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1. Загальна інформація 

Назва дисципліни МЕДИЧНА    БІОЛОГІЯ 

Викладач  Д.б.н., доцент М.Р. Верголяс 

Контактний телефон викладача 0505410100 

E-mail викладача vergolyas@meta.ua 

Формат дисципліни Нормативна 

Обсяг дисципліни 165 годин 

Посилання на сайт дистанційного навчання maem.kiev.ua 

Консультації Вівторок  кожного тижня 12.00-13.30 

2. Анотація до курсу 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є 

основи життєдіяльності людини, вивчення 
закономірностей спадковості, мінливості, 

індивідуального розвитку й морфофізіологічної 

адаптації людини до умов навколишнього 

середовища у зв’язку з її біосоціальною суттю та 
впливом молекулярно-генетичних, клітинних, 

онтогенетичних, популяційних, екологічних 

факторів на здоров’я людини.   

Міждисциплінарні зв’язки: навчальна 

дисципліна «Медична біологія» інтегрується з 
наступними дисциплінами: «Гістологія, 

цитологія та ембріологія» «Біологічна та 

біоорганічна хімія», «Мікробіологія», 

«Патологічна фізіологія» «Медична 
генетика», «Акушерство та гінекологія», 

«Інфекційні хвороби», «Педіатрія». 

3. Мета та цілі курсу 

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

програми підготовки здобувачів другого освітнього 

(магістерського) рівня вищої освіти  та визначаються 

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

отримують із навчальної дисципліни "Медична 

біологія", є базовими для блоку дисциплін, що 
забезпечують природничо-наукову і професійно-

практичну підготовку.  

  

 Основними завданнями вивчення дисципліни 
«Медична біологія»  є:  

- 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 

молекулярнобіологічному 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.  

4. Результати навчання (компетентності) 

   Результати навчання для дисципліни: 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 популяційностатистичний;  

• 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;  
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• 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 Homo sapiens 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.  
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Згідно з вимогами Стандарту вищої освіти дисципліна «Медична біологія» забезпечує набуття 

студентами наступних компетентностей:  

Інтегральна:  

- здатність трактувати загально-біологічні закономірності, що лежать в основі процесів 

життєдіяльності людини. 
Загальні:   

- здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу;  

- здатність вчитися і оволодівати сучасним знаннями; 

- здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях;  
- знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності; 

- здатність приймати обґрунтовані рішення; 

- навички використання інформаційних і комунікаційних технологій;  
- визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих обов’язків.  

 Спеціальні (фахові, предметні):  

- здатність до визначення необхідного переліку лабораторних та інструментальних досліджень та 

оцінки їх результатів;  
- здатність до оцінювання впливу навколишнього середовища, соціально-єкономічних та  біологічних 

детермінант на стан здоров’я індивідуума, сім’ї, популяції.   

   
Матриця компетентностей  

  

№  Компетентність  Знання  Уміння  Комунікац 
ія  

Автономія  
та  

відповідаль 

ність  

1    2  3  4  5  6  

  Загальні компетентності  

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

 Спеціальні компетентності  

1.  Здатність 
використов увати в 
практичній 
діяльності лікаря 
знань  
молекулярних і  
цитологічних основ 

спадковості  
, механізмів 
розвитку спадкових 
і набутих хвороб 
людини. 

Рівні організації живого, 
форми життя  
та його фундаментальні 
властивості; 
структурнофункціональну 
організацію та життєвий цикл 
еукаріотичної клітини; форми 

розмноження організмів,  
молекулярні основи 
спадковості,  основні 
закономірності спадковості та 
мінливості, методи вивчення 
спадковості людини, 
класифікацію спадкових 
хвороб 

Вивчити мікропрепарати 
під мікроскопом при 
малому та великому 
збільшенні; виготовляти 
тимчасові 
мікропрепарати;  
диференціювати 

компоненти тваринної 
клітини на електронних 
мікрофотографіях і 
рисунках;  визначати 
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; 
проаналізувати 
каріотипи хворих з  

найбільш поширеними 
хромосомними 
хворобами і визначити 

Вміти пояснити 
хворому та його 
родині основні 
закономірн ості  

успадкуван ня моно 
генних ознак людини; 
можливі причини 

мутацій та їх зв'язок із  
спадковим 
и захворюва ннями; 
сутність методів, що 
використов уються в  
генетиці людини 

Нести 
відповідаль 
ність за 
оволодіння 
відповідним и 
знаннями та 
вміннями  
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діагноз; 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 

ХардіВайнберга; 

2.  Здатність 
застосовува ти 
знання  
особливостей 
онтогенезу людини 
та його зв’язку з  

філогенезом у 
діагностиці та 
лікуванні 
різноманітних 
захворювань 
людини  

Онтогенез та його 
періодизацію; основні етапи 
ембріонального розвитку; 
молекулярні та клітинні 
механізми диференціювання;  
класифікацію природжених вад 

розвитку; тератогенні фактори;  
види регенерації; види 
трансплантації, причини 
тканинної несумісності. 
положення виду Homo sapiens у 
системі тваринного світу, 
основні етапи антропогенезу; 
поняття про популяцію як 
елементарну одиницю 

еволюції, популяційну 
структуру людства, деми, 
ізоляти; закономірності 
філогенезу систем органів; 
онтофілогенетичні передумови 
природжених вад розвитку, 
приклади атавістичних вад 
розвитку органів і систем 

органів людини.  

Розпізнати атавістичні 
вади розвитку  

Вміти пояснювати 
значення  
генетичних та 
тератогенн их факторів 
в формуванні  
природжених вад 

розвитку, роль 
критичних періодів 
ембріогенезу людини в  
формуванні   
природжен их вад 
розвитку тератогенн ого  
походження  

Нести 
відповідаль 
ність за 
оволодіння 
відповідним 
и знаннями 

та вміннями  

3. Здатність до 
застосування знань 
біологічних основ 
паразитизму, 
життєвих циклів 
розвитку паразитів 

людини для 
діагностики, 
профілактики та 
лікування 
паразитарних 
хвороб людини, 
розробки 
протиепідеміч них 
заходів 

Форми симбіозу, паразитизм як 
біологічне явище; принципи 
класифікації паразитів та хазяїв; 
шляхи  передачі паразитарних 
захворювань; облігатно -
трансмісивні та факультативно 

трансмісивні захворювання;  
природно-осередкові 
захворювання, структура 
природного осередку;  основи 
профілактики паразитарних 
захворювань;  збудників 
найбільш поширених 
протозоозів, трематодозів, 
цестодозів, нематодозів;  

членистоногих – переносників 
та збудників захворювань 
людини; отруйних 
представників типу 
Членистоногі; 

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. 

Пояснювати шляхи 
передачі паразитарних  
захворювань;   
пояснювати методи 
особистої профілактики 
паразитарних 

захворювань 

Нести 
відповідаль 
ність за 
оволодіння 
відповідним 
и знаннями 

та вміннями 

4. Здатність до 
оцінювання 
впливу чинників  
навколишньо 
го середовища на 
здоров’я людини, 
використовув ати 

власну професійну 
діяльність задля 
збереження  
навколишньо го 

Предмет екології; види 
середовища; екологічні 
фактори, роль людини, як 
екологічного фактору;  основні 
напрямки та результати 
антропогенних змін 
оточуючого середовища;  

основні положення вчення 
академіка В.І.Вернадського про 
біосферу та ноосферу; 
адаптивні екотипи людей; 

Формувати вимоги до 
себе та оточуючих щодо 
збереження 
навколишнього 
середовища 

Пояснюват и вплив 
екологічни х факторів 
на організм людини і  
роль людини як 
екологічно го фактору; 
пропагувати заходи 
щодо збереження та 

охорони  
навколишн ього  
середовища 

Нести 
відповідаль 
ність за 
оволодіння 
відповідним 
и знаннями та 
вміннями; 

нести 
відповідаль 
ність що до 
виконання 
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середовища функціональні типи реагування 
людей на фактори середовища  
(«спринтер», «стаєр», «мікст»);   

поняття про біологічні ритми, їх 
медичне значення; приклади 
отруйних для людини рослин і 
тварин. 

заходів 
збереження 
навколишнь 

ого 
середовища в 
рамках своєї 
компетенції 

 

5. Організація навчання курсу 

Обсяг курсу 

Вид заняття Загальна кількість годин 

Лекції 20 

Практичні (семінарські) заняття 70 

Самостійна робота 75 

Ознаки курсу 

Семестр 3-й Спеціальність 

222 «Медицина» 

Курс (рік навчання) 

2-й 

Нормативна 

дисципліна 

 

Тематика курсу 

Тематика дисципліни структурована на 3 модулі, до складу яких входять змістові модулі.    

Модуль 1. Біологічні особливості життєдіяльності людини 

Змістовий модуль1. Молекулярно-клітиннний рівень організації життя. 

Модуль IІ.   Організмовий рівень організації життя. Основи генетики людини. 

Змістовий модуль 2. Закономірності спадковості та мінливості. 

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

Змістовий модуль 4. Біологія індивідуального розвитку.   

Змістовий модуль 5. Медико-біологічні основи паразитизму. Медична протозоологія.   

Змістовий модуль 6. Медична гельмінтологія.   

Змістовий модуль 7.  Медична арахноентомологія. 

Модуль ІІІ. Популяційно-видовий, біогеоценотичний і біосферний  рівні організації 

життя. 

Змістовий модуль 8. Взаємозв’язок індивідуального та історичного розвитку. Біосфера та 

людина.   
Тематичний план лекцій 

№ 

з/п 

Тема Кількість 

годин 

 Модуль I.   Біологічні особливості життєдіяльності людини. 

Молекулярногенетичний рівень організації життя. 

 

1  Вступ до курсу. Рівні організації живого. Молекулярні основи 

спадковості  

2 

2 Морфологія клітини. Розмноження на клітинному рівні. 2 

3 Хромосомна теорія спадковості. Генетика статі.  2 

 Модуль IІ.   Організмовий рівень організації життя. Основи 

генетики людини. 

 

4 Мінливість у людини як власність життя і генетичне явище.  2 

5 Основи генетики людини. Спадкові хвороби людини.          2 

6 Молекулярно-генетичні  механізми онтогенезу.    2 

 Мод 3. Популяційно-видовий, біогеоценотичний і біосферний  

рівні організації життя.  
 

7 Медико-біологічні основи паразитизму.    2 

8 Плоскі та круглі черви – паразити людини.    2 

9 Медична арахнологія й ентомологія.    2 

10 Синтетична теорія еволюції. Біосфера як система, що забезпечує 

існування людини. 

  2 
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  Всього 20 
 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

 

                                     3-й семестр 

 
 

№ 

з/п  

Тема   Кількість 

годин  

Модуль 1. Біологічні особливості життєдіяльності людини .  

Змістовий модуль 1. Молекулярно-клітинний рівень організації  життя.  

1  Вступ до курсу медичної біології. Рівні організації живого.  Оптичні системи в 

біологічних дослідженнях.  
2  

2  Морфологія клітини. Структурні компоненти цитоплазми.    2  

3  Клітинні мембрани. Транспорт речовин через плазмалему.   2  

4  Ядро, його структурні компоненти. Морфологія хромосом. Каріотип людини.  2  

5  Молекулярні  основи спадковості.  Характеристика нуклеїнових кислот.  2  

6  Будова гена про - та еукаріотів .   2  

7  Організація потоку інформації у клітині. Регуляція експресії генів. 

Молекулярні механізми мінливості в людини.  
2  

8  Життєвий цикл клітини. Поділ клітин.   2  

9  Контроль засвоєння  модуля 1 “Біологічні особливості життєдіяльності 

людини”.  

2  

Модуль 2. Організмовий рівень організації життя.   

Основи генетики людини.  

Змістовий модуль 2. Закономірності спадковості та мінливості.  

10  Біологічні особливості репродукції людини. Гаметогенез. Запліднення.  2  

11   Особливості генетики людини. Моно-, ди- та полігібрідне схрещування. 

Менделюючі ознаки.  2  

12  Взаємодія алельних і неалельних генів. Явище плейотропії.  Множинний 
алелізм. Генетика груп крові.  2  

13  Зчеплене успадкування. Генетика статі.   2  

14  Мінливість у людини як властивість життя і генетичне явище: фенотипова та 

генотипова мінливість.  
2  

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

15  Основи медичної генетики. Методи вивчення спадковості людини: 

генеалогічний та близнюковий.  2  

16  Хромосомні хвороби. Цитогенетичний метод їх діагностики.   2  

17  Молекулярні  хвороби. Біохімічний метод і ДНК діагностика.   2  
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18  Популяційно-статистичний метод. Медико-генетичне консультування.  2  

19  Практичні навички змістовних модулів 2 і 3.   2  

Змістовий модуль 4. Біологія індивідуального розвитку.   

20  Молекулярно-генетичні механізми онтогенезу. Особливості пренатального 
періоду розвитку людини. Порушення онтогенезу та їх місце в патології 

людини. Постнатальний період онтогенезу. Біологічні механізми гомеостазу 

організму.  

2  

21  Контроль засвоєння модуля 2 “Організмовий рівень організації життя. 

Основи генетики людини”  
2  

Модуль 3. Популяційно-видовий, біогеоценотичний і біосферний  рівні організації 
життя.  

Змістовий модуль 5. Медико-біологічні основи паразитизму.  

Медична протозоологія.   

22  Медико-біологічні основи паразитизму. Медична протозоологія.  Підцарство 

Найпростіші (Protozoa). Тип Саркоджгутикові (Sarcomastigophora). Клас 

Справжні амеби (Lobosea).  

2  

23  Представники класу Тваринні джгутикові (Zoomastigophora) – паразити 
людини.  

2  

24  Тип Апікомплексні (Apicomplexa). Представники класу Споровики (Sporozoea) 
– паразити людини. Тип Війконосні (Ciliophora). Представники класу 
Щілиннороті (Rimostomatea) – паразити людини.  

2  

Змістовий модуль 6. Медична гельмінтологія.   

25   Медична гельмінтологія. Тип Плоскі черви (Plathelminthes). Клас Сисуни 

(Trematoda) – збудники захворювань людини: фасціольозу, опісторхозу, 

клонорхозу та дікроцеліозу.  

2  

26  Тип Плоскі  черви  (Plathelminthes).  Клас  Сисуни (Trematoda) – 

збудники  захворювань  людини: параганонімозу та шистосомозів.  
2  

27  
  

Тип Плоскі черви (Plathelminthes). Клас Стьожкові черви  (Cestoidea) – 
збудники захворювань людини: теніозу, цистицеркозу, теніаринхозу та 

гіменолепідозу.  

2  

28  Тип Плоскі черви (Plathelminthes). Клас Стьожкові черви  (Cestoidea) – 

збудники захворювань людини: дифілоботріозу, ехінококозу та альвеококозу.  
2  

29  Тип Круглі черви     (Nemathelminthes). Клас Власне круглі черви (Nematoda) – 

збудники захворювань людини: аскаридозу, трихоцефальозу, анкілостомозу та 

некаторозу.   

2  

30  Тип Круглі черви     (Nemathelminthes). Клас Власне круглі черви (Nematoda) – 

збудники захворювань людини: ентеробіозу, трихінельозу, стронгілоїдозу. 

Лабораторна діагностика гельмінтозів.  

2  

31  Практичні навички змістових модулів 5 і 6.  2  

Змістовий модуль 7.  Медична арахноентомологія.  

32  Медична арахноентомологія. Тип Членистоногі (Arthropoda) - збудники та 

переносники збудників інфекцій та інвазій. Клас Павукоподібні (Arachnoidea). 
Кліщі (Acarina) – збудники хвороб та переносники збудників захворювань 

людини.  

2  
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33  Клас Комахи (Insecta): воші (Anoplura), блохи (Aphaniptera), клопи (Hemiptera), 

таргани (Blattoidea), двокрилі (Diptera)– збудники хвороб та переносники 
збудників захворювань людини, двокрилі (Diptera) – збудники хвороб та 

переносники збудників захворювань людини.  

2  

Змістовий модуль 8. Взаємозв’язок індивідуального та історичного розвитку. Біосфера та 

людина.   

34  Синтетична теорія еволюції.  Популяційна структура людства. Біосфера як 
система, що забезпечує існування людини. 

2  

35  Контроль засвоєння модуля 3 «Популяційно-видовий, 

біогеоценотичний і біосферний  рівні організації життя»  

 

2  

Всього:  70  

 

                     ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ  

 
№  

з/п  

Тема  Кількість 

годин  

Модуль 1. Біологічні особливості життєдіяльності люди ни. 

Змістовний модуль 1. Молекулярно-клітинний рівень організації життя .  

1.   Підготовка до практичних занять – теоретична підготовка та 

опрацювання практичних навичок.  
20  

2.  Опрацювання тем, які не входять до плану аудиторних занять:    

2.1.  Організація потоків речовини й енергії в клітині .  3  

2.2.  Життя клітин поза організмом. Клонування клітин .  3  

3.  Підготовка до підсумкового контролю засвоєння  модуля 1 .  4  

Всього за модуль 1:   30 

Модуль 2. Організмовий рівень організації життя. Основи генетики людини . 

Змістовий модуль 2. Закономірності спадковості та мін ливості .  

1.   Підготовка до практичних занять – теоретична підготовка та 

опрацювання практичних навичок.  
3  

2.  Опрацювання тем, які не входять до плану аудиторних занять :    

2.1.  Генетичні карти. Методи картування хромосом людини. Сучасний 

стан дослідження генома людини.  

2  

Змі стовний модуль 3. Методи вивчення спадковості людини. Спадкові хвороби.   

1.   Підготовка до практичних занять – теоретична підготовка та 

опрацювання практичних навичок.  

4  

2.  Опрацювання тем, які не входять до плану аудиторних занять:     

2.1.  Генна інженерія. Біотехнологія. Поняття про генну терапію.   1  

2.2.  Методи генетики людини: імунологічний, гібридизації соматичних 

клітин.  
1  

3.  Вирішення задач з медичної генетики.   4  

Змістовий модуль 4. Біологія індивідуального розвитку.  

1.   Підготовка до практичних занять – теоретична підготовка та 

опрацювання практичних навичок.  

3  
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2.  Опрацювання тем, які не входять до плану аудиторних занять:     

2.1.  6 Старість як завершальний етап онтогенезу людини. Теорії старіння.   2  

2.2.  7 Поняття про біополя, біологічні ритми та їх медичне значення.   2  

3.  Підготовка до контролю засвоєння  модуля 2.   3  

Всього за модуль 2:   25  

Модуль 3. Популяційно-видовий, біогеоценотичний і біосферний рівні організації 

життя.  

Змістовий модуль 5. Медико-біологічні основи паразитизму.   

Медична протозоологія.  

1.   Підготовка до практичних занять – теоретична підготовка та 

опрацювання практичних навичок.  

3  

2.  Опрацювання тем, які не входять до плану аудиторних занять:     

2.1.  Методи лабораторної діагностики захворювань, викликаних 

паразитичними найпростішими.  

1  

Змістовий модуль 6. Медична гельмінтологія.  

1.   Підготовка до практичних занять – теоретична підготовка та 

опрацювання практичних навичок.  
2  

2.  Опрацювання тем, які не входять до плану аудиторних занять:     

2.1.  Сисуни – паразити людини. Збудники метагонімозу та нанофієтозу.  1  

2.2.  Філярії – збудники захворювань людини   1  

3.  Підготовка до практичних навичок змістових модулів 5 і 6.   2  

Змістовий модуль 7.  Медична арахноентомологія.  

1.   Підготовка до практичних занять – теоретична підготовка та 

опрацювання практичних навичок.  
2  

2.  Опрацювання тем, які не входять до плану аудиторних занять:     

2.1.  Кліщі – мешканці житла людей та їх медичне значення.   0,5  

2.2.  Гнус та його компоненти: характеристика, значення  проміжних 

хазяїнів гельмінтів і переносників збудників хвороб людини.  
0,5  

Змістовий модуль 8. Взаємозв’язок індивідуального та історичного розвитку. 

Біосфера та людина.   

1.   Підготовка до практичних занять – теоретична підготовка та 

опрацювання практичних навичок.  

2  

2.  Опрацювання тем, які не входять до плану аудиторних занять:     

2.1.  Людські раси як віддзеркалення адаптаційних закономірностей 

розвитку людини .   

2  

2.2.  Отруйні для людини рослини і тварини.   1  

3.  Підготовка до підсумкової  контрольної роботи.     2  

Всього за модуль 3:   20 

Всього за курс: 75 

 
 

Перелік теоретичних питань для підготовки студентів до підсумкового 
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модульного контролю. 
Модуль 1. Біологічні особливості життєдіяльності людини  
1. Визначення біології як науки. Місце та завдання біології в підготовці лікаря.  

2. Визначення поняття життя на сучасному рівні розвитку біологічної науки.Форми й основні 
властивості живого.  

3. Структурні рівні організації життя, їх значення для медицини.  

4. Клітина – елементарна структурно-функціональна одиниця живого. Про- та еукаріотичні 
клітини.  

5. Клітинна теорія, її сучасний стан і значення для медицини.  

6. Морфофізіологія клітини. Цитоплазма і органоїди.  

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

8. Ядро клітини в інтерфазі. Хроматин: рівні організації (упаковки) спадкового матеріалу 
(еухроматин, гетерохроматин).  

9. Хромосомний і геномний рівні організації спадкового матеріалу під час мітотичного поділу 
клітини.  

10. Хімічний склад, особливості морфології хромосом. Динаміка їх структури в клітинному циклі 
(інтерфазні та метафазні хромосоми).  

11. Каріотип людини. Морфофункціональна характеристика та класифікація хромосом людини. 
Значення вивчення каріотипу в медицині.  

12. Молекулярний рівень організації спадкової інформації. Нуклеїнові кислоти, їх значення.  

13. Будова гена. Гени структурні, регуляторні, синтезу тРНК і рРНК.  

14. Реплікація ДНК, її значення. Самокорекція та репарація ДНК.  

15. Генетичний код, його властивості.  

16. Основні етапи біосинтезу білка в клітині.  

17. Трансляція: ініціація, елонгація, термінація. Посттрансляційні перетворення білків – основа їх 
функціонування.  

18. Особливості реалізації генетичної інформації в еукаріотів. Екзонно-інтронна організація генів у 
еукаріотів, процесинг, сплайсинг.  

19. Особливості регуляції роботи генів у про- та в еукаріотів.  

20. Генна інженерія та біотехнологія.  

21. Часова організація клітини. Клітинний цикл, його можливі напрямки та періодизація.  

22. Поділ клітини. Поняття про мітотичну активність. Порушення мітозу.  

23. Мейоз. Механізми, що зумовлюють генетичну різноманітність гамет.  

24. Життя клітин поза організмом. Клонування клітин. Значення методу культури тканин для 
медицини.  

 

Модуль 2 “Організмовий рівень організації життя. Основи генетики людини” 

1. Предмет, завдання генетики людини і медичної генетики. Фармакогенетика і імуногенетика. 
2. Генотип людини як система взаємодіючих генів. 
3. Фенотип людини як сукупність видових і індивідуальних ознак і властивостей організму. Якісні і 
кількісні ознаки. 
4. Закономірності успадкування при моногібридному схрещуванні. Перший і другий закони Г. 
Менделя. Менделюючі  ознаки. Моногенні ознаки людини. 
5. Закономірності успадкування при ди- і полігібридному схрещуванні. Третій закон Г. Менделя. 
6. Множинні алелі. Генетика груп крові. Значення для медицини. 
7. Взаємодія алельних генів: повне домінування, неповне домінування, наддомінування, 
кодомінування.  
8. Взаємодія неалельних генів: комплементарність, епістаз.  
9. Полімерне успадкування ознак у людини. Плейотропія.  
10. Зчеплене успадкування генів (закон Т. Моргана). Кросинговер. Генетичні і цитологічні карти 
хромосом. 
11. Хромосомна теорія спадковості. 
12. Сучасний стан дослідження генома людини. Генетичні карти хромосом людини. 
13. Гени аутосом, статевих хромосом. Ознаки, зчеплені зі статтю, залежні від статі і обмежені статтю. 
Гемізиготність. 
14. Генетика статі. Механізми генетичного визначення статі. Доза генів. Ефект положення генів. 
15. Мінливість, її форми, значення в онтогенезі і еволюції. 
16. Модифікаційна мінливість, її характеристика. Норма реакції.  
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17. Мультифакторіальний принцип формування фенотипа. Значення умов середовища для 
експресивності і пенетрантності генів. Фенокопії. 
18. Генотипова мінливість, її форми. Комбінативна мінливість. Механізми виникнення і значення. 
19. Мутації і їх фенотипічні прояви. Мутаційна теорія. Класифікація мутацій.  
20. Мутагенні чинники, їх види. Мутагенез. Генетичний моніторинг. Засоби зниження ризику 
виникнення мутацій. 
21. Генні мутації, механізми виникнення. Поняття про моногенні хвороби. 
22. Хромосомні аберації. Механізми виникнення і приклади захворювань, причиною яких є 
хромосомні аберації. 
23. Механізми виникнення мутацій (поліплоїдії, гаплоідії, полісомії, моносомії) геномів.  
24. Класифікація спадкових хвороб людини, принципи їх діагностики. 
25. Методи вивчення спадковості людини: генеалогічний, близнюковий, молекулярно-
цитогенетичний, молекулярно-генетичні (ДНК-аналіз), біохімічні, мікробіологічні, імунологічні, 
дерматогліфіка, популяційно-статистичні, гібридизація соматичних клітин. Генетичні маркери. 
26. Генеалогічний метод. Типи успадкування ознак. 
27. Генні (молекулярні) хвороби: ферментопатии, хвороби обміну амінокислот, білків, вуглеводів, 
ліпідів, нуклеїнових кислот, мінеральних речовин, вітамінів, гормонів; механізми їх виникнення і 
принципи лабораторної діагностики.  
28. Генні хвороби внаслідок первинної плейотропии. 
29. Нехромосомна спадковість. Мітохондріальний геном. Мітохондріальні хвороби. 
30. Спадкові хвороби з невиявленим первинним біохімічним дефектом.  
31. Спадкові хвороби, що є наслідком порушення кількості аутосом і статевих хромосом; механізми їх 
виникнення, принципи лабораторної діагностики.  
32. Мутації в статевих і соматичних клітинах, їх значення. Мозаїцизм. 
33. Генетична гетерогенність спадкових хвороб. Генокопії.  
34. Хвороби із спадковою схильністю. Поняття про мультифакторіальні захворювання. 
35. Медико-генетичні аспекти сім'ї. Медико-генетичне консультування. 
36. Пренатальна діагностика спадкових хвороб. Скринінг-програми новонароджених для виявлення 
спадкових порушень обміну речовин. 
37. Профілактика і лікування спадкових захворювань. Перспективи генотерапії.  
38. Розмноження - універсальна властивість живого. Способи і форми розмноження. Можливість 
клонування організмів. 
39. Мейоз. Механізми, що обумовлюють генетичну різноманітність гамет. 
40. Гаметогенез: сперматогенез, овогенез. 
41. Статеві клітини людини, цитогенетична характеристика і якісні відмінності від соматичних 
клітин.  
42. Запліднення. Партеногенез. Особливості репродукції людини. 
43. Онтогенез, його періодизація. Ембріональний розвиток, його етапи. Провізорні органи. 
44. Генетичний контроль індивідуального розвитку. Диференціювання клітин, зародкових листків, 
тканин. Ембріональна індукція. Клонування організмів і тканин. 
45. Особливості пренатального періоду розвитку людини, критичні періоди ембріонального розвитку 
людини. Тератогенні чинники середовища. 
46. Вроджені вади розвитку, їх сучасна класифікація: спадкові, екзогенні, мультифакторіальні; 
ембріопатії і фетопатії; филогенетично обумовлені і нефілогенетичні. 
47. Постембріональний розвиток людини і його періодизація.  
48. Взаємозв'язок онто- і філогенезу. Біогенетичний закон, його трактування А.Н. Северцовым.  
49. Філогенез покривів тіла, скелета, травної, дихальної, кровоносної, нервової, сечовидільної і 
статевої систем хордових. Вроджені вади розвитку, які мають онтофілогенетичну обумовленість. 
50. Нейрогуморальна регуляція росту і розвитку. 
51. Співвідношення процесів зростання і диференціювання в постнатальному періоді. 
52. Старіння як етап онтогенезу. Теорії старіння.  
53. Тривалість життя і проблеми довголіття. Поняття про геронтологію і геріатрію. 
54. Клінічна і біологічна смерть. 
55. Регенерація органів і тканин. Види регенерації. Значення проблеми регенерації в біології і 
медицині. 
56. Особливості і значення регенеративних процесів у людини. Типова і атипова регенерація. 
Пухлинний рост. 
57. Можливості регулювання процесів регенерації.  
58. Проблема трансплантації органів і тканин. Види трансплантацій. Тканинна несумісність і шляхи її 
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подолання. 

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

Модуль 3 «Популяційно-видовий, біогеоценотичний і біосферний  рівні організації життя»  

1. Паразитизм. Шляхи морфофізіологічної адаптації паразитів. Еволюція паразитизму. 
2. Принципи класифікації паразитів : облігатні, факультативні, тимчасові, постійні, ендо- і 
ектопаразити, моноксенні і гетероксенні, специфічні і неспецифічні. 
3. Вплив паразитів на хазяїна. 
4. Патогенність і вірулентність паразитів. 
5. Вплив хазяїна на паразита.  
6. Способи, шляхи і механізми проникнення паразитів.  
7. Життєві цикли паразитів. Чергування поколінь і феномен зміни хазяїв. Остаточні, проміжні 
додаткові, резервуарні, облігатні, факультативні хазяї паразитів. 
8. Специфічні і механічні переносники збудників захворювань.  
9. Організм як середовище існування паразитів. Аутоінвазії і реінвазії. 
10. Паразитоценологія. Людина як основний компонент симбіоценоза.  
11. Трансмісивні і природно-осередкові захворювання. Поняття про облігатно- і факультативно-
трансмісивних хворобах. 
12. Роль Е.Н.Павловского в розробці вчення про природну осередковість трансмісивних захворювань. 
Природний осередок і його головні компоненти: збудник захворювання, резервуар збудника 
(тварини-живителі), переносник збудника. 
13. Види природних осередків, синантропні осередки. Антропонози і зоонози. 
14. Біологічні принципи боротьби з трансмісивними і природно-осередковими захворюваннями. 
15. Основи профілактики паразитарних захворювань. Методи профілактики: біологічні, імунологічні, 
екологічні, громадські. 
16. Чинники поширення паразитарних хвороб. Глобальні міграційні процеси і паразитарні хвороби.  
17. Видатні учені-паразитологи. 
18. Підцарство Найпростіші. Класифікація, характерні риси організації, значення представників в 
медицині. 
19. *Для кожного з паразитів повторюються питання про систематичне положення, поширення, 
морфофункціональні особливості, цикли розвитку, шляхи зараження людини, лабораторну 
діагностику і профілактику. 
20. Дизентерійна амеба.  
21. Амеби – факультативні паразити людини. Непатогенні амеби. 
22. Лямблія.  
23. Трихомонади.  
24. Біологія збудників шкірного і вісцелярного лейшманіозу. 
25. Збудники трипаносомозів.  
26. Малярійний плазмодій. Боротьба з малярією, завдання протималярійної служби на сучасному 
етапі розвитку медицини. Види малярійних плазмодіїв. 
27. Токсоплазма.  
28. Балантидій.  
29. Тип Плоскі черви. Класифікація, характерні риси організації, медичне значення представників.  
30. Біологічні особливості життєвих циклів гельмінтів. Геогельмінти, біогельмінти, контактні 
гельмінти. 
31. Печінковий сисун. 
32. Котячий (сибірський) сисун.  
33. Легеневий сисун. 
34. Китайський сисун. 
35. Ланцетоподібний сисун. 
36. Кров'яні сисуни.  
37. Збудник метагонімозу.  
38. Збудник нанофієтозу.  
39. Свинячий (озброєний) ціп'як.  
40. Бичачий (неозброєний) ціп'як.  
41. Цистицеркоз. Шляхи зараження і заходи профілактики. 
42. Ціп'як карликовий.  
43. Ехінокок і альвеокок.  
44. Стьожак широкий.  
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45. Тип Круглі черви. Класифікація, характерні риси організації, медичне значення представників. 
46. Аскарида людська.  
47. Личинки аскарид тварин як збудники захворювань (синдром larva migrans). 
48. Гострик.  
49. Волосоголовець.  
50. Анкілостоміди. 
51. Вугриця кишкова. 
52. Трихінела.  
53. Ришта. Роботи Л.М.Ісаєва з ліквідації осередків дракункульозу. 
54. Філярії (нитчатка або вухерерія Банкрофта, бругія, лоа лоа, онхоцерки). 
55. ирофілярії. 
56. Лабораторна діагностика гельмінтозів. Ово-, лярво- і гельмінтоскопія. 
57. Тип Членистоногі. Класифікація, характерні риси будови, медичне значення.  
58. Загальна характеристика класу Ракоподібні. Ракоподібні як проміжні хазяї гельмінтів. 
59. Загальна характеристика класу Павукоподібні. Медичне значення представників класу. 
60. Отруйні представники типу Членистоногі. Кліщі - збудники захворювань людини. 
61. Кліщі – переносники збудників захворювань людини. 
62. Клас Комахи. Морфологія, особливості розвитку, медичне значення представників. 
63. Мухи. Види мух і медичне значення.  
64. Таргани, їх види і медичне значення. 
65. Воші. Види, особливості будови і розвитку, медичне значення. 
66. Блохи. Особливості будови і розвитку. Види блох.  
67. Клопи. Медичне значення. 
68. Комарі. Види, особливості будови і розвитку, медичне значення.  
69. Москіти. Гнус і його компоненти. 
70. Молюски як проміжні хазяї гельмінтів. 
71. Отруйні для людини тварини, рослини, гриби.  
72. Вчення академіка В. І. Вернадського про біосферу і ноосферу. Жива речовина і його 
характеристики. 
73. Кругообіг речовин і енергії в біосфері. 
74. Екологія. Середовище як екологічне поняття. Види середовищ: наземно-повітряне, водне, 
ґрунтове. Організм живих істот як особливе середовище існування. 
75. Медико-біологічні аспекти впливу біосфери на здоров'я людини. Поняття про біополя і біологічні 
ритми, їх медичне значення. 
76. Екологічні фактори. Єдність організму і середовища. 
77. Біологічна мінливість людей у зв'язку з біогеографічними особливостями місця існування.  
78. Адаптивні екотипи людей, їх характеристика: арктичний, тропічний, зони помірного клімату, 
пустель, високогірний. 
79. Адаптація людей до екстремальних умов (Арктика, пустелі, космос та ін.).  
80. Спадкові відмінності в реакціях людей на фактори середовища; поняття про екологічну генетику.  
81. Якісні параметри довкілля, їх вплив на здоров'я людей. 
82. Здорове (комфортне), нездорове (дискомфортне) і екстремальне середовища. Адекватні і 
неадекватні умови середовища. 
83. Поняття про стрес. Функціональні типи реагування людей на фактори середовища ("спринтер", 
"стайєр", "мікст"). 
84. Людина як екологічний чинник. Основні напрямки і результати антропогенних змін довкілля. 
Охорона довкілля. 
85. Основні екологічні проблеми України.  

6. Система оцінювання курсу 
Загальна система оцінювання 

курсу 

Поточний контроль здійснюється на основі контролю теоретичних 

знань, навичок і вмінь на практичних заняттях. Самостійна робота 

студента оцінюється на практичних заняттях і є складовою 
підсумкової оцінки студента. Поточний контроль здійснюється під 

час проведення навчальних занять і має на меті перевірку засвоєння 

студентами навчального матеріалу. Формами поточного контролю 
є:  

а) тестові завдання з вибором однієї правильної відповіді, з 

визначенням правильної послідовності дій, з визначенням 
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відповідності, з визначенням певної ділянки на фотографії чи схемі 

(«розпізнавання»);  
б) індивідуальне усне опитування, співбесіда;  

в) розв’язання типових ситуаційних задач;  

г) ідентифікація збудників і переносників збудників паразитарних 
хвороб на фотографіях, макро- і мікропрепаратах;  

д) контроль практичних навичок;  

е) розв’язання типових задач з генетики і медичної генетики.  

Оцінки у національній шкалі («відмінно» – 5, «добре» – 4, 

«задовільно» – 3, «незадовільно» – 2), отримані студентами, 

виставляються у журналах обліку відвідування та успішності 

академічної групи. 
Підсумковий контроль успішності навчання проводиться у 

вигляді диф.заліку та екзамену.   

Оцінювання поточної навчальної діяльності. Під час оцінювання 

засвоєння кожної теми за поточну навчальну діяльність студенту 

виставляються оцінки за чотирибальною (традиційною) шкалою 

оцінювання. При цьому враховуються усі види робіт, передбачені 

програмою дисципліни. Студент повинен отримати оцінку з кожної 

теми (на кожному занятті з практичної підготовки) . Виставлені за 

традиційною шкалою оцінки конвертуються у бали. Підсумкова 

оцінка за поточну навчальну діяльність визнається як середнє 

арифметичне (сума оцінок за кожне заняття ділиться на кількість 

занять у семестрі) та переводиться у бали за Таблицею 2.  

Таблиця 2. Перерахунок середньої оцінки за поточну діяльність 

у багатобальну шкалу (для дисциплін, що завершуються 

іспитом (диференційованим заліком)) 
4- 

бальна 

шкала 

120-

бальна 

шкала 

4-

бальна 

шкала 

120-

бальна 

шкала 

4-

бальна 

шкала 

120-

бальна 

шкала 

4-

бальна 

шкала 

120-бальна  

шкала 

5 120 4,45 107 3,91 94 3,37 81 
4,95 119 4,41 106 3,87 93 3,33 80 
4,91 118 4,37 105 3,83 92 3,29 79 
4,87 117 4,33 104 3,79 91 3,25 78 
4,83 116 4,29 103 3,74 90 3,2 77 
4,79 115 4,25 102 3,7 89 3,16 76 
4,75 114 4,2 101 3,66 88 3,12 75 

4,7 113 4,16 100 3,62 87 3,08 74 
4,66 112 4,12 99 3,58 86 3,04 73 
4,62 111 4,08 98 3,54 85 3 72 
4,58 110 4,04 97 3,49 84 Менше 

3 

Недостатньо 

4,54 109 3,99 96 3,45 83 
4,5 108 3,95 95 3,41 82 

 

Максимальна кількість балів, яку може набрати студент за поточну 

навчальну діяльність для допуску до ПК становить 120 балів.  

Мінімальна кількість балів, яку повинен набрати студент за 

поточну навчальну діяльність для допуску до екзамену становить 

72 бали. Розрахунок кількості балів проводиться на підставі 

отриманих студентом оцінок за традиційною (національною) 

шкалою під час вивчення дисципліни впродовж семестру, шляхом 

обчислення середнього арифметичного (СА), округленого до двох 

знаків після коми.  

Оцінювання самостійної роботи студентів. Самостійна робота 
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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 під час підсумкового модульного 

контролю. 

 

       Максимальна кількість балів, яку може набрати студент під 

час підсумкового контролю засвоєння студентом знань , становить 

80 балів.  

Таблиця 3. Шкала оцінювання 

диференційованого заліку (іспиту): 

Національна шкала Бальна шкала 
«5» 70-80 
«4» 60-69 
«3» 50-59 

       Оцінювання підсумкового контролю вважається зарахованим, 

якщо студент набрав не менше 60% від максимальної суми балів 

(для 200-бальної шкали – не менше 50 балів).  

Кінцева кількість балів, яку студент  набрав з дисципліни 

визначається як сума балів за поточну навчальну діяльність 

(Таблиця 2) та за підсумковий контроль (диференційований залік, 

іспит) ( Таблиця 3). 

 

Вимоги до письмової роботи Підсумкова письмова робота виконується у формі контрольної 
роботи. 

Практичні заняття Аудиторна робота 

ІІІ семестр 

Модуль 1.Біологічні особливості життєдіяльності людини. Молекулярно-генетичний рівень 

організації життя. 

Теми 1-8:Робота на парах – оцінка від 2 до 5  за кожну тему. 

Тема 9: Підсумковий модульний контроль1 оцінюється від 50 до 80 балів і складається з:  

Тестовий контроль - 40 тестів = 40 балів ( 1 бал за вірну відповідь на 1 тест). 
Відповідь на 2 теоретичних питання по 20 балів за кожне = 40 балів. Сума: 80.  

 

 

Модуль 2. Організмовий рівень організації життя.  Основи генетики людини.  

Теми 10-20: 
Робота на парах – від 2 до 5 балів за кожну тему.  

Тема 21: Підсумковий модульний контроль 2 оцінюється від 50 до 80 балів і складається з:  

Тестовий контроль - 40 тестів = 40 балів ( 1 бал за вірну відповідь на 1 тест). 
Відповідь на 2 теоретичних питання по 20 балів за кожне = 40 балів. Сума: 80.  

Сума: мінімальна 72+50=122, максимальна 120+80=200 

Модуль 3. Популяційно-видовий, біогеоценотичний і біосферний  рівні організації життя.  

Теми 22-34: Робота на парах – від 2 до 5 балів за кожну тему. 

Тема 35: Підсумковий модульний контроль3 оцінюється від 50 до 80 балів і складається з:  

Тестовий контроль - 40 тестів = 40 балів ( 1 бал за вірну відповідь на 1 тест). 
Відповідь на 2 теоретичних питання по 20 балів за кожне = 40 балів. Сума: 80.  

В кінці курсу складається екзамен. 

Видача білетів для складання іспиту починається в 09.00. При отриманні білета студент надає 

залікову книжку.  Для підготовки тез відповіді студент користується власною ручкою.  
Студент отримує блок питань -білет (3 питання), на які повинен відповісти письмово 

протягом 40 хвилин. Питання віддзеркалюють матеріал навчальної дисципліни і відповідають темам 

лекцій, практичних занять і СРС, які входять до складу підсумкового модуля. 
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Співбесіда по питаннях білету. 

Структура екзаменаційного білета з медичної біології 
1. Визначити препарат і відповісти за планом характеристики паразита 

2. Задача. 

3. Теоретичне питання 
4. Теоретичне питання 

5. Теоретичне питання 

Критерії оцінювання практичних навичок та теоретичних знань екзаменаційного білета з 

медичної біології 

Кількість 

навичок 
«5» «4» «3» Відповідь за білетами 

практичної частини 
За кожну практичну навичку 

студент одержує від 10 до 16 

балів, що відповідає:  
«5» - 16 балів; 
«4» - 13 балів; 
«3» - 10 балів. 

1 16 13 10 

2 16 13 10 

Кількість 
питань 

«5» «4» «3» Усна відповідь за 
білетами, які 

включають теоретичну 

частину дисципліни 

За кожну відповідь студент 
одержує від 10 до 16 балів, що 

відповідає: 
«5» - 16 балів; 
«4» - 13 балів; 
«3» - 10 балів. 

1 16 13 10 
2 16 13 10 
3 16 13 10 

сума балів 80 65 50 
 Іспит оцінюється від 50 до – 80 балів 

    В залікову книжку виставляється традиційна оцінка 

«3»    50-60 балів  
«4»    61-70 балів  

«5»    71-80 балів  

 

Перелік теоретичних питань для підготовки студентів до екзамену. 
1. Біологія. Методи біологічних досліджень. Значення біології для медицини, народного 

господарства, збереження біосфери. 

2. Ознаки живих організмів. Властивості живого. 

3. Рівні організації життя. 
4. Різноманітність існуючих форм життя. 

5. Розвиток клітинної теорії (М. Шлейден, Т. Шванн, Р. Вірхов).  

6. Сучасний стан клітинної теорії. 

7. Будова клітин.  
8. Ядро клітини, його будова та функції.  

9. Склад і будова хромосом. Типи хромосом. Набори хромосом. Каріотип. 

10. Елементний склад живих організмів. 
11. Неорганічні сполуки: вода, мінеральні солі. 

12. Склад, будова і функції білків. 

13. Склад, будова і функції ліпідів.  
14. Склад, будова і функції вуглеводів. 

15. Склад, будова і функції ДНК.  

16. Комплементарність. Редуплікація ДНК. 

17. Склад, будова і функції РНК, види РНК та їх значення. АТФ: будова, значення. 
18. Біосинтез білка. 

19. Життєвий цикл клітини. Періоди інтерфази. 

20. Поділ клітини: амітоз, мітоз. 
21. Мейоз, його цитологічна характеристика. 

22. Фізико-хімічні властивості цитоплазми: осмос, плазмоліз, тургор. 

23. Призначення і загальна характеристика обміну речовин. Пластичний та енергетичний обмін. 

24. Розмноження організмів. Безстатеве та статеве розмноження. 
25. Статеве розмноження, його форми. Будова статевих клітин.  

26. Статевий диморфізм. Гермафродитизм. 

27. Гаметогенез. 
28. Запліднення та його біологічне значення. 
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29. Партеногенез. 

30. Генетика, її завдання та методи. Гібридологічний метод вивчення спадковості. 
31. Моногібридне схрещування. Перший закон Менделя — закон одноманітності гібридів першого 

покоління.  

32. Гомозиготи та гетерозиготи, фенотип і генотип. 
33. Другий закон Менделя — закон розщеплення ознак гібридів другого покоління. 

34. Дигібридне схрещування. Закон незалежного успадкування ознак. 

35. Взаємодія алельних генів. 

36. Взаємодія неалельних генів. 
37. Хромосомна теорія спадковості. Хромосомне визначення статі. 

38. Зчеплене успадкування. 

39. Ген і його властивості. 
40. Мінливість організмів та її форми. Класифікація мутацій. Мутагени, їх класифікація. 

41. Успадкування ознак, зчеплених зі статтю. 

42. Методи досліджень для вивчення антропогенетики. 
43. Спадкові захворювання. Профілактика спадкових хвороб. 

44. Онтогенез, його характеристика та періоди. 

45. Ембріональний період розвитку: запліднення, дроблення, гаструляція. Гістогенез і 

органогенез. 
46. Провізорні органи, їх значення. 

47. Аномалії ембріонального розвитку. Близнюки. Вади розвитку в людини та їх причини. 

48. Постембріональний період. Прямий і непрямий розвиток. 
49. Старіння як закономірний етап онтогенезу. Морфофізіологічна характеристика процесів старіння. 

Теорії старіння. 

50. Смерть — закономірний етап онтогенезу.  
51. Смерть клінічна та біологічна. Реанімація. 

52. Регенерація, її форми. 

53. Трансплантація органів і тканин , її види. 

54. Еволюційне вчення. Характеристика еволюційних концепцій до Ч. Дарвіна. 
55. Основні положення еволюційної теорії Ч. Дарвіна. 

56. Вид, його критерії і структура. 

57. Основні напрями макроеволюції. Біологічний прогрес і регрес. 
58. Вчення про мікроеволюцію.  

59. Популяція — елементарна одиниця виду. Фактори мікроеволюції. 

60. Синтетична теорія еволюції. 

61. Докази еволюції органічного світу. 
62. Походження життя на Землі. Гіпотези виникнення життя. 

63. Розвиток життя на Землі. Основні геологічні ери, їх біологічна характеристика. 

64. Походження людини. Антропогенез. Раси. 
65. Основи екології. Екологічні фактори організмів. 

66. Біогеоценоз та його структура. Ланцюги живлення. Екологічна піраміда. 

67. Медична паразитологія, її предмет і завдання. 
68. Паразитичні форми найпростіших. Їх морфологія, цикли розвитку, лабораторна діагностика, 

профілактика. 

69. Гельмінти. Геогельмінти та біогельмінти.  

70. Вчення К.І. Скрябіна про дегельмінтизацію і девастацію. 
71. Тип Плоскі черви. Клас Сисуни, їх морфологія, цикли розвитку, лабораторна діагностика, 

профілактика захворювань. 

72. Тип Плоскі черви. Клас Стьожкові черви. Морфологія і цикли розвитку, шляхи зараження, 
профілактика захворювань. 

73. Тип Круглі черви. Клас Власне круглі черви. Морфологія і цикли розвитку, шляхи зараження, 

лабораторна діагностика та профілактика захворювань. 
74. Тип Членистоногі. Загальна характеристика. Медичне значення типу. Клас Павукоподібні. 

Трансмісивні захворювання. 

75. Тип Членистоногі. Клас Комахи. Морфологія та біологія комах, що мають медичне значення. 

76. Біосфера. Структура біосфери. Біомаса. 
77. Еволюція біосфери.  

78. Роль людини у біосфері. 
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79. Ноосфера як вищий етап еволюції біосфери.  

80. Наукові основи охорони природи й перспективи раціонального природокористування. 
81. Лікарські рослини. 

 

Перелік практичних навичок  
– техніка мікроскопування;  

– виготовляти тимчасові мікропрепарати;  

– диференціювати компоненти клітин;  
– скласти каріограму хромосом людини;  

– ідентифікувати первинну структуру, кількість амінокислот, молекулярну масу поліпептиду за 

структурою гена, що його кодує; 
 – проаналізувати послідовність етапів регуляції експресії генів;  

– визначити тип успадкування менделюючих ознак людини;  

– передбачити генотипи та фенотипи нащадків за генотипами батьків;  

– виключити батьківство при визначенні груп крові батьків і дитини;  
– аналізувати складні механізми успадковування ознак у людини;  

– розробити заходи для зниження ступеня прояву патологічного стану у хворих зі спадковою 

патологією;  
– вибрати відповідні методи вивчення спадковості людини для діагностики різних спадкових 

хвороб;  

– розрахувати ймовірність прояву спадкових хвороб у нащадків залежно від пенетрантності гена;  
– диференціювати хромосомні хвороби людини;  

– побудувати та провести генеалогічний аналіз родоводів зі спадковою хворобою;  

– розрахувати роль спадковості та умов середовища у розвитку ознак (за результатами 

близнюкового аналізу);  
– вирахувати генетичний склад популяцій людей;  

– застосувати біогенетичний закон для визначення онтофілогенетично зумовлених природжених 

вад розвитку людини;  
– порівняти механізми виникнення природжених вад розвитку людини різного ґенезу;  

– засвоїти основоположні принципи регенерації та трансплантації; – визначити місце 

біологічного об'єкта в системі живої природи;  
– обґрунтувати приналежність паразитарних хвороб людини до групи трансмісивних і 

природноосередкових;  

– діагностувати на макро- і мікропрепаратах збудників та переносників збудників паразитарних 

хвороб;  
– визначити видову належність збудників протозоозів;  

– ідентифікувати різні стадії життєвого циклу паразитів людини; 

 – обґрунтувати методи лабораторної діагностики паразитарних хвороб;  
– визначити видову належність гельмінтів і їх яєць;  

– диференціювати діагноз інвазій за допомогою лабораторних методів;  

– визначити видову належність переносників збудників інфекцій;  

– доводити ефективність методів профілактики паразитарних хвороб, базуючись на способах 
зараження ними;  

– передбачити вплив факторів довкілля на організм людини.  

 

Умови допуску до підсумкового контролю 1.Семестровий контроль по завершенню 1 

семестра передбачений у формі диф.заліку.  

(табл. 2) Передбачає підсумкову оцінку у 120-

бальній шкалі як сума оцінок за поточний 
контроль знань (усне опитування, письмове 

опитування, тести, перевірка ідентифікації 

мікропрепаратів, рефератів), результатів 
складання 2-х змістових модулів. 

2. До складання диф.заліку, екзамену  

допускаються студенти лише за умови 
відсутності заборгованості із виконання 

навчального плану. 
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