
Кафедра медичної біології
і медичної генетики

Кадровий потенціал

4 професори, доктори наук;

6 доцентів, кандидатів наук;

1 асистент, кандидат наук;

4 асистенти, працюють над 

виконанням дисертацій

Навчально- допоміжний персонал: 

2 старші лаборанти, 2 лаборанти, 2 

технічні робітники.



Матеріально-технічне забезпечення 

1. Мультимедійне обладнання (екрани, багатомоніторна мультимедійна система, 
проектори та ноутбуки).

2. Планшетний клас, 15 дисплейних місць, обладнаних планшетами Lenovo Tab A7.

3. Комп’ютери типів «Pentium», CPUClock – 100 MH, комп’ютер РHILIPS.

4. Лабораторне обладнання: термостат КТ-2, термостати ТС-80 - 2 шт, термостат ТВ-20,
термостат з водяним рукавом 3ц, шафа сухожарова ШСС-80п, автоклав, центрифуга
Неrаеus, центрифуга 800-1, холодильник, мікроскоп «Біолам Р 11», мікроскопи «Мікромед
xs-3330» – 2 шт, оптико-електронний комплекс «Метаскан-2» мікроскоп Carl Zejss,
ламінарна шафа, витяжна шафа, струшувач Vortex V-1 plus, струшувачі АВУ-6с – 2 шт,
дистилятор ДЕ-10, електронна вага Mettler H18, рН-метр Е-300В, психрометр ВИТ-2,
настільні лупи, учнівські мікроскопи.

5. Навчальні стенди, таблиці, мікропрепарати (різні варіанти клітин, каріотипів людини,
паразитів), відеофільми і відеофрагменти з генетики людини і паразитології; робочі
альбоми для студентів



Забезпечуючі навчальні дисципліни

• НД «Медична біологія»

• НД «Біологія з основами генетики»

• ВД «Сучасні проблеми молекулярної біології»

• ВД «Прикладна генетика»

• ВД «Прикладні аспекти сучасної паразитології»

• ВД «Сучасні клітинні та генні технології в медицині»

• ВД «Біологічні особливості спадкових захворювань»

• ВД «Біологія з основами медичної генетики»

Кафедра забезпечує викладання навчальних предметів на українській, англійській та російській мовах: 

6 викладачів мають сертифікати В2; два – В1 з англійської мови, один – В2 з польської.

Заняття проводяться offline, online



Освітнє середовище



Навчально-практичні центри
• ЦИТОГЕНЕТИЧНА                 

ЛАБОРАТОРІЯ
• ЛАБОРАТОРЯ ГЕНЕТИКИ 

РОСЛИН



Курс медичної генетики 

З 2000 р. на кафедрі викладається «Медична генетика» студентам ІV курсу ,
клінічною базою якої є обласний, міський перинатальні центри та
Прикарпатський центр репродукції людини.

Основна увага курсу спрямована на допомогу студентам щодо активного
усвідомленого використання раніше отриманих теоретичних знань з генетики в
клінічній практиці.



Приклади основних елементів алгоритмів 
виконання практичних навичок з основ генетики

Пропонуються приклади 

метафазних пластинок  (2 

верхні фато) з поясненням 

послідовності складання 

каріотипів, розпізнавання 

окремих хромосом, аберацій 



Приклади алгоритмів виконання 
практичних навичок з паразитології

Тип членистоногіТип Плоскі черви

Тип Круглі черви 

Пропонуються приклади зображень 

препаратів, опис основних частин   

тіла, життєві цикли паразитів, інвазійні 

стадії для людини.


