
Завдання з курсу «Медична та біологічна фізика»  
для студентів 1 курсу програми підготовки «Лабораторна діагностика» та «Дієтологія»  

на дистанційний період навчання з 12.03.2020 р. по 24.04.2020 р. 
 

№ Теми  Питання для опрацювання Форма звітності 
1. «Біофізичні основи 

електрографії та 
електрокардіографії» 

Електричні властивості і автоматія серця. 
 

 

Конспект 

2. «Біомеханіка» 1. Нем’язова форма рухливості. 
1.1. Структура апарат руху 
прокаріотичних організмів.  
1.2. Структурно-функціональна 
організація війок і джгутиків еукаріот.  
1.3. Мікрофіламенти нем’язових клітин 
як елемент цитоскелету.  
1.4. Роль цитоскелету в клітинній 
рухливості і транспорті речовин  
2. Специфічна рухова активність та 
здібності людини до розв'язання 
складних рухових завдань в 
екстремальних умовах (на високогіррі, в 
орбітальних польотах, у відкритому 
космосі, в стратосфері, під водою, в 
умовах наднизьких і надвисоких 
температур).  
3. Штучні тканини та органи. Поняття 
сумісності штучних органів та тканин 
людини. Керування протезами кінцівок. 

Самостійно скласти 
конспект. + презентація 
За питаннями 
«Специфічна рухова 
активність та здібності 
людини до розв'язання 
складних рухових завдань 
в екстремальних умовах 
(на високогіррі, в 
орбітальних польотах, у 
відкритому космосі, в 
стратосфері, під водою, в 
умовах наднизьких і 
надвисоких температур). 
Штучні тканини та органи. 
Поняття сумісності 
штучних органів та тканин 
людини. Керування 
протезами кінцівок» 
зробити презентацію. 

3. «Гідродинамика»  1. Властивості рідин. Закон Ньютона для 
в’язкості  

2. Ньютонівські та неньютонівскі рідини. 
3. В’язкість крові. 
4. Віскозиметрія. Класифікація та сфери 

застосування віскозиметрів. 
5. Основи гемодинаміки 
6. Характер руху крові. 
7. Гемодинамічні фактори судинної 

стінки. 
8. Біофізика кровообігу. 
9. Пульсова хвиля. 
10. Швидкість руху крові 
11. Тиск крові та його вимірювання 
Все це є в лекції 5.Основи 
біореології та гемодинаміки. 

Ознайомлення з 
матеріалом лекції №5 
(додається) 

4. «Інформація і 
регуляція 

біологічних 
процесів» 

1. Трансформація інформації у 
рецепторних системах.  

2. Загальні принципи організації та 
функціонування сенсорних систем.  

3. Рецепція.  
4. Трансформація подразнень у 

рецепторах.  
5. Обробка та передача інформації у 

нервових центрах.  

Ознайомлення з 
матеріалом лекції №6 
(додається) 



6. Особливості будови різних типів 
рецепторів. Відмінності у роботі 
різних нервових центрів. 
Все це є в лекції 6. Інформація і 
регуляція біологічних процесів. 

5. «Радіаційна 
біологія» 

1. Іонізуюча радіація навколо нас. 
2. Джерела іонізуючої радіації. 
3. Види іонізуючих випромінювань. 
4. Одиниці вимірювання 

радіовипромінювання. 
5. Поглинання енергії іонізуючого 

випромінювання. Концепція 
“мішеней”.  
Все це є в лекції 7. Інформація і 
регуляція біологічних процесів. 

Ознайомлення з 
матеріалом лекції №7 
(додається) 
Ознайомитись, 
законспектувати, 
Підготувати презентацію 
на тему: 
1. Використання 
радіоізотопів з 
діагностичною метою 
2. Радіаційні методи у 
медичній практиці. 
3. Променева терапія 
злоякісних новоутворень 
4. Променева терапія 
непухлинних 
захворювань.  
5. Інтраопераційна 
променева терапія. 
6. Радіаційний захист в 
медицині. 
7. Забезпечення 
радіаційної безпеки в 
медичних установах, 
норми і стандарти 
остаткування 
спеціалізованих 
приміщень. 
8. Опромінення 
медичного персоналу при 
радіаційних медичних 
процедурах: профелактіка 
і захист. 
9. Радіопротекторні 
механізми в рослинних 
організмах. 
10. Клітинні механізми 
радіаційного ураження. 
11. Вплив мобільного 
зв'язку на здоров'я 
людини. 
 

Кінцевий термін подання презентацій: 20 квітня (включно), після 20-ого квітня презентації  прийматися 
не будуть. 
Модульна контрольна робота № 2 буде проведена у вигляді тестування. Кожен студент отримає свій 
варіант завдання і після виконання надішле його на електронну пошту викладача: 
yuliya.tseysler@gmail.com 


