дитячий; 

- розраховувати мембранний потенціал клітини за концентраціями основних 

іонів у клітині і навколишньому середовищі; 

- визначати електричну вісь серця за результатами ЕКГ у стандартних 

відведеннях Ейнтховена; 

- трактувати дію факторів електромагнітної природи на організм людини, 

- пояснювати принципи використання діагностичних електронних медичних 

приладів; 



3  

- використовувати оптичні медичні прилади; 

- пояснювати фізичні основи рентгенодіагностики, дію іонізуючих 

випромінювань на організм людини, принципи використання радіонуклідів в 

діагностиці і терапії. 

 
4.4 Зміст навчальної дисципліни 

Біофізика - біологічна наука, яка містить 4 частини: термодинаміка 

біологічних систем, молекулярна біофізика, біофізика клітини і біофізика 

складних систем (сенсорних і кровообігу), а також дію фізичних факторів і полів 

навколишнього середовища на організм людини. Особливість описання 

біологічних процесів в біофізиці – використання відповідних рівнянь, фізичних 

законів, що надає можливості передбачати, яким чином буде змінюватись той чи 

інший показник життєдіяльності при зміні умов, які на нього впливають, і 

керувати такими процесами у потрібному напрямку. Медична фізика – розділ 

медицини, в якому вивчають принципи застосування фізичних факторів і полів у 

медичній апаратурі, принципи улаштування і роботи окремих діагностичних і 

терапевтичних приладів. 

4.5 План вивчення навчальної дисципліни 
 
 

 

№ 

тижня 

Назва теми Форми 

організації 

навчання та 

кількість годин 

Завдання 

для 

самостійної 

роботи 

1 Предмет медичної і 

біологічної фізики 

Лекція – 1 год. 

Семінар - 2 год. 

 

2 Основи біоакустики. 
Ультразвук і його 

використання в медицині 

Лекція – 1 год. 

Семінар - 2 год. 

3 год. 

3 Фізичні і біофізичні основи 

гемодинаміки 

Лекція – 2 год. 

Семінар - 2 год 

3 год. 

4 Термодинаміка біологічних 

систем 

Семінар – 2 год. 3 год. 

5 Структура і  біофізичні 

властивості  біологічних 

Лекція – 2 год. 3 год. 
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 мембран. Транспорт речовин 

у біологічних мембранах 

Семінар – 2 год.  

6 Біопотенціали клітини: 

мембранний потенціал 

спокою, потенціал дії 

Лекція – 2 год. 

Семінар – 2 год. 

2 год. 

7 Основи електрокардіографії Лекція – 2 год. 

Практичне 

заняття – 2 год. 

3 год. 

8 Постійний і змінний струм у 

біологічних тканинах. Основи 

реографії 

Лекція – 1 год. 

Семінар – 2 год. 

3 год. 

9 Основи діагностичної 

електронної апаратури 

Лекція – 1год. 

Практичне 

заняття – 2 год. 

3 год. 

10 Основи геометричної і 

хвильової оптики. Оптична 

мікроскопія 

Лекція – 1 год. 

Практичне 

заняття – 2 год. 

3 год. 

11 Хвильова оптика. Фізичні 

основи поляриметрії 

Лекція – 1 год. 

Семінар – 2 год. 

3 год. 

12 Люмінесценція. Лазери. 

Основи радіоспектроскопії 

Лекція – 2 год. 

Семінар – 2 год. 

3 год. 

13 Фізичні основи 

рентгенодіагностики 

Лекція – 1 год. 

Семінар – 3 год. 

3 год. 

14 Фізичні і біофізичні основи 

застосування радіонуклідів і 

іонізуючих випромінювань в 

медицині 

Лекція – 1 год. 

Семінар – 3 год. 

2 год. 

15 Контрольна робота 2 год. 2 год. 

 Індивідуальна робота  2 год. 

Всього Лекції – 18 год. 

Семінари – 24 год. 

Практ. зан. – 6 год. 

4 год. 

42 години 

 

5. Самостійна робота студента 
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№ ТЕМА Кількість годин Вид контролю 

1 Підготовка до практичних 

занять – теоретична 

підготовка та опрацювання 

практичних навичок 

41 Поточний онлайн 

контроль і контроль 

на практичних 

заняттях 

2 Індивідуальна СРС за однією 

з тем дисципліни 

7 Доповідь на занятті 

або засіданні 

студентського 
наукового гуртка 

3 Підготовка до контрольної 

роботи 

4 Контрольна робота 

 РАЗОМ 52  

 

Підготовка до практичних занять: 

- теоретична підготовка і опрацювання практичних навичок – 2-3 год. 

- заповнення робочого зошиту – 1 год. 

Завдання для самостійної роботи: 

1. Гармонічні незгасаючі і згасаючі коливання. Коефіцієнт, логарифмічний 

декремент згасання. 

2. Автоколивання. Вимушені коливання. Резонанс. 

3. Механічні хвилі: види та параметри (фронт хвилі, довжина, швидкість 

розповсюдження). 

4. Фізична природа звуку та основні параметри звукових коливань, одиниці 

їх вимірювання. Класифікація звуків. 

5. Область слухового відчуття та її обмеження за частотою та інтенсивністю 

звуку. Ультразвук та інфразвук. 

6. Зв’язок між фізичними характеристиками звуку та суб’єктивними 

параметрами слухового відчуття. Рівень інтенсивності звуку та одиниці його 

вимірювання. Аудіометрія. 

7. Поняття ультразвуку: одержання, особливості розповсюдження, дія на 

речовину. Застосування ультразвуку в хірургії, терапії, діагностиці. 

8. Різновиди діагностичної ультразвукової ехографії. Еходоплерографія. 

9. В’язкість рідини. Рівняння Ньютона для сили внутрішнього тертя. 

Ньютонівські та неньютонівські рідини. 

10. Ламінарна та турбулентна течія рідини. Умови переходу ламінарної течії 

в турбулентну. Рівняння Рейнольда. 

11. Об’ємна швидкість течії рідини. Рівняння Пуазейля для об’ємної течії 

рідини у циліндричній трубці. Гідродинамічний опір. 
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12. В’язкість крові та фактори, що її визначають. 

13. Фізичні основи відмінності лінійної швидкості кровообігу в артеріях, 

капілярах, венах. Методи вимірювання швидкості кровообігу. 

14. Фізичні основи відмінності тиску крові в артеріях, артеріолах, капілярах, 

венах. 

15. Акустичний метод вимірювання артеріального тиску. Прилади, що для 

нього застосовуються. 

16. Пульсові хвилі. Фактори, що впливають на швидкість їх 

розповсюдження. 

17. Термодинаміка, види термодинамічних систем. Внутрішня енергія 

системи, робота, теплота. 

18. Перше начало термодинаміки. Принцип Гесса. Основні принципи 

калориметрії. 

19. Друге начало термодинаміки. Ентропія. Як змінюється ентропія в 

реальних термодинамічних процесах? 

20. Зміни ентропії у відкритій термодинамічній системі. Стаціонарний стан 

відкритої термодинамічної системи. Теорема Пригожина. 

21. Хімічний та електрохімічний потенціали. Їх рівняння. 

22. Хімічний склад клітинних мембран. Структура фосфоліпідів, їх фізичні 

властивості та особливості взаємодії з водою. 

23. Молекулярна структура клітинних мембран. Порядок розташування та 

види взаємодії між молекулами у мембранах. Зміст рідинно-мозаїчної моделі 

будови мембрани. 

24. Класифікація видів транспорту у біологічних мембранах. Принципові 

відмінності між активним та пасивним транспортом. 

25. Вільна дифузія речовин у біомембранах. Речовини, що проникають 

через мембрани вільною дифузією. Рівняння Фіка для біомембран. 

26. Полегшена дифузія речовин у біомембранах. Опішить її біофізичний 

механізм та вкажіть, чим вона відрізняється від вільної. 

27. Структура та функція іонних каналів плазматичної мембрани. Засоби 

регуляції проникності іонних каналів. 

28. Пасивний транспорт іонів у плазматичній мембрані. Рівняння Теорелла 

та Нернста-Планка для електродифузії. 

29. Відмінні риси первинно-активного транспорту. Активний транспорт 

іонів натрію та калію. 
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30. Вторинно-активний транспорт глюкози або амінокислот у кишечнику. 

31. Електричне поле: його основні характеристики, формули для них, 

одиниці вимірювання. 

32. Мембранний потенціал спокою. Його вимірювання, величина, 

походження. Рівняння Нернста та Гольдмана-Ходжкіна. 

33. Потенціал дії: його параметри, фази, іонні механізми, розповсюдження 

по збудливій мембрані. Роль іонних каналів у виникненні потенціалу дії. 

34. Електрокардіографія. Нормальна ЕКГ, її елементи, стандартні 

відведення ЕКГ. 

35. Електричний диполь. Дипольний момент. Рівняння потенціалу поля, 

утвореного диполем. Дипольна теорія ЕКГ. 

36. Електрична вісь серця, визначення її напрямку за даними ЕКГ у 

стандартних відведеннях. 

37. Постійний та змінний струм. Сила та густина струму. Закон Ома для 

постійного струму. Опор різних тканин електричному струму та фактори, що його 

визначають. 

38. Гальванізація та електрофорез ліків. Параметри постійного струму для їх 

реалізації. Поляризація тканин при гальванізації. 

39. Види електричного опору в ланцюзі змінного струму, їх особливості. 

Імпеданс, його рівняння та особливості у біологічних тканинах. 

40. Сутність та призначення методу реографії. 

41. Засоби відведення медико-біологічної інформації: електроди і датчики. 

42. Підсилювачі електричних коливань. Багатокаскадне підсилення 

електричних сигналів. Коефіцієнт підсилення. 

43. Амплітудна та частотна характеристики підсилювачів. 

44. Амплітудні (нелінійні) та частотні (лінійні) викривлення сигналів та їх 

попередження. Особливості підсилення біологічних сигналів. 

45. Закони геометричної оптики. 

46. Дифракція і інтерференція світла. 

47. Лінза. Її основні параметри: оптичний центр, фокус, фокусна відстань, 

оптична сила, одиниці їх вимірювання. Побудування зображення за допомогою 

двояко опуклої лінзи. Аберації лінз та методи їх усунення. 

48. Хід променів у світловому мікроскопі. Збільшення, розрізнення 

мікроскопу. Формула для границі розрізнення. 
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49. Повне внутрішнє відбивання, умови його виникнення. Застосування 

повного внутрішнього відбивання у медичній практиці. 

50. Поляризоване світло та методи його отримання. Застосування 

поляризованого світла у медицині. 

51. Люмінесценція: механізм виникнення, види. Правило Стокса. 

Застосування люмінесценції в медицині. 

52. Електронний парамагнітний резонанс. Фактори, що визначають його 

спектр. Використання ЕПР у наукових дослідженнях. 

53. Ядерний магнітний резонанс. Принцип магнітно-резонансної томографії 

(МРТ). Використання методу в медицині. 

54. Індуковане випромінювання. Його фізичні особливості. Отримання 

індукованого випромінювання. 

55. Принцип дії лазерів. Види лазерів. Використання лазерів у медицині. 

56. Будова та принцип дії рентгенівської трубки. Гальмівне та 

характеристичне рентгенівське випромінювання, їх особливості. 

57. Процеси у речовині під дією рентгенівського випромінювання. 

Поглинання рентгенівського випромінювання речовиною та фактори, що 

визначають таке поглинання. 

58. Рентгеноскопія, рентгенографія, флюорографія. Контрастні речовини: 

призначення та вимоги для використання. 

59. Принцип та особливості рентгенівської комп’ютерної томографії. 

60. Радіоактивність. Основні види радіоактивного розпаду та іонізуючих 

випромінювань. Закон радіоактивного розпаду. Період напіврозпаду, активність, 

одиниці їх вимірювання. 

61. Основні види іонізуючих випромінювань. Процеси, що відбуваються у 

речовині під дією різних видів іонізуючого випромінювання. 

62. Види та особливості доз що застосовуються при вивченні іонізуючих 

випромінювань. Одиниці їх вимірювання. 

63. Первинні процеси в клітинах під дією іонізуючих випромінювань. 

Загроза іонізуючого випромінювання для організму. Чутливість органів та тканин 

до його дії. 

 
Індивідуальні завдання 

Підготувати доповідь за однією з тем: 

- Ультразвук та його використання у діагностиці. 
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- Біофізичні основи електрографії органів і тканин. 

- Особливості потенціалу дії різних збудливих тканин. 

- Магнітне поле. Магнітні властивості речовини. Дія магнітного поля на людину. 

Магнітні поля тіла людини. 

- Біофізика зору. Недоліки оптичної системи ока та методи їх усунення. 

- Термографія та методики її здійснення. 

- Застосування низьких температур у медицині. 

- Застосування лазерів у медицині. 

- Люмінесценція та основні напрямки її використання у медицині. 

- ЯМР-томографія та її використання у діагностиці. 

- Радіонукліди у діагностиці та медико-біологічних дослідженнях 

Консультації студент може отримати за графіком роботи викладачів, який 

стає відомим на початку семестру. 

 
6. Список основної та додаткової літератури 

6.1 Основна література: 

1. Медична та біологічна фізика : підруч. для студ. вищ. мед. навч. закл. 

III-IV рівнів акредитації / О. В. Чалий [та ін.]; за ред.: О. В. Чалого; МОЗ України. 

- Вид. 2-ге. - Вінниця: Нова книга, 2017. - 528 с. 

2. Ємчик, Л.Ф. Медична і біологічна фізика : підручник / Л.Ф. Ємчик, 

Я.М. Кміт. - Л. : Світ, 2003. - 592 с. 

3. Сливко Е.І., Мельнікова О.З., Іванченко О.З. Медична і біологічна 

фізика: посібник для спеціальності лабораторна діагностика. – Запоріжжя, 2020. – 

200 с. 

6.2 Додаткова література: 

1. Медична біофізика і медична апаратура : підручник / В. П. Марценюк 

[та ін.]. - Тернопіль : Укрмедкнига, 2008. - 356 с. 

2. Лопушанський, Я. Й. Збірник задач і запитань з медичної і біологічної 

фізики : навч. посіб. для студ. вищ. мед. навч. закл. III-IV рівнів акредитації / Я. Й. 

Лопушанський. - Вид. 3-тє, допов. та випр. - Вінниця : Нова книга, 2010. - 583 с. 

3. Медична та біологічна фізика : підручник для студентів медичних 

ВНЗ / В. Г. Кнігавко, О. В. Зайцева, М. А. Бондаренко [та ін.] ; за ред. В. 

Г.Кнігавка.-Харків:ХНМУ,2013.–364с. 

4. Біофізика. Фізичні методи аналізу та метрологія : нац. підруч. для 

студ. вищ. фармац. закл. III-IV рівнів акредитації / Е. І. Личковський, В. О. 

http://library.zsmu.edu.ua/cgi/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?LNG&Z21ID&I21DBN=ZSMUL&P21DBN=ZSMUL&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A%3D&S21STR=%D0%9B%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%88%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%2C%20%D0%AF.%20%D0%99
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Тіманюк, О. В. Чалий [та ін.] ; за ред.: Е. І. Личковського, В. О. Тіманюка. - 

Вінниця : Нова книга, 2014. - 464 с. 

5. Медична і біологічна фізика : навчальний посібник для студентів 

спеціальності 222 «Медицина»/ Е.І. Сливко, О.З. Мельнікова, О.З.Іванченко, Н.С. 

Біляк. - Запоріжжя, 2018.- 291 с. 

6. Біофізика : підручник для студ. біологічних спец. вищих навч. заклад. 

/ П.Г. Костюк [та ін.] ; Київський нац. ун-т імені Тараса Шевченка. - Київ : 

Київський університет, 2008. - 567 с. 

7. http://www.library.biophys.msu.ru/rubin/ 

8. http://www.biophys.msu.ru/conferences/regulation/ 

9. http://www.molbiol.ru 

10. http://phys.protres.ru/lectures/protein_physics/ 
 

 

7. Контроль і оцінка результатів навчання 

7.1. Види контролю 

Контроль засвоєння окремих тем курсу (поточний контроль) відповідно до 

конкретних цілей їх вивчення здійснюється на практичних заняттях. Підсумковий 

контроль засвоєння дисципліни здійснюється по їх завершенню на підсумковій 

контрольній роботі за допомогою комп’ютерних тестів та контролю практичних 

навичок. 

Оцінювання поточної навчальної діяльності: 

При засвоєнні кожної теми модуля за поточну навчальну діяльність 

студента виставляються оцінки за чотирибальною національною шкалою. При 

цьому враховуються участь студента в обговоренні теоретичного матеріалу 

заняття, здійснення їм практичних завдань та робіт, передбачених темою, та 

кількість правильних відповідей на стандартні питання письмового контролю. 

Студенту виставляється оцінка «5» у разі активної участі ним в обговоренні 

теоретичних питань, їх вмілого використання у рішенні практичних компонентів 

заняття та надання правильних та повних відповідей на 19-20 з 20 запропонованих 

контрольних питань; оцінка «4» - за умов участі студента в обговоренні 

теоретичних питань, вирішенні за допомогою викладача або у групі практичних 

завдань та надання правильних та повних відповідей на 15-19 з 20 

запропонованих контрольних питань; оцінка «3» - за умов відмови від участі в 

обговоренні теоретичних питань і несамостійному виконанні практичних завдань 

та надання ним повних відповідей на 10-14 з 20 запропонованих контрольних 

http://www.library.biophys.msu.ru/rubin/
http://www.biophys.msu.ru/conferences/regulation/
http://www.molbiol.ru/
http://phys.protres.ru/lectures/protein_physics/


11  

питань; оцінка «2» - за умов відмови від участі в обговоренні теоретичних питань, 

нездатності до виконання практичних завдань за допомогою викладача та надання 

ним менш, ніж 10 правильних відповідей на запропоновані контрольні питання. 

Оцінювання індивідуальної самостійної роботи: 

Кількість балів за індивідуальну СРС складає 10. Бали за індивідуальну СРС 

нараховуються при успішному її захисті. 

Підсумковий контроль: 

Здійснюється по завершенню вивчення дисципліни. До підсумкового 

контролю допускаються ті студенти, які виконали усі види робіт, передбачені 

навчальною програмою. 

Форма проведення підсумкового контролю – тестовий контроль. При 

оцінюванні враховуються кількість питань, на які студент дав правильні відповіді. 

Підсумковий контроль вважається зарахованим, якщо студент набрав не менш, 

ніж 50 балів з 80 можливих. 

За результатами усіх видів навчальних робіт студентам виставляється 

оцінка диференційного заліку з дисципліни. 

Максимальна кількість балів, які можуть отримати студенти при засвоєнні 

дисципліни складає 200 балів, 10 з яких припадає на індивідуальну роботу 

студентів. На кафедрі студенти отримують оцінки за стандартною шкалою 

оцінювання (5, 4, 3, 2). Середня оцінка за усі заняття (за відсутності 

невідроблених 2) за допомогою спеціальної програми університету конвертується  

у бали за поточну діяльність. 

Максимальна кількість балів, яку може отримати студент, за підсумковий 

контроль – 80 балів, мінімальна – 50. Результат підсумкового контролю 

спеціальною програмою університету конвертується у бали. 

Загальна кількість балів, набраних студентом при вивченні дисципліни 

знаходиться як сума балів за поточну діяльність і підсумковий контроль, після 

чого конвертується в національну шкалу оцінювання за таблицею: 

Сума балів за 

всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового проекту 

(роботи), практики 

170 – 200 відмінно 

140 – 169 добре 

110 -139 Задовільно 

0-109 незадовільно 
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7.2. Форми контролю 

1). усні опитування на практичних заняттях; 

2). письмові тестові роботи на практичних заняттях; 

3). комп’ютерний тестовий контроль; 

4). диференційний залік. 

 
8. Політика навчальної дисципліни 

Студенти мають відвідати усі лекції і практичні заняття з дисципліни. 

До занять допускаються тільки ті студенти, зовнішній вигляд яких 

відповідає Правилам внутрішнього розпорядку ЗДМУ (у білих халатах і 

шапочках, у змінному взутті). Поведінка студентів на кафедрі має відповідати 

правилам техніки безпеки, етики і моралі. 

На практичні заняття студенти приходять підготовленими за питаннями 

теми, з робочим зошитом, які вони заповнюють вдома або на практичному занятті 

за вказівкою викладача. У кінці кожного заняття студенти отримують оцінки. 

Наприкінці вивчення курсу студенти складають контрольну роботу. До неї 

допускаються ті студенти, у яких в поточній діяльності немає невідпрацьованих 

пропущених занять або незадовільних оцінок. Графік відпрацювання занять 

складається на початку семестру і оприлюднюється на сторінці кафедри 

електронних ресурсів ЗДМУ. Пропуск за поважної причини відпрацьовується 

впродовж 2 тижнів – в разі недотримання цієї вимоги, студент оплачує довідку з 

причини, яка стає неповажною. 

За результати поточної діяльності, контрольної роботи і контролю 

практичних навичок наприкінці семестру студенти отримують оцінку 

диференційного заліку з дисципліни. 


