
 
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

1. Код: 207 

2. Назва: Фізика з основами біофізики. 

3. Тип: обов’язковий 

4. Рівень вищої освіти: І (бакалаврський) 

5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 1 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 1 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 3 

8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Лебедь Олександр 

Олександрович, старший викладач кафедри хімії та фізики.  

9. Результати навчання: після вивчення дисципліни студент повинен бути здатним: 

• застосовувати набуті знання з основних законів, явищ фізики та біофізики при вивченні 

загальних і фахових дисциплін та для розв’язування науково-технічних та виробничих 

завдань. 

10. Форми організації занять: лекції, навчальне заняття, самостійна робота, практична 

підготовка, контрольні заходи. 

11. • Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: вища математика, хімія. 

      • Дисципліни, що вивчаються супутньо із зазначеною дисципліною (за необхідності):  
12. Зміст курсу: (перелік тем) Вступ: предмети фізики та біофізики; методи фізичного 

дослідження; роль фізики в технічному вузі; загальна структура курсу. Кінематика. Динаміка. 

Реологія матеріалів та біологічних об’єктів. Динаміка рідинних та газових потоків. 

Гемодинаміка. Статика. Енергія, робота, потужність. Молекулярно-кінетична теорія. Основи 

термодинаміки. Електростатичне поле, струм. Магнітне поле. Оптика. 

13. Рекомендовані навчальні видання: (зазначити до 5 джерел) 
1. Лебедь О.О. Біологічна та медична механіка [Навчальний посібник] / О. О. Лебедь, В. І. 

Гаращенко, І. М. Григус. // Рівне : Видавництво НУВГП, 2016р. – 184 с. 

2. Антонов В. Ф. Физика и биофизика. Курс лекций для студентов медицинских вузов 

[Текст] / В. Ф. Антонов, А. В. Коржуев // – М. : ГЭОТАР-МЕД, 2004. – 192 с. 

3. Боечко В. Ф. Медицинская и биологическая физика [Текст] / В. Ф. Боечко и др. // – 

Черновцы : Буковинская государственная медакадемия, 1998. – 366 с. 

4. Глазер Р. Очерк основ биомеханики [Текст] / Р. Глазер // М. : «Наука», 1988. – 129 с. 

5. Григор’єва Л. І. Практикум з «Біофізики і біомеханіки» [навчальний посібник] / Л. І. 

Григор’єва, Ю. А. Томілін // Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2005. – 44 c. 

6. Посудін Ю. І.  Фізика: Підручник [Текст] / Ю. І. Посудін // Біла Церква : Видавництво 

Білоцерківського національного аграрного університету, 2008. – 464 с. 

7. Посудін Ю. І.  Фізика і біофізика навколишнього середовища [Текст] / Ю.І. Посудін // 

Київ: Світ, 2000 р., 303с. 

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
14 год. лекцій, 16 год. лабораторних робіт. Разом – 30 год.  

Методи: Лекції з використанням інформаційних технологій,  індивідуальні завдання з 

розв’язуванням тематичних задач, лабораторні роботи з використанням наукових 

досліджень, використання мультимедійних засобів для демонстрації фізичних явищ і законів. 

15. Форми та критерії оцінювання: 
     Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 

    Підсумковий контроль (40 балів): екзамен тестовий в кінці семестру.  

   Поточний контроль (60 балів): тестування, опитування. 

16. Мова викладання: українська . 

 
Завідувач кафедри                                                               В.І.Гаращенко, к.т.н., доцент 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. Code: 207 

2. Tittle: Physics with the basics of biophysics. 

3. Type: obligatory 

4. Higher education level: the first (Bachelor's degree) 

5. Year of study, when the discipline is offered: 1 

6. Semester, when the discipline is studied: 1 

7. Number of established ECTS credits: 3 

8. Surname, initials of the lecturer/ lecturers, scientific degree, position: Oleksandr Aleksandrovich 

Lebed, Senior Lecturer in the Department of Chemistry and Physics.  

9.Results of studies: after studying the discipline the student must be capable of: 

• apply the acquired knowledge of basic laws and physical phenomena in the study of general and 

professional disciplines; 

 • apply acquired skills to solve scientific, technical and production problems. 

10. Forms of organizing classes: lectures, study lessons, independent work, practical training, control 

activities. 

11. Disciplines preceding the study of the specified discipline: higher mathematics, chemistry. 

12. Course contents: (list of topics) Introduction: subject of physics and biophysics; methods of physical 

research; the role of physics in a technical college; the  general course structure. Kinematics. Dynamics. 

Rheology of materials and biological objects. Dynamics of liquid and gas streams. Hemodynamics, Static, 

Energy, work, power. Molecular-kinetic theory. Fundamentals of thermodynamics. Electrostatic field, 

current. Magnetic field. Optics. 

13. Recomended educational editions: (note up to 5 sources) 
8. Лебедь О.О. Біологічна та медична механіка [Навчальний посібник] / О. О. Лебедь, В. І. 

Гаращенко, І. М. Григус. // Рівне : Видавництво НУВГП, 2016р. – 184 с. 

9. Антонов В. Ф. Физика и биофизика. Курс лекций для студентов медицинских вузов 

[Текст] / В. Ф. Антонов, А. В. Коржуев // – М. : ГЭОТАР-МЕД, 2004. – 192 с. 

10. Боечко В. Ф. Медицинская и биологическая физика [Текст] / В. Ф. Боечко и др. // – 

Черновцы : Буковинская государственная медакадемия, 1998. – 366 с. 

11. Глазер Р. Очерк основ биомеханики [Текст] / Р. Глазер // М. : «Наука», 1988. – 129 с. 

12. Григор’єва Л. І. Практикум з «Біофізики і біомеханіки» [навчальний посібник] / Л. І. 

Григор’єва, Ю. А. Томілін // Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2005. – 44 c. 

13. Посудін Ю. І.  Фізика: Підручник [Текст] / Ю. І. Посудін // Біла Церква : 

Видавництво Білоцерківського національного аграрного університету, 2008. – 464 с. 

14. Посудін Ю. І.  Фізика і біофізика навколишнього середовища [Текст] / Ю.І. Посудін // 

Київ: Світ, 2000 р., 303с. 

14. Planned types of educational activities and teaching methods: 
lectures – 14 hours, practical classes – 16 hours, independent work – 0 hours. Total – 30 hours. 

Methods of teaching: Lectures with demonstration of physical phenomena and laws with assist of 

multimedia tools, interactive lectures, group and individual tasks of scientific research. 

15. Forms and assessment criteria: 
    The assessment is carried out on a 100-point scale. 

    Final control (40 points): test exam at the end of semester. 

    Current control (60 points): testing, questioning. 

16. Language of teaching: Ukrainian. 

 
 
Head of Department                                                  V.I.Garaschenko, Ph.D., Associate Professor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


