
 



 



                                                                             ВСТУП 
 

Робоча програма дисципліни «Біологічна фізика з фізичними методами аналізу» складена 
відповідно до освітньої програми «Фармація» другого (магістерського) рівня вищої освіти. 

 
1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Галузь знань, спеціальність, освітній ступінь 
Галузь знань 22 Охорона здорорв'я  
Спеціальність 226 Фармація, промислова фармація 
Освітній ступінь Магістр 

Характеристика навчальної дисципліни 
Вид Обов’язкова 
Кількість кредитів ECTS 4 
Загальна кількість годин 120 
Форма підсумкового контролю Екзамен  

Показники навчальної дисципліни  
 денна форма навчання заочна форма навчання 
Семестр 2 2 
Кількість аудиторних годин: 54 14 

лекції 36 6 
практичні заняття 18 8 

семінарські занняття -  
лабораторні заняття, год.   

Самостійна робота, год. 66 106 
Кількість тижневих аудиторних 
годин для денної форми навчання 3  

- 
Індивідуальні науково-дослідні 
завдання 

відповідно до 
рекомендованого  списку 

відповідно до 
рекомендованого  списку 

 
 

2. МЕТА, ЗАВДАННЯ, КОМПЕТЕНТНОСТІ ТА РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 
ДИСЦИПЛІНИ 

 
Мета: викладання навчальної дисципліни «Біологічна фізика з фізичними методами аналізу» є 
поглиблення і вдосконалення знань, вмінь і практичного розуміння біофізичних процесів у 
живому організмі; фізичних методів діагностики захворювань і дослідження біологічних систем; 
впливу фізичних факторів на організм людини при її лікуванні; фізичних властивостей матеріалів, 
які використовуються в медицині та фармації; фізичних властивостей і характеристик оточуючого 
середовища. 
 
 Завдання: 

  освоєння здобувачами вищої освіти основних принципів і теоретичних положень біофізики; 
  пояснення взаємозв'язку фізичного і біологічного аспектів функціонування живих систем; 
  вивчення біологічних проблем, пов'язаних з фізичними та фізико-хімічними механізмами 

взаємодій, що лежать в основі біологічних процесів; 
  дослідження механізмів трансформації енергії в біологічних системах, електронно-

конформаційних взаємодій в біомакромолекулах, регулювання та самоорганізації складних 
біологічних систем. 
 
Набуття компетентностей: 
загальні компетентності (ЗК):  
ЗК 2.Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 



ЗК 4.Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу, вчитися і бути сучасно навченим. 
 
спеціальні (фахові) компетентності (СК):  
ФК 15. Здатність організовувати та брати участь у виробництві лікарських засобів в умовах 
фармацевтичних підприємств, включаючи вибір та обґрунтовуванням технологічного процесу, 
обладнання згідно до вимог Належної виробничої практики (GMP) з відповідною розробкою та 
оформленням необхідної документації. Визначати стабільність лікарських засобів 
ФК 20. Здатність здійснювати розробку методик контролю якості лікарських засобів, у тому числі 
активних фармацевтичних інгредієнтів, лікарської рослинної сировини і допоміжних речовин з 
використанням фізичних, хімічних, фізико- хімічних, біологічних, мікробіологічних, 
фармакотехнологічних та фармакоорганолептичних методів контролю. 
 
Результати навчання:  
ПРН 5. Демонструвати вміння самостійного пошуку, аналізу та синтезу інформації з різних 
джерел та використання цих результатів для рішення типових та складних спеціалізованих завдань 
професійної діяльності. Аргументувати інформацію для прийняття рішень, нести відповідальність 
за них у стандартних і нестандартних професійних ситуаціях 
ПРН 12. Визначати переваги та недоліки лікарських засобів різних фармакологічних груп з 
урахуванням їхніх хімічних, фізико-хімічних, біофармацевтичних, фармакокінетичних та 
фармакодинамічних особливостей. Рекомендувати споживачам безрецептурні лікарські засоби та 
інші товари аптечного асортименту з наданням консультативної допомоги та фармацевтичної 
опіки 
ПРН 25. Здійснювати усі види контролю якості лікарських засобів; складати сертифікати якості 
серії лікарського засобу та сертифікату аналізу враховуючи вимоги чинних нормативних 
документів, Державної фармакопеї України та результати проведеного контролю якості. 
Розробляти специфікації та методики контролю якості відповідно до вимог чинної Державної 
фармакопеї України. 
ПРН 26. Визначати основні органолептичні, фізичні, хімічні фізико-хімічні та 
фармакотехнологічні показники лікарських засобів, обґрунтовувати та обирати методи їх 
стандартизації, здійснювати статистичну обробку результатів згідно з вимогами чинної Державної 
фармакопеї України. 
 

 
3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 
«БІОЛОГІЧНА ФІЗИКА З ФІЗИЧНИМИ МЕТОДАМИ АНАЛІЗУ» 

 
Тема 1. Елементи біомеханіки 
Предмет біофізики. Теоретичні і прикладні задачі біофізики та їх інтегративні зв’язки з 

фаховими фармацевтичними дисциплінами. Тіло як біомеханічна система. Механічні властивості 
біологічних об’єктів: м’язів, кісток, судин, легеневої тканини. Ергометрія. 

Функціонально-анатомічні особливості опорно-рухового апарату тіла людини. Будова 
м’язового волокна. Біофізичні особливості м’язового скорочення. Два режими скорочення м’язу: 
ізотонічний і ізометричний. Фізичні характеристики роботи м’язу та формули, що їх зв’язують. 
Сила і швидкість скорочення м’язу. Рівняння Хілла. Робота, яку виконує м’яз при скорочені за час 
t. Теплопродукція. Загальна потужність м’язу. Коефіцієнт корисної дії м’язу. 

Деформація. Пружна і пластична деформації. Деформації розтягу (стиснення), зсуву, 
кручення, згину. Кількісні характеристики деформації розтягу (стиску): абсолютне (∆l) і відносне 
(ε) видовження, механічне напруження (σ ), коефіцієнт Пуассона (μ). Закон Гука. Модуль Юнга. 
Діаграма розтягу для сталі та її характерні точки і зони. Деформації біологічних тканин: кісткової, 
м’язової, сухожилля, стінок судин. Механічні моделі в’язко-пружних властивостей біотканин. 
Динамічні властивості біотканин: повзучість та релаксація напруження. 



 
 
Тема 2. Термодинаміка біологічних систем 
І та ІІ начала термодинаміки для відкритих систем. Зворотні і незворотні процеси. 

Термічний коефіцієнт корисної дії (η). Друге начало термодинаміки для відкритих систем. 
Ентропія. Математичний вираз другого начала термодинаміки. Об’єднаний закон термодинаміки 
(рівняння Клаузіуса). Поняття про зв’язану і вільну енергії. Джерела вільної енергії в організмі та 
види робіт, які в ньому здійснюються. Застосування другого начала термодинаміки для живих 
об’єктів. Теорема Пригожина. Термодинамічна рівновага і стаціонарний стан системи. Їх 
порівняння і висновки. Тепловий баланс організму, види теплообміну. Температурний гомеостаз, 
хімічна і фізична терморегуляція. Енергозатрати організму, основний обмін. 
 

Тема 3. Біофізичні основи мембранних процесів 
Поняття біологічної мембрани. Основні функції біомембран. Структура біологічних 

мембран. Рідинно-мозаїчна модель будови біомембран. Фазові переходи. Конформаційні 
процеси в БМ. Фізичні властивості і  параметри БМ. Моделі біологічних мембран. Фізичні 
методи дослідження структури біологічних мембран. Цитоплазма як полімерна система. Роль 
фізіологічних станів компонент цитоплазми у виконанні біологічних функцій. 

Шляхи проникнення розчинених речовин в клітину. Транспорт речовин через біологічні 
мембрани. Види транспорту. Пасивний транспорт нейтральних частинок через мембрану 
(дифузія). Рівняння Фіка. Коефіцієнт проникності мембрани для певної речовини. Пасивний 
транспорт іонів через мембрану. Електрохімічний потенціал і рівняння Теорелла. Рівняння 
Нернста-Планка. Полегшена дифузія за допомогою переносників. Активний транспорт речовин 
через мембрану. Натрій-калієвий насос. Ендоцитоз. Екзоцитоз. 
Дифузійні, мембранні і фазові потенціали. Потенціал спокою. Природа 
мембранного потенціалу спокою: рівноважний потенціал Нернста; дифузійний потенціал; 
потенціал Доннана; стаціонарний потенціал Гольдмана-Ходжкіна- Катца. Потенціал дії та 
причини його виникнення. Поширення потенціалу  дії. Електрична модель біомембрани. 
Графік і рівняння кривої електрозбудження біомембрани. Зв’язок мембранних потенціалів з 
обміном речовин. Цитоплазма як полімерна система. Роль фізіологічних станів компонент 
цитоплазми у виконанні біологічних функцій. 
 

Тема 4 Біофізика органів чуття 
Будова вуха. Фізична модель органу слуху. Механізм просторової локалізації звуку. 

Резонансні явища в структурах вуха. Акустичний імпеданс. Акустичний опір середовища. 
Відбивання звукових хвиль. Акустичний опір структур вуха. Узгодження акустичних опорів 
повітря та рідини  внутрішнього вуха. Явище демпферування у вусі. Пружні властивості 
барабанної перетинки і базальної мембрани. Трансформація акустичної енергії в електричний 
сигнал. 

Фізичні і слухові характеристики звуку, зв’язок між ними. Одиниці вимірювання. Закон 
Вебера-Фехнера. Шкала рівнів інтенсивності і рівнів гучності. Область чутності. Визначення 
нижнього і верхнього порогів чутності. Методи дослідження слуху за допомогою аудіометра. 
Визначення аудіограми. 
Рівень гучності звуку, частота якого 50 Гц, інтенсивність 10-6 Вт Визначення частот, до яких 
вухо людини найбільш і найменш чутливе за графіком залежності між частотою і рівнем гучності. 

Ультразвук (УЗ) та його основні характеристики. Джерела та приймачі УЗ. Властивості 
УЗ. Відбивання та заломлення УЗ на межі розділу двох середовищ. Види відбиваючих структур. 
Коефіцієнти відбивання і  заломлення. Поглинання УЗ речовиною. Закон ослаблення 
інтенсивності УЗ в однорідному середовищі. Коефіцієнт поглинання. Взаємодія УЗ з речовиною. 
Механічна, фізико-хімічна, теплова та біологічна дія УЗ на речовину. Явище кавітації. Дія УЗ на 
тканини організму. Використання УЗ в медицині і фармації. 
Лінзи. Характерні точки і лінії лінзи. Основні характеристики лінзи 



(фокусна відстань, оптична сила), їх одиниці вимірювання. Оптична система ока. Око як 
центрована оптична система. Модель зредукованого  (приведеного) ока. Побудова зображення на 
сітківці. Особливості оптичної системи ока (акомодація, адаптація, роздільна здатність, кут 
зору). Недоліки оптичної системи ока та їх корекція. Короткозорість (міопія) як недолік зору 
(суть, можливі причини появи та шляхи корекції). Далекозорість (гіперметропія) як недолік зору 
(суть, можливі причини появи та шляхи корекції). Астигматизм та його усунення. 

Поглинання світла сітківкою, паличками та колбочками. Фотохімічні механізми рецепції. 
Механізми генерації електричних полів в  фоторецепторах. Основи фотометрії. 

Побудова зображення предмета в мікроскопі. Роздільна здатність мікроскопа і шляхи її 
підвищення. Ультрафіолетовий мікроскоп. Формула збільшення мікроскопа та її пояснення. Ціна 
поділки окулярного мікрометра і її залежність від збільшення об’єктива мікроскопа. Визначення 
ціни поділки окулярного мікрометра. Визначення лінійних розмірів мікрооб’єкта за допомогою 
біологічного мікроскопа. 
 

Тема 5. Елементи квантової біофізики 
Енергетичні рівні атомів і молекул. Поглинання світла. Люмінесценція. Види 

люмінесценції. Квантові механізми люмінесценції. Фотолюмінесценція (флуоресценція і 
фосфоресценція). Закон Стокса. Міграція енергії. Квантовий і енергетичний виходи 
люмінесценції. Біолюмінесценція. Хемілюмінесценція. Використання люмінесцентного 
випромінювання з діагностичною метою. Фотобіологічні процеси: основні види. Стадії 
фотобіологічних процесів. Спектри фотобіологічної дії. Поняття про фотобіологію і 
фотомедицину. 
 

Тема 6. Основи біореології. Фізичні основи гемодинаміки 
Поняття про поверхневий натяг рідини на основі молекулярно-кінетичної теорії. 

Напрямленість сил поверхневого натягу Точка прикладання сили поверхневого натягу. Означення 
(енергетичне і силове) коефіцієнта поверхневого натягу, його одиниці вимірювання. Фактори, що 
впливають на КПН. Використання КПН в медицині і  фармації.  Поверхнево-активні речовини. 
Механізм їх впливу на поверхневий натяг рідини. Сутність відносного методу вимірювання 
коефіцієнта поверхневого натягу рідин. Формули Лапласа і Жюрена. Капілярні явища. Газова 
емболія. Методи визначення поверхневого натягу рідин. 

Внутрішнє тертя (в’язкість). Формула Ньютона для сили внутрішнього тертя. Коефіцієнт 
в’язкості, його фізичний зміст, одиниці вимірювання. Ньютонівські та неньютонівські рідини. 
Формула Гагена-Пуазейля. Гідравлічний опір. Методи та прилади для вимірювання в’язкості: 
порівняльний метод за допомогою віскозиметра Оствальда (капілярний метод); метод Гесса; метод 
падаючої кульки (метод Стокса). В’язкість крові та її використання у діагностиці захворювань. 

Стаціонарна течія рідини у трубках змінного поперечного перерізу. Умова нерозривності 
струмини рідини. Рівняння Бернуллі. Статичний, гідростатичний і динамічний тиски рідини. 
Одиниці вимірювання тиску в системі СІ та позасистемних одиницях (в мм рт. ст., в мм вод. ст.). 
Вимірювання статичного і динамічного тисків рідини за допомогою трубок Піто. Визначення 
швидкості руху рідини в трубці за динамічним тиском (формула). Течія реальних (в'язких) рідин 
по горизонтальній трубі постійного поперечного перерізу. Характер розподілу швидкостей руху 
шарів рідини (рисунок). Турбулентна течія рідини. Критерії переходу ламінарної течії в 
турбулентну (число Рейнольдса). Формула Гагена-Пуазейля, її фізичне тлумачення. Гідравлічний 
опір. Серцево-судинна система, її фізична модель (рисунок). Серце як насос. Формули розрахунку 
роботи і потужності роботи серця. Особливості руху крові вздовж замкнутого кола судинної 
системи. Графік зміни тиску і швидкості течії крові в колі кровообігу. Пульсові хвилі. Фізичні 
основи методу вимірювання артеріального тиску крові. Систолічний і діастолічний тиски. 
 

Тема 7. Електричні і магнітні властивості тканин 
Електропровідність живих тканин. Дисперсія електропровідності у живих тканинах. Дія 

електричного струму на біосистеми. Фізичні основи електрографії. Суть теорії Ейнтховена. 



Струмовий диполь серця (поняття). Формула потенціалу струмового диполю. Генез 
електрокардіограми в рамках моделі струмового диполю серця. Блок-схема запису 
електрокардіограми. Способи реєстрації біопотенціалів серця, їх переваги і недоліки. 
Калібрування електрокардіографа, ціна поділки калібрування. Визначення параметрів 
електрокардіограм: амплітуди зубців Р, Q, R, S, T в мВ, протяжності  серцевого циклу і частоти 
скорочень серця. 
Електрокінетичні явища. Електрокінетичний потенціал. Електрофорез. Електроосмос. 

Постійний струм. Електропровідність біологічних тканин і рідин при дії постійного 
електричного поля. Електропровідність, питома електропровідність. Електропровідність 
електролітів. Струм провідності. Густина струму провідності. 

Діелектричні властивості біооб’єктів. Поляризація. Види поляризації та їх час релаксації. 
Закон Ома для дільниці кола з біооб’єктом. 

Змінний струм. Електропровідність біологічних об’єктів при дії змінного електричного 
поля. Електричні моделі біооб'єктів. Імпеданс (повний опір) біооб'єктів при змінному струмі. 
Дисперсія імпедансу. Коефіцієнт поляризації. Реографія. 

Атом як складна магнітна система. Орбітальний і спіновий моменти електрона. Магнітний 
момент ядра. Магнітні властивості речовини. Діа-, пара- і феромагнетики. Магнітні властивості 
біосистем. Методи біомагнітографії (магнітоокулографія, магніторетинографія, 
магнітоенцефалографія, магнітокардіографія). Фізичні основи магнітобіології. Біомагнетизм. 
Магнітотерапія. 
 

Тема 8. Біологічна дія фізичних чинників 
Електричний імпульс. Імпульсний струм. Параметри імпульсу і імпульсного струму. 

Механізм дії імпульсних струмів на біотканини. Залежність подразнювальної дії імпульсного 
струму. Відмінність дії на тканини організму імпульсного і постійного електричних струмів. 

Електростимуляція органів і тканин. Кардіостимулятори. Дефібрилятори. Блок-схема, 
принцип роботи і призначення апаратів. 
«Электросон ЭС-3» і «СНИМ-1». Застосування імпульсних струмів у медицині. Вплив 
низькочастотних та високочастотних електромагнітних полів на організм. Загальна блок-схема 
апаратів для УВЧ-методів. Терапевтичний контур, його призначення. Явище резонансу LC-
контурів, математичний запис умови резонансу. Механізм дії електричного поля  УВЧ на 
електроліт і діелектрик. Формули розрахунку теплоти, що виділяється в одиниці об’єму речовини 
за одиницю часу. Механізми дії магнітного поля УВЧ і ВЧ струму на електроліт. Формули 
розрахунку теплоти, що виділяється в одиниці об’єму речовини за одиницю часу. Відмінності 
розташуванні об’єкта в терапевтичному контурі при УВЧ- терапії, індуктотермії і діатермії. Будова, 
принцип дії і використання апарата ЭН-57М (електроніж). 
Біофізичний механізм дії лазерного випромінювання. 

Радіоактивність. Природна і штучна радіоактивність. Види радіоактивного розпаду і їх 
характеристики (енергія, густина іонізації, проникна здатність). Основний закон радіоактивного 
розпаду. Радіонукліди, їх використання для візуалізації та їх підбір за фізіологічними 
характеристиками. Активність радіоактивного препарату та одиниці її вимірювання.  
Радіоактивний фон і причини його виникнення. Будова і принцип дії лічильника Гейгера-
Мюллера. Будова (блок-схема) і принцип дії радіометра. Закон послаблення радіоактивного 
випромінювання речовиною. Фізичний зміст лінійного коефіцієнта послаблення і товщини шару 
половинного послаблення. Значення цих характеристик та їх використання. 

Види іонізуючого випромінювання, їх природа і основні характеристики (енергія, 
проникаюча та іонізуюча здатності). Взаємодія іонізуючого випромінювання з біологічними 
тканинами. Поглинута та експозиційна дози випромінювання (формули), їх фізична суть, зв’язок 
між ними (формула), одиниці вимірювання (системні та позасистемні). Дозиметрична величина – 
керма (формула), її фізична суть, одиниці вимірювання. Еквівалентна (біологічна) доза 
випромінювання та її зв’язок з експозиційною і поглинутою дозами (формули). Одиниці 
вимірювання (системні та позасистемні). Потужність доз випромінювання (формули). Системні та 



позасистемні одиниці вимірювання, зв’язок між ними. Активність радіоактивної речовини 
(радіонукліда) та її зв’язок з потужністю експозиційної дози (формула, пояснення). Одиниці 
вимірювання активності та зв’язок між ними. Дозиметричні прилади на основі іонізаційної камери 
та газорозрядного лічильника (рисунки), принцип їх дії та призначення. Способи захисту живого 
організму від іонізуючого випромінювання. 
 

Тема 9. Моделювання біофізичних процесів 
Основні етапи моделювання. Фармакокінетична модель. Математичне моделювання як етап 

біофізичного дослідження. 
 

Тема 10. Механічні, електричні, оптичні, магнітні та термічні методи дослідження у 
фармації 

Класифікація калориметричних методів, їх різновиди. Визначення температурних меж 
перегонки. Визначення температури плавлення. Визначення температури твердіння. Простий 
термічний аналіз (ТА). Диференціальний термічний аналіз (ДТА). Термогравіметрія (ТГ). 
Деривативна термогравіметрія (ДТГ). Приклади термогравітограм. 

Дослідження речовин та їх структури методами оптичної та електронної мікроскопії. 
Концентраційна інтерферометрія. Використання рефрактометрів для вимірювання концентрації 
розчинів. Поляриметрія. Класифікація методів фотометричного аналізу. Колориметрія. Методи 
фотоколориметрії. Електрофотоколориметрія. Диференціальна фотоколориметрія. Поляризаційна 
абсорбційна спектрофотометрія. 

Методи вимірювання електропровідності, діелектричної проникності, тангенса кута втрат. 
Електродні потенціали. Види електродів. Потенціометричне визначення рН. Кондуктометрія. 
Методи кондуктометрії: аналогові, частотні, контактні і безконтактні. Полярографія. Методи 
електронної спектроскопії. Визначення дипольних моментів молекул. Електрофорез. Види 
електрофорезу. 

Рух заряджених частинок у електричному та магнітному полях. Принцип дії мас-
спектрометра. Іонізація молекул. Розділення іонів за масами. Детектування. Типи іонів, що 
спостерігають у мас-спектрах. Мас-спектри низького розділення. Визначення молекулярної маси. 
Аналіз груп піків молекулярного іона. Основні закономірності фрагментації органічних сполук. 
Застосування мас-спектроскопії для дослідження стереохімії та ізомерії. Мас- спектрометри з 
подвійним фокусуванням. Хромато-мас-спектрометри. Мас- фрагментографія. 

Класифікація хроматографічних методів за агрегатним станом рухомої та нерухомої фаз. 
Газова хроматографія. Рідинна хроматографія. Газово рідинна хроматографія. Тонкошарова 
хроматографія. Хроматографія на папері. Хроматографія на колонках. Іонообмінна хроматографія. 
Рідинна хроматографія високого тиску. Приклади хроматограм. 
 

Тема 11. Фізичні основи спектрального аналізу 
Спектрофотометри. Спектри поглинання речовин. Види спектрів: електронні, коливні та 

обертові. Основні спектрофотометричні величини і методи їх представлення. Оптична 
спектрофотометрія. УФ-спектрофотометрія. Хромофори. Батохромний та гіпсохромний зсуви. ІЧ-
спектрофотометрія. Характеристичні частоти коливань функціональних груп. Інтерпретація УФ і 
ІЧ спектрів речовин. Визначення невідомої концентрації речовини спектрофотометричним 
методом. 

КРС-спектроскопія. Фізичні основи методу КР. Методи отримання спектрів комбінаційного 
розсіювання світла (КРС). Спектрографи для реєстрації спектрів КРС. Переваги і недоліки методу 
КРС. Релєївська, стоксова та антистоксова лінії в КРС-спектрі. Інтерпретація спектрів КРС. 
Використання лазерів у методах комбінаційного розсіяння світла. 
ЕПР-спектрометри. Спектри ЕПР. Ширина та форма спектральних смуг. 
Надтонка та супернадтонка структура ліній. Інтерпретація спектрів ЕПР. 

ЯМР-спектрометри. Спектри ЯМР. ЯМР високого та низького розділення. Релаксація 
магнітного моменту ядра. Хімічний зсув спектральних ліній. Розщеплення ліній. Інтерпретація 



спектрів ЯМР. 
 
Тема 12. Рентгеноструктурний аналіз у фармації 
Природа і властивості рентгенівського випромінювання. Види рентгенівських спектрів. 

Методи і апаратура для рентгеноструктурного аналізу. Інтерпретація рентгенограм. Ідентифікація 
кристалічних речовин. 
 

Тема13. Методи радіо-спектроскопії. Люмінесцентні методи дослідження. 
Фармацевтичні радіоактивні препарати. Радіометрична перевірка препаратів на 

ідентичність. Радіометрична перевірка препаратів на чистоту. Радіометрична перевірка препаратів 
на дієвість. Люмінесценція. Механізм виникнення люмінесценції. Методи фотолюмінесценції, 
електролюмінесценції, катодолюмінесценції, хемілюмінесценції. 

 
4.Структура навчальної дисципліни  

  

Назви тем 

Кількість годин 
Денна форма Заочна форма 

усьог
о 

у тому числі усього у тому числі 
л с лаб с.р. л п лаб с.р 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Тема 1. Елементи біомеханіки 9 3 1 0 5 9 1 0 0 8 
Тема 2. Термодинаміка біологічних 
систем 9 3 1 0 5 9 1 0 0 8 

Тема 3. Біофізичні основи 
мембранних процесів 9 3 1 0 5 10 1 1 0 8 

Тема 4 Біофізика органів чуття 9 3 1 0 5 9 0 1 0 8 
Тема 5. Елементи квантової 
біофізики 9 3 1 0 5 10 0 1 0 9 

Тема 6. Основи біореології. Фізичні 
основи гемодинаміки 10 3 1 0 5 10 1 0 0 9 

Тема 7. Електричні і магнітні 
властивості тканин 9 3 1 0 5 9 0 1 0 8 

Тема 8. Біологічна дія фізичних 
чинників 9 3 1 0 5 8 0 1 0 7 

Тема 9. Моделювання біофізичних 
процесів 10 3 2 0 5 9 1 0 0 8 

Тема 10. Механічні, електричні, 
оптичні, магнітні та термічні 
методи дослідження у фармації 

10 3 2 0 5 9 0 1 0 8 

Тема 11. Фізичні основи 
спектрального аналізу 10 2 2 0 6 11 1 0 0 10 

Тема 12. Рентгеноструктурний 
аналіз у фармації 9 2 2 0 5 8 0 1 0 7 

Тема 13. Методи радіоспектро-
скопії. Люмінесцентні методи 
дослідження. 

9 2 2 0 5 9 0 1 0 8 

Усього годин 120 36 18 0 66 120 6 8 0 106 

 
  

 
 



 
 

5.Теми лабораторно - практичних занять 
 

№ 
з/п 

Назва теми Кількість годин 
ДФН ЗФН 

1 Тема 1. Елементи біомеханіки 1 0 
2 Тема 2. Термодинаміка біологічних систем 1 0 
3 Тема 3. Біофізичні основи мембранних процесів 1 1 

   4 Тема 4 Біофізика органів чуття 1 1 
5 Тема 5. Елементи квантової біофізики 1 1 
6 Тема 6. Основи біореології. Фізичні основи гемодинаміки 1 0 
7 Тема 7. Електричні і магнітні властивості тканин 1 1 
8 Тема 8. Біологічна дія фізичних чинників 1 1 
9 Тема 9. Моделювання біофізичних процесів 2 0 
10 Тема 10. Механічні, електричні, оптичні, магнітні та термічні 

методи дослідження у фармації 2 1 

11 Тема 11. Фізичні основи спектрального аналізу 2 0 
12 Тема 12. Рентгеноструктурний аналіз у фармації 2 1 
13 Тема 13. Методи радіоспектро-скопії. Люмінесцентні методи 

дослідження. 2 1 

 
6.Самостійна робота 

 

 
 

7. Індивідуальні науково-дослідні завдання 
( не передбачені) 

 
8. Засоби діагностики результатів навчання ( методи контролю) 

 
Методи усного контролю, методи письмового контролю, методи практичного контролю, 

дидактичні тести. 

№ 
з/п 

Назва теми Кількість годин 
ДФН ЗФН 

1 Тема 1. Елементи біомеханіки 5 8 
2 Тема 2. Термодинаміка біологічних систем 5 8 
3 Тема 3. Біофізичні основи мембранних процесів 5 8 
4 Тема 4 Біофізика органів чуття 5 8 
5 Тема 5. Елементи квантової біофізики 5 9 
6 Тема 6. Основи біореології. Фізичні основи гемодинаміки 5 9 
7 Тема 7. Електричні і магнітні властивості тканин 5 8 
8 Тема 8. Біологічна дія фізичних чинників 5 7 
9 Тема 9. Моделювання біофізичних процесів 5 8 
10 Тема 10. Механічні, електричні, оптичні, магнітні та термічні 

методи дослідження у фармації 5 8 

11 Тема 11. Фізичні основи спектрального аналізу 6 10 
  12 Тема 12. Рентгеноструктурний аналіз у фармації 5 7 

13 Тема13. Методи радіо-спектроскопії. Люмінесцентні методи 
дослідження. 5 8 



Відповідно до вимог регламенту освітнього процесу для успішного засвоєння знань 
здобувачами вищої освіти та об’єктивного їхнього оцінювання здійснюється: 

• систематичний поточний контроль знань під час лабораторно - практичних занять у формі 
вибіркового усного опитування та тестових завдань, підготовки доповідей за темою заняття, 
доповнень до доповідей, участі в обговоренні, презентації самостійних завдань. 

Відповідно до умов кредитно-трансферної системи організації освітнього процесу 
передбачається оцінювання успішності здобувачів вищої освіти з дисципліни у балах. 

Форми поточного контролю. Контроль здійснюється за кредитно-трансферною системою. 
Кожний кредит включає в себе лекції, лабораторно - практичні заняття, самостійну роботу 
здобувачів вищої освіти, які завершуються рейтинговим контролем рівня засвоєння знань 
програмного матеріалу даної частини курсу. Оцінка успішності знань здобувачів вищої освіти 
здійснюється у формі поточного контролю (письмові роботи – реферати, контрольні тощо). 
Рейтинговий контроль знань здобувачів вищої освіти здійснюється за 100-бальною шкалою. 

Загалом, за результатами поточного контролю здобувач вищої освіти отримує 
максимальний бал 100. 

Академічні успіхи здобувача вищої освіти визначаються за допомогою системи оцінювання, 
що використовується в університеті, а саме: оцінки виставляються згідно з таблицею 
співставлення шкал: 

Шкала оцінок результатів контролю знань здобувачів вищої освіти 
 

Визначення назви за 
державною 

шкалою (оцінка) 

Визначення назви за шкалою 
ECTS 

За 100 
бальною 
Шкалою 

ECTS 
оцінка 

ЗАРАХОВАНО 

відмінне виконання лише з незначною 
кількістю помилок 90 – 100 A 

вище середнього рівня з кількома 
помилками 82 – 89 B 

в загальному правильна робота з певною 
кількістю грубих помилок 75 – 81 С 

непогано, але зі значною кількістю 
недоліків 67 – 74 D 

виконання задовольняє 
мінімальні критерії  60 – 66 E 

НЕЗАРАХОВАНО 

потрібно попрацювати перед тим як 
отримати екзамен (без повторного вивчення 
модуля) 

35 – 59 FX 

необхідна серйозна 
подальша робота (повторне вивчення 
модуля) 

0 – 34 F 

 
                           9. Критерії оцінювання результатів навчання 
                   (розподіл балів, які   отримують здобувачі вищої освіти) 

 
Критерії оцінювання відповідей здобувачів вищої освіти на практичних заняттях 

Враховується: 
1. рівень осмислення навчального матеріалу; 
2. рівень сформованості аналітичних умінь і концептуальних підходів; 
3. повнота розкриття питання, логіка викладу, культура мовлення; 
4. використання додаткової літератури; 
5. порівняння, зв’язок із практикою, висновки. 

 



Бали Критерії оцінювання 

90 – 100 

Досконале знання та розуміння понятійного апарату з тієї чи іншої 
теми, вільне оперування різноманітними класифікаціями. Відповідь на 
поставлені питання повна, насичена глибокими та розгорнутими 
судженнями. Викладений матеріал має доказовий, логічний і 
послідовний характер. Здобувач вищої освіти володіє способами 
концентрованого викладу матеріалу. Демонструє творче застосування 
знань при переформатуванні запитання. У відповіді майже не 
трапляються мовленнєві помилки. 

75 – 89 

Відповідь майже повна, має усвідомлений та достатньо розгорнутий 
характер. Понятійна основа базується на обраній класифікації. 

Відповідь структурована, проте наявні окремі помилки у 
послідовності викладу. Недостатньо виваженою й аргументованою є 
доказова база. Здобувач вищої освіти вільно оперує знаннями, може 
застосовувати їх у новій навчальній ситуації. У відповіді трапляються 
окремі мовленнєві помилки. 

60 – 74 

Відповідь неповна, фрагментарна. Знання мають недостатньо стійкий 
і послідовний характер. Вони застосовуються переважно для виконання 
завдань репродуктивного характеру. У відповідях відсутні посилання на 
фундаментальні дослідження з певної проблеми. Відповідь має 
формальний характер, відсутня чіткість, структурованість. Здобувач 
вищої освіти використовує лише окремі знання у новій навчальній 
ситуації. У відповіді наявні фактичні та мовленнєві помилки. 

0 – 59 

Здобувач вищої освіти неспроможний відтворити інформацію у 
певній послідовності. Оперує лише загальними фразами. Відтворює 
лише окремі фрагменти, називає лише розрізнені факти, дає відповідь у 
формі висловлювання (судження). Наявні грубі фактичні та мовленнєві 
помилки. 

 
Методами демонстрування результатів навчання є: завдання для лабораторно - практичних 

занять, завдання для самостійної робіти, презентації результатів, тестові завдання, контрольні 
роботи. 
 

 
Система оцінювання та вимоги форми навчання 

 
Заочна форма навчання 

№ Вид діяльності (завдання) Критерії оцінювання Максимальна 
кількість балів 

Поточний контроль 

1 Контрольна робота №1 Змістовність, цілісність, оформлення. 
Правильність та повнота відповідей 

20 

2 Контрольна робота №1 Змістовність, цілісність, оформлення. 
Правильність та повнота відповідей 

20 

3 Контрольна робота №1 Змістовність, цілісність, оформлення. 
Правильність та повнота відповідей 

20 

 Усього  60 
 Підсумковий 

контроль(іспит) 
 40 



 РАЗОМ  100 
                                                         
  Примітка: за умови відсутності екзамену, підсумковий контроль проводиться у формі заліку і 
складається з  поточного контролю, макимальна сума балів має становити  100балів. 
 

10. Методи навчання 
Індивідіально-консультативна робота здійснюється за графіком. Індивідіально- консультативна 
роботи викладача кафедри здійснюється у формі: перевірки виконаних індивідуальних завдань, 
перевірки та захисту завдань, винесених на поточний контроль тощо. 
 
До форм організації індивідуально-консультативної роботи зі здобувачами належать: 
1. За засвоєнням теоретичного матеріалу: 
− консультації індивідуальні (запитання-відповідь); 
− консультації групові (розгляд типових прикладів - ситуацій). 
2. За засвоєнням практичного матеріалу: 
− консультації індивідуальні і групові. 
3. Для комплексної оцінки засвоєння програмного матеріалу: 
− індивідуальний захист виконаних контрольних робіт; 
− підготовка доповіді для виступу на практичному занятті; 
− підготовка тез доповідей для виступу на науковій конференції. 
 
Методики активізації процесу навчання. При викладанні навчальної дисципліни з метою 
активізації навчально-пізнавальної діяльності здобувачів вищої освіти передбачено застосування 
активних й інтерактивних методів навчання та міні- лекцій, навчальних тренінгів, ділових  та 
симулятивних ігор, кейс-методу. 

   
 

11.  Рекомендована література 
 

Основна література 
1. Біофізика. Фізичні методи аналізу та метрологія / За ред. Е.І.Личковського, В.О.Тиманюка. - 
Вінниця, Нова Книга, 2014. 
2.Медична і біологічна фізика/ За ред. О.В.Чалого. – Вінниця, Нова Книга, 2013. 
3. Тіманюк В.О., Животова О.М. Біофізика: Навч. посіб. для студ. фармац. вищ. навч. закладів. – 
Х.: Вид-во НФАУ: Золоті сторінки, 2001. 
4. Ємчик Л.Ф., Кміт Я.М. Медична і біологічна фізика: Підруч.-Львів: Світ, 2003. 
5.Ємчик Л.Ф., Кміт Я.М. Медична і біологічна фізика. — Львів: Світ, 2003. 
6.Лабораторний практикум з медичної й біологічної фізики та медичної апаратури: Навч. посібник 
/За ред. Е.І. Личковського. — Львів, 2000. 
7.Медична і біологічна фізика /За ред. О.В. Чалого. — К., 1999. 
8.Медична і біологічна фізика: Практикум. /За ред. О.В. Чалого. — К.: Книга плюс, 2003. 
9.Стеценко Г.С., Пенішкевич Я.І., Грищенко В.І. та ін. Медична техніка. — Луцьк: Надстир’я, 
2002. 
10.Пішак В.П., Ушенко О.Г. Лазерна поляриметрична діагностика в біології і медицині..— 
Чернівці, 2000. 
 
Допоміжна література 
1.Личковський Е.І., Свердан П.Л.-Теорія наукових досліджень у фармації і медицині. Знання. 
2012. 476стр. 
2. Біофізика. Під ред. П.Г.Костюка. - К.: 2008 «Київ .універ.» 
3. Біофізика. Підручник для студ. біол., мед. та фіз. вузів / За ред..П.Г.Костюка. К.: Обереги, 2001.    
4. БІОФІЗИКА І ФІЗИЧНІ МЕТОДИ АНАЛІЗУ: Навчальний посібник для студентів 



фармацевтичного факультету/ Е.І. Сливко, О.З. Мельнікова, О.З.Іванченко, Н.С. Біляк, О.Є. 
Прокопченко. - Запоріжжя, 2018.- 234 с. 
                                                   

12.Посилання на інформаційні ресурси 
http://meduniv.lviv.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=145&Itemid=183&lang=uk 
 
http://medicine.itl.net.ua 
https://commons.wikimedia.org/wiki/ 
 
       В умовах дії карантинних обмежень освітній процес в університеті здійснюється за змішаною 
формою навчання, а саме:  – дистанційно (за затвердженим розкладом занять) з використанням 
платформ та сервісів дистанційного навчання Moodle,  Zoom, Viber, проводяться  лекційні заняття;  
– дистанційно на платформі Moodle, Zoom, і/або Viber, https://mku.edu.ua/moodle) проводяться  
практичні (семінарські), індивідуальні заняття та консультації, контроль самостійної роботи (див. 
додаток 1); – аудиторно (за затвердженим  розкладом занять) проводяться 10%  практичних та 
семінарських занять у навчальних групах кількістю до 20 осіб з урахуванням відповідних 
санітарних і протиепідемічних заходів. 
  

Додаток1 
                                                Можливі види навчальної діяльності 
 Діяльність в аудиторії 

 
Онлайн-діяльність 

Попередня підготовка Опитування. Вхідний 
контроль 

Ознайомлення чи повторення 
термінології, необхідної для опрацювання 
теми 

Подача нової інформації Презентація. Пошук 
відповідей на питання 

Тексти. Відеозапис. Аудіо запис. Пошук 
відповідей на питання. Відео-конференція. 
Перегляд фільмів 

Тренування Обговорення. Дебати. 
Питання-відповіді 

Питання для самоперевірки.  Обговорення 
(чат, форум) 

Виконання практичного 
завдання 

Завдання, що 
виконуються під час 
лабораторно - 
практичних занять 

Пошук відповідей на питання. 
Інтерактивні практичні завдання 

Оцінювання 
 

Контрольна робота. 
Опитування 
 

Інтерактивне тестування. Усна відповідь 
(відеозапис). Письмова робота 

Рефлексія 
 

Діалог, групове 
обговорення, короткі 
усні письмові 
повідомлення 

Розробка нотаток до лекції. Карти пам’яті. 
Підготовка мультимедійних презентацій 
Відповіді на рефлексивні питання 

Зворотний зв’язок 
 

Групові та індивідуальні 
консультації. Коментарі 
під час заняття від 
викладача 
 

Чат, форум, опитування, аудіо- та відео- 
текстові повідомлення з коментарем. 
Оцінювання результатів групової 
співпраці 

 

http://meduniv.lviv.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=145&Itemid=183&lang=uk
http://medicine.itl.net.ua/
https://commons.wikimedia.org/wiki/
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwidsquyiujrAhVNpYsKHclFC8cQFjAAegQIEBAC&url=https%3A%2F%2Fwww.viber.com%2Fru%2F&usg=AOvVaw1dVoEg3AWR-gSrGDjuRgHC
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwidsquyiujrAhVNpYsKHclFC8cQFjAAegQIEBAC&url=https%3A%2F%2Fwww.viber.com%2Fru%2F&usg=AOvVaw1dVoEg3AWR-gSrGDjuRgHC
https://mku.edu.ua/moodle

	ЗК 2.Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
	ЗК 4.Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу, вчитися і бути сучасно навченим.
	ФК 20. Здатність здійснювати розробку методик контролю якості лікарських засобів, у тому числі активних фармацевтичних інгредієнтів, лікарської рослинної сировини і допоміжних речовин з використанням фізичних, хімічних, фізико- хімічних, біологічних, ...

