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ВСТУП

Програма вивчення навчальної дисципліни “Основи біології людини” складена    

відповідно до освітньо-наукової програми Вінницького національного медичного університету
ім. М.І.Пирогова на третьому (освітньо-науковому) рівні
                                                                     (назва рівня вищої освіти)
галузі знань          09 Біологія
                                   (шифр і назва галузі знань)
 спеціальності     091 Біологія
                                    (код і найменування спеціальності)
спеціалізації анатомія, генетика, фізіологія людини і тварин,  мікробіологія, біохімія, екологія, гігієна
                                                                                                (код і найменування спеціалізації)

Опис навчальної дисципліни (анотація)  За навчальним планом дисципліна «Основи біології людини»
вивчається на І році навчання аспірантів впродовж І семестру. На дисципліну відведено 30 годин (1
кредит), з них: лекцій – 6 год., практичних занять – 12 год., підсумкове заняття – 2 години, самостійна
робота – 10 год. Програма структурована в 1 модулі. Дисципліна базується на попередньо вивчених
курсах магістерської кваліфікації: «Загальна біологія», «Ботаніка», «Зоологія», «Генетика», «Анатомія
людини», «Фізіологія людини і тварин».

Предметом вивчення  навчальної дисципліни є біологічні основи життєдіяльності людини.

 Міждисциплінарні зв’язки. Навчальна дисципліна «Основи біології людини» має широкі
дисциплінарні зв’язки з наступними предметами: цитологія, гістологія, ембріологія, анатомія, фізіологія
людини і тварин, біохімія, генетика, екологія.
1. Мета та завдання навчальної дисципліни
1.1. Метою викладання навчальної дисципліни “Основи біології людини” є формування знань та
практичних навичок з біологічних основ життєдіяльності людини.

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни “Основи біології людини” є
1. Пояснювати закономірності проявів життєдіяльності людського організму на молекулярному та

клітинному рівні.
2. Визначати прояви дії загально-біологічних законів у ході онтогенезу людини.
3. Визначати біологічну сутність і механізми розвитку хвороб, що виникають внаслідок

антропогенних змін у навколишньому середовищі.

1.3 Компетентності та результати навчання,  формуванню яких сприяє дисципліна (взаємозв’язок з
нормативним змістом підготовки здобувачів вищої освіти, сформульованим у термінах результатів
навчання у освітньо-науковій програмі).

Згідно з вимогами освітньо-наукової програми дисципліна забезпечує набуття здобувачами вищої освіти
ступеня доктора філософії компетентностей:
 інтегральні:

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

- загальні:
1.Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу біологічних знань.
2.Здатність постійно навчатися та набувати сучасних знань на основі досягнень біології.
3.Здатність застосовувати набуті знання в своїй практичній діяльності

- спеціальні (фахові, предметні):
1.Здатність використовувати в своїй практичній діяльності знання молекулярних і клітинних основ

життєдіяльності людини.
2.Здатність застосовувати знання особливостей індивідуального розвитку людини в своїй

практичній діяльності.
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Деталізація компетентностей відповідно до дескрипторів НРК у формі «Матриці компетентностей».

Матриця компетентностей
№ Компетентність Знання Уміння Комунікація Автономія та

відповідаль-
ність
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Результати навчання:
1. Демонструвати безперервний розвиток власного інтелектуального та  загальнокультурного рівню,

самореалізації.
2. Інтерпретувати  та  аналізувати  інформацію  з  використанням  новітніх інформаційних технологій.
3. Виявляти  невирішені  проблеми  у  предметній  області,  формулювати питання та визначати шляхи

їх рішення.
4. Формулювати наукові гіпотези, мету і завдання наукового дослідження.
5. Розробляти дизайн та план наукового дослідження.
6. Виконувати оригінальне наукове дослідження.
7. Пояснювати принципи, специфічність та чутливість методів дослідження, інформативність обраних

показників.
8. Володіти, вдосконалювати та впроваджувати нові методи дослідження за обраним напрямом

наукового проекту та освітньої діяльності.
9. Аналізувати  результати  наукових  досліджень,  використовувати  методи статистичного

дослідження.
10. Впроваджувати  результати  наукових  досліджень  у  освітній  процес, медичну практику та

суспільство.
11. Презентувати  результати  наукових  досліджень  у  формі  презентації, постерних доповідей,

публікацій.
12. Розвивати комунікації в професійному середовищі й громадській сфері.
13. Організовувати освітній процес.
14. Оцінювати ефективність освітнього процесу, рекомендувати шляхи його удосконалення.
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15. Організовувати роботу колективу (студентів, колег, міждисциплінарної  команди).
16. Дотримуватися етичних принципів при роботі з обстежуваними, лабораторними тваринами.
17. Дотримуватися  академічної  доброчесності,  нести  відповідальність  за достовірність отриманих

наукових результатів.

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни

На вивчення навчальної дисципліни відводиться  30 годин 1 кредит ЄКТС.

3. Структура навчальної дисципліни

Назви змістових модулів
 і тем

Кількість годин
денна форма заочна форма

усього у тому числі усього у тому числі
л п лаб. інд.

роб.
с. р. л п сем. інд. с.

р.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Модуль 1
Тема 1. Молекулярний
рівень організації життя

9 2 4 3

Тема 2. Клітинний рівень
організації життя

9 2 4 3

Тема 3. Організмовий
рівень організації життя

10 2 4 4

Підсумкове заняття 2 2
Усього годин 30 6 1

2
2 10

         4. Теми лекцій   

№
з/п

Назва теми Кількість
годин

1 Молекулярний рівень організації життя 2
2 Клітинний рівень організації життя 2
3 Організмовий рівень організації життя 2

         5. Теми семінарських занять
№
з/п

Назва теми Кількість
годин

1
2
…

6. Теми практичних занять

№
з/п

Назва теми Кількість
годин

1 Нуклеїнові кислоти і білки як молекулярні атрибути життя 2
2 Молекулярне забезпечення потоків речовин, енергії і інформації 2
3 Клітина як структурно-функціональна одиниця життя 2
4 Клітинний цикл і поділ клітин 2
5 Біологічні особливості ембріонального розвитку людини 2
6 Біологічні особливості постембріонального розвитку людини 2
7 Залікове заняття 2
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7. Теми лабораторних занять

№
з/п

Назва теми Кількість
годин

1
2
...

8. Самостійна робота

№
з/п

Назва теми Кількість
годин

1 Молекулярний склад мембран 2
2 Технології молекулярної біології 2
3 Апоптоз та його роль в процесах життєдіяльності 2
4 Клонування молекул, клітин і організмів 2
5 Старість і теорії старіння 2

Разом 10

        9. Індивідуальні завдання. Індивідуальні завдання виконуються як самостійно так і під керівництвом
викладача. До індивідуальних завдань відносяться: вирішення тестових завдань, написання рефератів,
виготовлення макро- і мікропрепаратів, створення мультимедійних презентацій, участь в науково-
дослідницькій роботі кафедри, написання тез та статей і доповіді на наукових конференціях.

        10. Завдання для самостійної роботи. Теми завдань перераховані в пункті 8.

        11. Методи навчання: вивчення літературних джерел, вирішення тестових завдань і ситуаційних задач,
проведення практичних робіт.

        12. Методи контролю: усне опитування, тестування, поточний та підсумковий контроль.

13.  Форма підсумкового контролю успішності навчання – залік.

        14. Схема нарахування та розподіл балів, які отримують аспіранти

        15. Методичне забезпечення (навчальний контент (конспект або розширений план лекцій), плани
практичних (семінарських) занять, завдання для лабораторних робіт, самостійної роботи, питання, задачі,
завдання або кейси для поточного та підсумкового контролю знань і вмінь аспірантів, комплексної
контрольної роботи, післяатестаційного моніторингу набутих знань і вмінь з навчальної дисципліни)

        16. Рекомендована література

                             Основна (базова)
1. Медична біологія / За ред. В.П. Пішака, Ю.И. Бажори. Підручник / Видання 2-е, перероблене і доповнене. –
Вінниця: Нова книга, 2009. – 608 с.

                             Допоміжна література
1. Медична біологія: Посібник з практичних занять / О.В. Романенко, М.Г. Кравчук та ін. За ред. О.В.
Романенко. – К.: Здоров’я. 2005. – 372 с. З іл.
2. Павліченко В.І., Пішак В.П., Булик Р.Є. Основи молекулярної біології: Навчальний посібник. – Чернівці:
Мед.університет, 2012. – 388 с.
3. Жегунов Г.Ф. Законы биологии. Природа жизни: Учебное пособие. – Харьков: Консум, 2006. – 304 с.

        17. Інформаційні ресурси
База знаний по биологии человека http://humbio.ru/
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