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Короткий опис 
змісту дисципліни 

Метою викладання клітинної біології є формування у 
студентів цілісного уявлення про загальні закономірності 
еволюції клітини як структурної та функціональної одиниці 
одноклітинних, колоніальних та багатоклітинних організмів; 
розвиток клітини на різних етапах клітинного циклу та 
впродовж онтогенезу всього організму в цілому; 
закономірності будови і функціонування найважливіших 
клітинних структур; механізм поділу прокаріотичних та еука-
ріотичних клітин; рівні клітинної патології; особливості реакції 
ядерних та цитоплазматичних компонентів клітини на дію 
пошкоджувальних чинників; залежність мітотичної активності 
клітин від їхнього пошкодження; форми порушення регулятор-
них процесів у клітині тощо. 

Завдання: 
 сприяти формуванню сучасного професійного світогляду; 
 забезпечити фундаментальну теоретичну (біологічну) 

підготовку та набуття практичних навичок для подальшої 
професійної діяльності лікаря. 

Результатом навчання для дисципліни є здатність особи 
володіти та застосовувати знання, вміння, практичні навички, 
професійні, світоглядні, морально-етичні, громадські якості 
(компетентності), набуті за результатом навчання з клітинної 
біології, при подальшому навчанні та виконанні своїх 
професійних обов’язків. 
 
Кінцеві програмні інтегративні результати навчання: 
ПРЗ 1. Знати способи аналізу, синтезу та подальшого 
сучасного навчання. Вміти проводити аналіз інформації, 
приймати обґрунтовані рішення, вміти придбати сучасні 
знання. Встановлювати відповідні зв’язки для досягнення 
цілей. Нести відповідальність за своєчасне набуття сучасних 
знань. 
ПРЗ 2. Мати спеціалізовані концептуальні знання, набуті у 
процесі навчання. Вміти розв’язувати складні задачі і 
проблеми, які виникають у професійній діяльності. Зрозуміле і 
недвозначне донесення власних висновків, знань та пояснень, 
що їх обґрунтовують, до фахівців та нефахівців. Відповідати за 



прийняття рішень у складних умовах. 
ПРЗ 5. Знати тактики та стратегії спілкування, закони та 
способи комунікативної поведінки. Вміти приймати 
обґрунтоване рішення, обирати способи та стратегії 
спілкування для забезпечення ефективної командної роботи. 
Вміти приймати обґрунтоване рішення, обирати способи та 
стратегії спілкування для забезпечення ефективної командної 
роботи. Нести відповідальність за вибір та тактику способу 
комунікації. 
ПРЗ 6. Мати досконалі знання державної мови та базові знання 
іноземної мови. Вміти застосовувати знання державної мові, як 
усно так і письмово, вміти спілкуватись іноземною мовою. 
Використовувати при фаховому та діловому спілкуванні та при 
підготовці документів державну мову. Використовувати 
іноземну мову у професійній діяльності. Нести 
відповідальність за вільне володіння державною мовою, за 
розвиток професійних знань. 
ПРЗ 8. Знати обов’язки та шляхи виконання поставлених 
завдань. Вміти визначити мету та завдання бути наполегливим 
та сумлінним при виконання обов’язків. Встановлювати 
міжособистісні зв’язки для ефективного виконання завдань та 
обов’язків. Відповідати за якісне виконання поставлених 
завдань. 
ПРС 19.3. Проводити оцінку впливу соціально-економічних та 
біологічних детермінант на здоров’я індивідуума, сім’ї, 
популяції, на території обслуговування за стандартними 
методиками та на підставі даних епідеміологічних та медико-
статистичних досліджень.  

Забезпечення 
загальних та 
професійних 

компетентностей 

 інтегральні –  здатність трактувати загально-біологічні 
закономірності життєдіяльності людини на основі процесів 
функціонування клітини. 

 загальні:  
ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу, 
здатність вчитися і бути сучасно навченим. 
ЗК2. Здатність застосовувати знання в практичних ситуаціях.  
ЗК5. Здатність приймати обґрунтоване рішення; працювати в 
команді; навички міжособистісної взаємодії. 
ЗК6. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і 
письмово; здатність спілкуватись іноземною мовою. 
ЗК8. Визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і 
взятих обов’язків. 

 спеціальні (фахові, предметні): 
СК19. Здатність до оцінювання впливу навколишнього 
середовища, соціально-економічних та біологічних детермінант 
на стан здоров’я індивідуума, сім’ї, популяції. 

 

 


