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ВСТУП 

1. Мета дисципліни – є формування системних знань про фізичні основи будови та 

функціонування популяцій, окремих живих організмів, органів, систем, клітин та окремих 

молекул та молекулярних комплексів. Опанування знаннями щодо фізичних властивостей 

біологічних тканин і методів їхнього вивчення, особливості дії різних фізичних факторів на 

клітину, тканини, організми, популяції. Ці знання необхідні для вивчення інших дисциплін 

міждисциплінарного циклу і найбільш повно та послідовно формують науковий спосіб 

мислення здобувачів вищої освіти. 

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни (за наявності): 

1. Знати основні фізичні закономірності структурно-динамічної реалізації основних класів 

біополімерів та їхнього функціонування у клітині. Знати будову клітини та основи фізіології 

рослин та тварин, основні закономірності загальних курсів оптики, електрики, атомної та 

ядерної фізики. 

2. Вміти застосовувати основні методи прикладної механіки, математичного аналізу, лінійної 

та векторної алгебри та аналітичної геометрії. 

3. Володіти елементарними навичками експериментальних фізичних методів, основним 

апаратом лінійної геометрії та тензорним аналізом, основними методами розв’язку 

диференційних рівнянь, основами числових розрахунків та програмування. 

3. Анотація навчальної дисципліни: 

Предметом навчальної дисціпліни „Біофізика” є вивчення, дослідження та аналіз фізичних процесів у 

біологічних системах.  

У курсі розглядаються біологічні системи, які взаємодіють з різного роду фізичними факторами і для 

розуміння таких процесів необхідно використовувати комплекс теоретичних і експериментальних 

методів фізики, хімії, математики. Так, наприклад, кровообіг - гідродинаміка, дихання - аеродинаміка, 

робота серця - механіка, тепловіддача організму - термодинаміка, рух крові по судинах - закони 

коливання та хвиль, випаровування - фазові переходи першого роду, генерація біопотенціалів - теорія 

електродинаміки, популяційна поведінка – методи диференціального числення, математичної фізики. 

Більшість показників стану організму чи частини біологічної системи теж мають фізичну природу, 

що має бути враховано при роботі з ними. 

 

4. Завдання (навчальні цілі): 

Навчальні цілі дисципліни спрямовані на досягнення таких загальних та фахових 

компетентностей:  

ЗК04. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК05. Здатність спілкуватися державною мовою як усно так і письмово. 

ЗК07. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

СК01. Здатність застосовувати знання та вміння з математики, фізики, хімії та інших суміжних 

наук для вирішення конкретних біологічних завдань. 

СК02. Здатність демонструвати базові теоретичні знання в галузі біологічних наук та на межі 

предметних галузей. 

СК03. Здатність досліджувати різні рівні організації живого, біологічні явища і процеси. 

СК09. Здатність аналізувати результати взаємодії біологічних систем різних рівнів організації, 

їхньої ролі у біосфері та можливості використання у різних галузях господарства, 

біотехнологіях, медицині та охороні навколишнього середовища. 

СК11. Вміння формулювати задачі моделювання, створювати моделі об’єктів і процесів у 

живих організмах та їхніх компонентах із використанням. 



5. Результати навчання за дисципліною:  
Результат навчання 

(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація; 4. 
автономність та відповідальність) 

Форми (та/або 

методи і технології) 

викладання і 

навчання 

Методи 

оцінювання та 

пороговий 

критерій 

оцінювання (за 

необхідності) 

Відсоток у 

підсумкові

й оцінці з 

дисципліни 
Ко

д 
Результат навчання 

1.1 Знати фізичні та фізико-хімічні процеси в 

живих організмах. Знати методи вимірювання 

та розрахунків фізичних параметрів 

біологічних систем. Розуміти фізику процесів, 

що відбуваються у біологічних системах. 

Прогнозувати вплив фізичних факторів на 

живі системи та їхні складові частини. 

лекції Письмова 

контрольна 

робота 

 

Теоретичні 

запитання на 

Іспиті 

 

10% 

 

 

 

 

30% 

 

2.1 Вміти проводити аналіз складу і складності  

біологічних систем. Вміти визначати та 

вимірювати фізичні параметри біологічних 

систем. Моделювати взаємодію фізичних 

факторів із біологічними системами, крім 

того, із застосовуванням спеціального 

програмного забезпечення для розрахунків або 

оцінювання необхідних параметрів. 

Лабораторні роботи Звіти по 

лабораторних 

роботах 

 

Задача на іспиті 

50% 

 

4.1 Користуватися навчальною та довідковою 

літературою. Прийняти і обґрунтувати 

рішення щодо вибору типу моделі, підходів 

моделювання та програмного комплексу для 

описання фізичних, біологічних чи хімічних 

процесів. Робити якісні, 

науково - обгрунтовані висновки та надавати 

рекомендації щодо впровадження 

оптимальних рішень у своїй практичній 

діяльності. 

Лекції, лабораторні 

роботи, самостійна 

робота студента 

 

 

Письмовий звіт з 

семестрової 

роботи 

 

10% 

 

 

 

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 

навчання (необов’язково для вибіркових дисциплін які не входять до блоків спеціалізації) 

Результати навчання дисципліни  

Програмні результати навчання 
1.1 2.1 4.1 

ПР03. Планувати, виконувати, аналізувати дані і презентувати 

результати експериментальних досліджень в галузі біології. 
 + + 

ПР04. Спілкуватися усно і письмово з професійних питань з 

використанням наукових термінів, прийнятих у фаховому середовищі, 

державною та іноземною мовами. 

+ + + 

ПР06. Застосовувати моделі, методи і дані фізики, хімії, екології, 

математики у процесі навчання та забезпечення професійної діяльності. 
+ + + 

ПР08. Знати та розуміти основні терміни, концепції, теорії і закони в 

галузі біологічних наук і на межі предметних галузей. 
+ + + 

ПР09. Дотримуватися положень біологічної етики, правил біологічної 

безпеки і біологічного захисту у процесі навчання та професійній 

діяльності. 

 + + 

ПР11. Розуміти структурну організацію біологічних систем на 

молекулярному рівні. 
+ + + 

ПР14. Аналізувати взаємодії живих організмів різних рівнів 

філогенетичної спорідненості між собою, особливості впливу різних 

чинників на живі організми та оцінювати їхню роль у біосферних процесах 

трансформації речовин і енергії. 

+ + + 



ПР19. Застосовувати у практичній діяльності методи визначення 

структурних та функціональних характеристик біологічних систем на 

різних рівнях організації. 

 + + 

ПР20. Аргументувати вибір методів, алгоритмів планування та 

проведення польових, лабораторних, клініко-лабораторних досліджень, у 

т.ч. математичних методів та програмного забезпечення для проведення 

досліджень, обробки та представлення результатів. 

 + + 

ПР22. Поєднувати навички самостійної та командної роботи задля 

отримання результату з акцентом на доброчесність, професійну 

сумлінність та відповідальність за прийняття рішень. 

 + + 

ПР24. Аналізувати фізико-хімічні властивості та функціональну роль 

біологічних макромолекул і молекулярних комплексів живих організмів, 

характер взаємодії їх з іонами, молекулами і радикалами, їхню будову й 

енергетику процесів. 

+ + + 

ПР26. Застосовувати та модифікувати сучасні біотехнології для 

вирішення актуальних біологічних проблем. 
 + + 



7. Схема формування оцінки. 

7.1 Форми оцінювання студентів:  

семестрове оцінювання:  

1. Контрольна робота: РН 1.1 -  10 балів/5 балів. 

2. Звіти по лабораторних роботах: РН 2.1. - 40 балів/20 балів.          

3. Самостійна семестрова робота: РН 4.1 - 10 балів/5 балів.  

- підсумкове оцінювання:  

-  Письмовий іспит: теcтове завдання 30 питань по 1 балу, задача 10 балів (40 балів/30 

балів, оцінює РН 1.1). 

-  Максимальна кількість балів які можуть бути отримані студентом - 40 балів;  

- Для отримання загальної позитивної оцінки з дисципліни оцінка за залік не може бути меншою 

10 балів; 

-  Студент не допускається до іспиту, якщо під час семестру набрав менше ніж 25 балів. 

-  Студент допускається до іспиту за умови виконаннях більше половини передбачених планом 

лабораторних робіт. 

Оцінювання Min Max 

Семестрове оцінювання 30 60 

Підсумкове оцінювання 30 40 

Всього 60 100 

 

7.2 Організація оцінювання:  

У кінці семестру після завершення вивчення тем проводиться письмова контрольна робота. 

Контрольна робота спрямована на визначення рівня знань студентами матеріалів лекцій за 

весь семестр. 

Протягом семестру студенти виконують лабораторні роботи, за результатами чого 

готують письмові та усні звіти.  

Протягом семестру студенти працюють над виконанням самостійної роботи, необхідні 

знання та навички для виконання якої отримують під час лекційних та лабораторних занять. 

Результатом виконання семестрового завдання є письмовий звіт. 

Для студентів, які упродовж семестру не досягли мінімального рубіжного рівня оцінки (30 

балів), для одержання допуску до іспиту обов’язковим є виконання додаткових завдань. 

7.3 Шкала відповідності оцінок 

Відмінно / Excellent 90-100 

Добре / Good 75-89 

Задовільно / Satisfactory 60-74 

Незадовільно / Fail 0-59 



8. Структура  навчальної  дисципліни. Тематичний план лекцій і семінарських / 

практичних / лабораторних (вибрати необхідне) занять 

№ 

п/п 
Назва  теми* 

Кількість годин 

лекції Лабораторні 
Самостійна 

робота 

1 

Вступ. 

Тема 1 Біофізика як наука, визначення 

біофізики. Предмет і головні задачі 

біофізики. Історія становлення 

біофізики як науки, роль досягнень 

фізики, хімії, біології у виникненні та 

розвитку біофізики, етапи розвитку 

біофізики. 

1   

2 
Тема 2 Біофізика як наука, визначення біофізики. 

Сучасні проблеми біофізики. 
1   

3 
Тема 3. Математичні моделі у біології. Моделі 

популяції.  
2 4 10 

4 Тема 4.  Взаємодія та боротьба видів.    

5 
Тема 5. Моделі відбору та проблема утворення 

єдиного коду.  
2   

6 Тема 6. Моделі поширення епідемій. 1 4 10 

7 
Тема 7. Моделювання фармакокінетичних 

процесів 
1 8 10 

8 Тема 8. Фізика рідин. Гемодинаміка.  2 4 10 

9 
Тема 9. Гідродинамічні характеристики крові. 

Пульсова хвиля. 
2 4 10 

10 

Тема 10. Перенесення речовин у капілярній 

мережі. Зміна в'язкості крові вздовж 

судини. 

2 4 10 

11 
Тема 11. Гармонійні коливання. Механічні 

коливання, хвилі. Звук.  
1   

12 
Тема 12. Джерела звуку. Слухові апарати. 

Ефект Допплера. Шум. 
1   

13 
Тема 13. Фізика м’язових процесів. Модель 

м'язу.  
2   

14 Тема 14. Механічні моделі тканин. 2   

15 
Тема 15. Будова атома та ядра. Взаємодія 

різних видів радіації з речовинами. 
2   

16 
Тема 16. Одиниці радіоактивності. Джерела 

радіації. Засоби захисту. 
2   

17 

Тема 17. Радіобіологія. Радіочутливість та 

стійкість рослин, тварин та інших 

організмів. 

1   

5 Контрольна робота 1   

6 ВСЬОГО 28 28 60 

 

Загальний обсяг 120 год., в тому числі: 

Лекцій – 28 год. 

Лабораторні заняття - 28 год. 

Консультації – 4 год. 

Самостійна робота - 60 год. 

 



9. Рекомендовані джерела: 

Основна: 

1. Медична та біологічна фізика: підручник для студентів медичних ВНЗ /За ред. В.Г. Книгавка 

– Х.: ЕДЕНА, 2009.– 344 с. .  

2. Чалий О.В. та ін. Медична і біологічна фізика: Підручник для студентів вищих медичних 

закладів освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації.- К.:‖ВІПОЛ‖, 1999.- С. 6-33.  
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