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І ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

Невід’ємною частиною атестації, яку використовують для встановлення
рівня опанування знань здобувачами, що навчалися за другим (магістерським)
рівнем вищої освіти за спеціальністю 091 Біологія ОП Біохімія та фізіологія та
отримують освітню кваліфікацію «магістр, біологія», є атестаційний екзамен.

Атестаційний екзамен згідно «Положення про атестацію здобувачів вищої
освіти та роботу екзаменаційної комісії Дніпровського національного
університету імені Олеся Гончара», затвердженого рішенням вченої ради ДНУ,
від 28.09.2020 р. протокол № 2, проводять за індивідуальними (тестовими)
завданнями, які структурно охоплюють 8 обов’язкових компонентів професійної
підготовки.

Перелік дисциплін, за якими будуть атестовані здобувачі:

1. Хронобіологія
2. Молекулярні механізми міжклітинної комунікації
3. Нейроімунологія
4. Функціональна біохімія
5. Регуляція обміну речовин
6. Основи патологічної фізіології
7. Вікова фізіологія
8. Фізіологія мислення та мови

ІІ ПРОГРАМА АТЕСТАЦІЙНОГО ЕКЗАМЕНУ

Мета і завдання дисциплін:

Метою дисциплін є формування здатності користуватися новітніми
досягненнями біології, необхідними для професійної, дослідницької та/або
інноваційної діяльності; користуватися сучасними інформаційними
технологіями та аналізувати інформацію в галузі біології і на межі предметних
галузей; аналізувати і узагальнювати результати досліджень різних рівнів
організації живого, біологічних явищ і процесів; прогнозувати напрямки
розвитку сучасної біології на основі загального аналізу розвитку науки і
технологій; діагностувати стан біологічних систем за результатами дослідження
організмів різних рівнів організації; використовувати результати наукового
пошуку в практичній діяльності.

Завдання дисциплін:

Підготовка фахівців, здатних вирішувати складні спеціалізовані задачі та
практичні проблеми у сфері біології або у процесі навчання, що
характеризуються комплексністю та невизначеністю умов і передбачають
застосування законів, теорій та методів природничих наук, а також здійснювати
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дослідницьку та інноваційну діяльність з урахуванням суспільних інтересів,
державних і регіональних задач та особливостей розвитку сучасної біологічної
науки з напряму біохімії та фізіології; формування у студентів креативного
мислення (генерувати нові ідеї) як основи стійкого розвитку фахівця.

Перелік компетентностей випускника

- здатність розв’язувати складні задачі і проблеми в галузі біології
при здійсненні професійної діяльності або у процесі навчання, що передбачає
проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується
невизначеністю умов і вимог.

- здатність користуватися новітніми досягненнями біології,
необхідними для професійної, дослідницької та/або інноваційної діяльності.

- здатність формулювати задачі моделювання, створювати моделі
об’єктів і процесів на прикладі різних рівнів організації живого із
використанням математичних методів й інформаційних технологій.

- здатність користуватися сучасними інформаційними технологіями
та аналізувати інформацію в галузі біології і на межі предметних галузей.

- здатність аналізувати і узагальнювати результати досліджень різних
рівнів організації живого, біологічних явищ і процесів.

- здатність планувати і виконувати експериментальні роботи з
використанням сучасних методів та обладнання.

- здатність прогнозувати напрямки розвитку сучасної біології на
основі загального аналізу розвитку науки і технологій.

- здатність діагностувати стан біологічних систем за результатами
дослідження організмів різних рівнів організації

- здатність презентувати та обговорювати результати наукових і
прикладних досліджень, готувати наукові публікації, брати участь у наукових
конференціях та інших заходах.

- здатність застосовувати законодавство про авторське право для
потреб практичної діяльності.

Додатково для освітньо-професійної програми:

- здатність використовувати результати наукового пошуку в
практичній діяльності.

Нормативний зміст підготовки магістра, сформульований у термінах
результатів навчання

- вільно володіти державною та іноземною мовами для спілкування з
професійних питань та презентації результатів власних досліджень,
використовувати бібліотеки, інформаційні бази даних, інтернет ресурси для
пошуку необхідної інформації за вирішення складних завдань в галузі біології
та суміжних галузей;
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- розв’язувати складні задачі в галузі біології, генерувати та
оцінювати ідеї;

- аналізувати та оцінювати вплив досягнень біології на розвиток
суспільства;

- аналізувати біологічні явища та процеси на молекулярному,
клітинному, організменому, популяційно-видовому та біосферному рівнях з
точки зору фундаментальних загальнонаукових знань, а також за використання
спеціальних сучасних методів досліджень;

- описувати й аналізувати принципи структурно-функціональної
організації, механізмів регуляції та адаптації організмів до впливу різних
чинників;

- застосовувати під час проведення досліджень знання особливостей
розвитку сучасної біологічної науки, основні методологічні принципи наукового
дослідження, методологічний і методичний інструментарій проведення
наукових досліджень за спеціалізацією;

- використовувати інноваційні підходи для розв’язання складних
задач біології за невизначених умов і вимог;

- презентувати та обговорювати результати наукових і прикладних
досліджень;

- дотримуватися основних правил біологічної етики, біобезпеки,
біозахисту, оцінювати ризики застосування новітніх біологічних,
біотехнологічних і медико-біологічних методів та технологій, визначати
потенційно небезпечні організми чи виробничі процеси, що можуть створювати
загрозу виникнення надзвичайних ситуацій.

Додатково для освітньо-професійної програми:

- критично осмислювати теорії, принципи, методи з різних галузей
біології для вирішення практичних задач і проблем.

ІІІ ЗМІСТ РОЗДІЛІВ ТА ТЕМ ДИСЦИПЛІН

3.1 ХРОНОБІОЛОГІЯ

Тема 1. Вступ. Розвиток хронобіологічних ідей та зв’язок дисципліни з
іншими суміжними науками, час як системна функція розвитку та життя.

Тема 2. Екзогенні геофізични зміни зовнішнього середовища як задатчики
біологічних ритмів. Основні геофізичні цикли; геофізичні цикли: пори року,
припливи, фази місяця, день і ніч.

Тема 3. Методи побудови хронограм. Методика переведення значень
біологічних циклів у математичну форму, обробка параметрів хронограм.

Тема 4. Біоуправління та внутрішня організація біоритмів. Захоплення
ритмів, механізми захоплення, вікна захоплення, узгодження ритмів та
синхронізація, футільні ритми.
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Тема 5. Біоритми безхребетних та хребетних. Харчові добові
перемішення, тривалі міграції та механізми прив'язки до місця розмноження.

Тема 6. Нервові центру періодизму. Супрахіазматичне ядро, функції та
відкриття. Висхідні та нисхідні проекції, зв'язки з іншими відділами ЦНС, роль
у загальній активності організму.

Тема 7. Гормон періодизму. Місця формування гормону у організмі,
порядок формування у часі, функції та нестача.

Теми 8. Практичне використання біологічної ритміки у практиці.
Хрономедицина, хронодіагностика, хронотерапія, хроноонкологія,
хронофармакологія. Хронофізіологічні аспекти змінної праці. Спортивна та
космічна хронобіологія.
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университета имени В.Н. Каразина. Серия Медицина.– 2003.– № 5, (581).– С. 76
– 77.

Романенко М.С. Харчування, метаболізм та біологічні ритми // Проблеми
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Garaulet M. Chronobiology, genetics and metabolic syndrome / M. Garaulet,
J.A. Madrid // Curr. Opin. Lipidol.– 2009.– V. 20 (2).– P. 127–134.

Rapoport S.I. Chronomedicine, circadian rhythms. Who needs it? Clinical
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J. Biol. Psychiat.– 2006.– V. 7.– P. 138–152.

3.2 МОЛЕКУЛЯРНІ МЕХАНІЗМИ МІЖКЛІТИННОЇ
КОМУНІКАЦІЇ

Тема 1. Організація міжклітинних контактів. Класифікація міжклітинних
контактів. Прості неспеціалізовані та складні міжклітинні контакти.
Характеристика контактів за типом «замок», щільних контактів. Будова та
властивості десмосоми та напівдесмосоми. Особливості складових нексусу.
Принципи структурно-функціональної організації міжклітинних контактів.
Характеристичні властивості синапсу. Комунікативні властивості контактів.
Новітні біологічні, біотехнологічні та медико-біологічних методи та технології
в контактології.

Тема 2. Характеристика компонентів міжклітинного матриксу.
Характеристика компонентів міжклітинного матриксу сполучної тканини.
Структура та властивості колагену, ламініну, фіброненктину, протеогліканів та
глікозаміногліканів. Взаємодія глікозаміногліканів із молекулами
внутрішньоклітинного та позаклітинного матриксу. Особливості структури та
властивостей компонентів міжклітинного матриксу нервової тканини.
Характеристика протеогліканів та глікозаміногліканів мозку ссавців.
Молекулярний механізм створення міжклітинної комунікації за участю
компонентів міжклітинного матриксу

Тема 3. Характеристика адгезивних білків. Класифікація адгезивних
білків. Структурно-функціональна характеристика представників
імуноглобулінового сімейства. Кадгерини. Сіндекани. Інтегрини. Молекулярний
механізм взаємодії клітин за допогмогою адгезивних контактів.

Тема 4. Зміни міжклітинної комунікації за патогенезу. Міжклітинні
взаємодії в міокарді. Зміна міжклітинних контактів у периферичній нервовій
системі. Порушення нервово-м’язового синапса при аутоімунній міастенії.
Пластичність міжклітинних контактів у нервовій системі. Особливості
міжклітинних контактів гладенької мускулатури. Молекулярні механізми
ушкодження міжклітинної комунікації за умов неоплазії. Сучасні принципи та
методи контактології, що застосовуються для діагностики та динаміки
патологічного стану. Молекулярні механізми регуляції та адаптації міжклітинної
комунікації у різних органах людини та тварин.
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3.3 НЕЙРОІМУНОЛОГІЯ

Тема 1. Двоспрямований зв'язок між мозком та імунною системою, при
захворюванні та під час нормального гомеостазу. Історичні нариси розвитку
нейроімунології на прикладі дослідження розсіяного склерозу та ВІЛ (вірусного
імунодефіциту людини). Клітинний та гуморальний імунітет. Молекулярні
механізми синтезу антитіл. Молекулярні основи формування специфічності
антитіл до антигенних детермінант.

Тема 2. Анатомія та біохімія імунних зв'язків ЦНС.
Сутруктурно-функціональні особливості гематоенцефалічного бар’єру.
Механізми формування гематоретинального бар’єру. Продукція та трансфер
лейкоцитів, їх інфільтрація до ЦНС;

Тема 3. Характеристика гістоспецифічних антигенів клітин нервової
системи. Молекулярні маркери активації запальної реакції у нервовій системі.
Транскрипційні механізми регуляції клітинної загибелі нейронів та гліальних
клітин. Переключення шляхів запрограмованої загибелі клітин ЦНС цитокінами
і факторами регуляції імунної відповіді.

Тема 4. Фагоцитоз клітин ЦНС. Біологічне значення і фундаментальні
процеси ЦНС, які регулюються фагоцитарною активністю глії. Основні
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механізми генерації толерантності імунних клітин до антигенів власного
організму. Генерація аутоімунної реакції до нейрональних і гліальних антигенів.
Роль імунних молекул у розвитку нейронів та пластичності протягом усього
життя.

Тема 5. Загальний огляд сучасних імунохімічних методів. Принципи
імуноцитохімії, імунопреципітації, проточної імуноцитофлуорометрії.
Практичні аспекти імуноферментного аналізу та вестернблотингу в
нейроімунології.
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//Клінічна та експериментальна патологія. 2018. Т.17, №3 (65), Ч. ІІ, С.
130-135.6.

Ковальчук Ю. П. Вікові особливості гліальних білків у мозку ссавців.
–Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за
спеціальністю 03.00.04 – біохімія: захищена 29.06.17: затв. 11.10.17/Ковальчук
Юлія Петрівна. – Тернопіль, 2017. – 132 с.

Соколова І.Є. Виробництво та застосування імунобіологічних препаратів.
Навчальний посібник /Дніпропетровськ: «Середняк Т.К.». – 2014. – 174 с.

Основы нейроиммунологии : [учеб. пособие] / В. В. Абрамов, Т. Я.,
Абрамова, И. А. Гонтова [и др.] ; - Новосибирск : НГПУ, 2004. – 262 с.

Березин В.А., Белик Нейроспецифические белки. К.: Наукова думка.
1990.

3.4 ФУНКЦІОНАЛЬНА БІОХІМІЯ

Тема 1. Загальна характеристика функціональної біохімії. Методи
дослідження у функціональній біохімії. Предмет та завдання фукнціональної
біохімії. Зв’язок структури та функції на молекулярному рівні. Фукнціональна
біохімія як комплексна фундаментальна дисципліна. Етапи розвитку
фукнціональної біохімії. Зв’язок фукнціональної біохімії з іншими науками.
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Макромолекули: структура, форма, інформаційні функції. Інтерактоміка.
Характеристика історичного розвитку методів дослідження у функціональній
біохімії. Наукові відкриття, що стали базою для розвитку методів дослідження у
функціональній біохімії. Характеристика методів дослідження у
функціональній біохімії.

Тема 2. Молекулярно-функціональний погляд на мембрани клітин та
взаємодію між ними. Біохімічний склад та функції цитозолю. Функціональна
біохімія ендоплазматичного ретикулуму. Характеристика сучасних уявлень про
ліпідний бішар, мембранні білки, мембранні вуглеводи. Транспорт крізь
мембрану малих молекул. Мембранний транспорт макромолекул та частинок:
екзоцитоз та ендоцитоз. Механізм функціонування внутрішньо клітинних
рецепторів. Загальна характеристика ендоплазматичного ретикулуму. Шорсткий
ендоплазматичний ретикулум. Гладкий ендоплазматичний ретикулум.
Спрямоване виведення білків з ендоплазматичного ретикулума. Походження
мембранозв’язаних рібосом у ендоплазматичному ретикулумі. Механізм
посттрансляційного імпорту білків з ендоплазматичного ретикулума.
Характеристика глікозилювання у мембрані ендоплазматичного ретикулума.
Синтез ліпідів у мембрані ендоплазматичного ретикулума. Характеристика
транс мембранної асиметрії, спираючись на топологію мембран. Реакції
проміжного обміну у цитозолі. Синтез білків на рбосомах у цитозолі.
Формування полісом. Блокування синтезу білку інгібіторами. Регуляція
власного синтезу самими білками. Синтез однотипних поліпептидних ланцюгів
на кожній молекулі мРНК у еукаріот. Синтез полібілків у еукаріот. Шаперони.
Ковалентна постсинтетична модифікація білків. Постсинтетична деградація
деяких білків. Транспорт білків з цитозолю.

Тема 3. Біохімічні функції лізосом та пероксисом. Біохімічна необхідність
існування апарату Гольджі. Лізосоми – основні місця розщеплення молекул.
Гетерогенність лізосом. Формування первинних лізосом. Механізм дії та руху
лізосомних та внутрішньоклітинних гідролаз. Пероксисоми – утворення
мембрани пероксисом. Кисень у реакціях пероксисом. Гетерогенність
ферментного складу пероксисом. Універсальність механізму сортування білків у
лізосомах. Загальна характеристика будови апарату Гольджі. Поляризація
апарату Гольджі. Біохімічні властивості апарату Гольджі. Модифікація
структури вуглеводів у апараті Гольджі.Секреція білків за допомогою апарату
Гольджі. Кругообіг компонентів мембран. Роль окаймлених кульок у процесах
внутрішньоклітинного сортування білків. Необхідність існування апарату
Гольджі.

Тема 4. Функціональна біохімія клітинного ядра та його оболонок.
Перетворення енергії : мітохондрії та хлоропласти. Особливості рослинних
клітин з точки зору функціональної біохімії. Клітинне ядро та інші органели з
подвійною мембраною. Оболонки ядра. Загальна характеристика органел з
подвійними мембранами. Біохімічно-функціональна характеристика зон
злипання. Транспортні функції зон злипання. Ядерце як центр утворення
рибосом. Структура ядерця та його філогенез. Будова ядерної оболонки. Ядерна
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ламіна – будова, функції (організатор хромосом). Механізм здійснення ядерного
транспорту через ядерні пори. Шляхи трансформації енергії у клітині.
Фосфортльовані сполуки з макроергічним груповим потенціалом. Макроергічні
тіоефіри. Спряжені біохімічні реакції, фактори спряження та фактори
роз’єднування. Механізм субстратного фосфорилювання.. Загальна
характеристика особливостей рослинних клітин. Центральна роль клітинної
стінки. Взаємодія клітин і міжклітинні зв’язки. Внутрішня організація
рослинних клітин. Ріст та поділ клітин.

Тема 5. Біохімічна характеристика процесів загибелі клітин. Загальна
характеристка тривалості життя клітин. Загибель клітин у результаті
зношування та заміщення. Регенерація клітин у різних тканинах. Порівняння
довготривалості життя клітин у рослин та тварин. Загибель клітин у процесі
онтогенезу. Повний та неповний метаморфоз. Загибель клітин, пов’язана з
морфогенезом. Шляхи апопточиної загибелі клітин. Некроз клітин.
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Боєчко Ф.Ф. Бiохiмiя. Вища школа, Київ. 1995.
Альбертс Б., Брей Д. Молекулярная біологія клетки.- Мир.- 1996

Додаткова
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Невский Диалект, 2020. – 408 с.
Солвей Дж.Г. / Пер. с англ. А.П. Вабищевич, О.Г.Терещенко Наглядная

медицинская биохимия. / Под ред. Е.С. Северина, 2020. – 168 с.
Кононский А. И. Биохимия животных. Київ: Вища школа, 1984
Аксенов С.И. Вода и ее роль в регуляции биологических процессов – М.:

Наука, 1990. - 117с.
Певзнер Л. Основы биоэнергетики.- Мир.- 1997.

3.5 РЕГУЛЯЦІЯ ОБМІНУ РЕЧОВИН
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Тема 1. Основні системи регулювання метаболізму. Ієрархія регуляторних
систем. Центральна та периферична нервові системи. Ендокринна система.
Паракринна і аутокринна системи. Імунна система. Клітинна, тканинна та
органна специфічність регуляції обміну речовин. Фази онтогенезу живих
організмів, в які відбуваються зміни у регуляції обміну речовин.

Тема 2. Регуляція енергетичного обміну. Абсорбтивний період. Зміни
метаболізму в печінці в абсорбтивний період. Зміни метаболізму в адипоцитах.
Шляхи використання основних енергоносіїв в абсорбтивний період. Зміни
метаболізму в м’язах у адсорбтивний період. Постабсорбтивний період. Зміни
метаболізму основних енергоносіїв при зміні абсорбтивного стану на
постабсорбтивний. Зміни метаболізму в основних органах та тканинах. Зміна
гормонального статусу і метаболізму при голодуванні. Обмін вуглеводів, жирів
та білків.

Тема 3. Регуляція водно-сольового обміну. Найважливіші параметри
водно-сольового гомеостазу - осмотичний тиск, рН та обсяг
внутрішньоклітинної і позаклітинної рідини. Антидіуретичний гормон, синтез
та секреція, механізм дії. Нецукровий діабет. Альдостерон, синтез та секреція,
механізм дії. Роль системи ренін-ангіотензин-альдостерон в регуляції
водно-сольового обміну. Відновлення об’єму крові при обезводнені організму.
Гіперальдостеронізм (синдром Кона). Передсердний натрійуретичний фактор.

Тема 4. Регуляція обміну макро- та мікроелементів. Регулювання обміну
іонів кальцію і фосфату. Паратгормон, кальцитріол, кальцитонін: синтез та
секреція, механізм дії. Гіперпаратиреоз. Гіпопаратиреоз. Рахіт.

Тема 5. Порушення обміну речовин. Порушень обміну речовин на
молекулярному, клітинному рівні, на рівні органів та тканин, цілісного
організму. Наслідки порушення катаболічних і анаболічних процесів.
Особливості порушення обміну речовин у дітей. Методи корекції. Особливості
порушення обміну речовин у людей похилого віку.
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Young DS Effects on clinical laboratory tests: drugs, disease, herbs and natural
products, american association for clinical chemistry, John Wiley & Sons, Inc.; 2014

3.6 ОСНОВИ ПАТОЛОГІЧНОЇ ФІЗІОЛОГІЇ

Тема 1. Вчення про хворобу, етіологію та патогенез. Поняття здоров’я та
хвороби, історія розвитку уявлень про хворобу. Патологічний процес, типові
патологічні процеси, типовий патологічний стан. Причини й умови виникнення
хвороб. Класифікація етіологічних факторів. Фактори ризику. Основні концепції
загальної етіології. Загальний патогенез. Реактивність та резистентність.

Тема 2. Загальні механізми розвитку патологічних процесів та хвороб.
Роль нуклеїнових кислот і білків у розвитку патологічних процесів. Регуляція
експресії генів і біологічної активності білків. Клітинні механізми патологічних
процесів. Гуморальні механізми регуляції як учасники патологічних процесів.

Тема 3. Патогенна дія факторів зовнішнього середовища. Механічна
травма. Патогенна дія термічних факторів. Патогенна дія променевої енергії.
Патогенна дія електричного струму. Патогенна дія барометричного тиску. Дія
факторів авіаційного та космічного польотів. Отруйні речовини й отруєння.
Інтоксикація. Патогенні мікроби та інфекційний процес. Сепсис. Вірусна
інфекція.

Тема 4. Роль внутрішніх факторів організму в патології. Роль спадковості
й конституції в патології. Порушення внутрішньоутробного розвитку. Старіння.
Роль неспецифічних і специфічних механізмів імунітету в розвитку
патологічних процесів. Алергія. Автоімунні хвороби.

Тема 5. Типові патологічні процеси. Артеріальна та венозна гіперемія,
ішемія, стаз, шок. Тромбоз, емболія. Запалення. Гарячка. Патологія тканинного
росту. Пухлини. Екстремальні стани: шок, кома.

Тема 6. Типові порушення обміну речовин. Порушення енергетичного
обміну. Голодування. Гіпоксія. Порушення вуглеводного обміну. Цукровий
діабет. Порушення жирового обміну. Ожиріння. Порушення обміну білків,
амінокислот і азотистих основ. Порушення водно-сольового обміну. Набряки.
Порушення обміну електролітів. Порушення фосфорно – кальцієвого обміну.
Порушення кислотно – основної рівноваги. Ацидози та алкалози.

Тема 7. Патофізіологія системі крові. Зміни загального об’єму крові.
Крововтрата. Еритроцитоз. Анемії. Лейкоцитози та лейкопенії. Лейкози.
Порушення гемостазу. Геморагічний діатез.
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Тема 8. Патофізіологія серця та кровоносних судин. Недостатність серця:
міокардіальна, позаміокардіальна, від перевантаження. Основні прояви серцевої
недостатності. Порушення автоматизму. Порушення збудливості. Порушення
провідності. Порушення збудливості та провідності. Недостатність вінцевого
кровообігу. Ішемічна хвороба серця. Артеріосклероз. Артеріальна гіпертензія.
Патофізіологія венозних судин.

Тема 9. Патофізіологія зовнішнього дихання та травлення. Вентиляційна
недостатність дихання. Паренхіматозна недостатність дихання. Порушення
тралення в порожнині рота. Порушення травлення у шлунку. Патофізіологія
підшлункової залози. Порушення травлення в кишках.

Тема 10. Патофізіологія печінки. Недостатність печінки. Вірусні гепатити.
Порушення окремих печінкових функцій: порушення метаболічних функцій;
порушення антитоксичної функції; порушення антитоксичної функції.
Жовтяниці. Порушення гемодинамічних функцій.

Тема 11. Патофізіологія нирок. Механізми порушення функцій нирок.
Основні клінічні прояви уражень нирок. Ниркова недостатність. Великі ниркові
синдроми і захворювання нирок.

Тема 12. Патофізіологія ендокринної системи. Загальні закономірності
порушень ендокринної функції. Патофізіологія гіпоталамо-гіпофізарної
системи. Патофізіологія надниркових залоз: кори та мозкової речовини.
Патофізіологія щитоподібної залози. Патофізіологія прищитоподібних залоз.
Патофізіологія статевих залоз.

Тема 13. Патофізіологія нервової системи. Порушення соматовісцеральної
чутливості. Біль. Порушення ефекторних функцій нервової системи: рухових,
вегетативних, трофіки. Порушення інтегративних функцій нервової системи.

ЛІТЕРАТУРА

Основна
Патофізіологія: підручник: в 2 т. Т.1. Загальна патологія / О.В. Атаман.–

3-тє вид. – Вінниця: Нова Книга, 2018. – 584 с.
Патофізіологія: підручник: в 2 т. Т.2. Патофізіологія органів і систем /

О.В. Атаман.– 3-тє вид. – Вінниця: Нова Книга, 2019. – 448 с.
Патофізіологія: підручник / М.Н. Зайко, Ю.В. Биць, М.В. Кришталь. –

Київ: Медицина, 2017. – 736 с.

Додаткова
Pathophysiology of disease / Gary D. Hammer, Stephen J. McPhee — Ohio:

McGraw-Hill Education, 2018. — 832 p.
Патологічна фізіологія: Підруч. для студ. вищ. фармац. навч. закл. і

фармац. ф-тів вищ. мед. навч. закладів. / А.І. Березнякова, В.М. Кузнецова, Н.І.
Філімонова,М.Є. Березнякова, І.Ю. Тищенко— Х.: Вид-во НФаУ: Золоті
сторінки, 2003. — 424 с.

Основи патології / за Роббінсом. – К.: Медицина, 2019. – 420с.
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Мазуркевич А.Й.: Продукти біотрансформації нітратів і сечовини у
тваринному організмі (за даними ангіостомії, біопсії) / Мазуркевич А.Й.,
Хмельницький Г.О.― Київ: Аграрна наука, 2007.― 255 с.

3.7 ВІКОВА ФІЗІОЛОГІЯ

Тема 1. Закономірності росту та розвитку людини. Місце вікової
фізіології серед інших наук. Методи досліджень вікової фізіології. Поняття про
онтогенез, ріст і розвиток дитячого організму. Фізичний та психічний розвиток
дітей та підлітків. Гетерохронність та гармонійність розвитку. Критичні періоди
постнатального розвитку. Принципи системогенезу та випереджаючого
розвитку органів і функціональних систем у дітей та підлітків. Реактивність і
резистентність організму дітей і підлітків. Вікові особливості процесів адаптації
організму дітей і підлітків до дії факторів оточуючого середовища. Акселерація
та ретардація розвитку дітей і підлітків. Морфологічні критерії біологічного
віку.

Тема 2. Вікові періоди та особливості діяльності організму в онтогенезі
людини. Вікова періодизація пре – та постнатального онтогенезу людини.
Фізіологічні особливості новонародженої дитини. Грудний період. Раннє
дитинство. Перше дитинство. Друге дитинство. Підлітковий період. Юнацький
вік. Похилий вік. Старечий вік. Стохастичні та нестохастичні теорії старіння.
Поняття вітаукту та адаптаційно – регуляторна теорія вікового розвитку. Смерть
– завершальна фаза онтогенезу.

Тема 3. Вікові особливості опорно-рухового апарату людини. Розвиток
кісткової системи в пренатальному онтогенезі. Особливості відділів скелета
новонародженої дитини. Зміни кісток з віком. Утворення м'язів. Вікові
особливості м'язів. Вікові зміни м'язової працездатності, рухових якостей та
координації рухів.

Тема 4. Вікова фізіологія серцево-судинної та дихальної систем.
Анатомічні особливості розвитку серцево – судинної системи в онтогенезі.
Вікові зміни складу крові і імунітету. Особливості швидкості кровотоку в різні
вікові періоди. Частота пульсу, артеріальний тиск крові та їх вікові особливості.
Проблема серцево – судинних захворювань. Формування дихальної системи в
онтогенезі. Фізіологічні зміни дихальної системи в онтогенезі.

Тема 5. Травлення та обмін речовин у різні вікові періоди онтогенезу
людини. Розвиток системи травлення у пренатальному періоді. Фізіологія
ротової порожнини у різні вікові періоди. Секреторна та моторна активність
шлунка і вік. Вікові зміни діяльності печінки. Вікові зміни діяльності
підшлункової залози. Діяльність кишечника і вік. Зміни обміну білків з віком.
Обмін жирів і вуглеводів і вік. Воднево – сольовий обмін і вік. Вікові
особливості енергетичного обміну.

Тема 6. Вікові особливості нервової системи та пізнавальної діяльності
людини. Загальні риси розвитку нервової системи в онтогенезі. Кора великих
півкуль: особливості будови у різні вікові періоди. Особливості інтегративної
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діяльності мозку дітей. Нервова система у похилому та старечому віці. Увага та
пам’ять на різних етапах онтогенезу людини.

Тема 7. Вікові особливості діяльності залоз внутрішньої секреції. Вікові
особливості діяльності гіпофізу. Вікові особливості діяльності щитоподібної
залози. Вікові особливості діяльності пара щитоподібних залоз. Діяльність
епіфізу і вік. Загруднина залоза і вік. Вікові особливості діяльності наднирників.
Підшлункова залоза та її діяльність у різні вікові періоди. Статеві залози та
гормональна регуляція статевого дозрівання.

Тема 8. Діяльність сенсорних систем у різні вікові періоди. Вікові
особливості органу зору. Слуховий аналізатор і його вікові особливості.
Вестибулярний аналізатор у різні вікові періоди. Вікові особливості рухового
аналізатору. Вікові особливості смакового, нюхового та шкірного аналізаторів.

ЛІТЕРАТУРА

Основна
Вікова анатомія та фізіологія людини: навчальний посібник / Т. Є.

Комісова, А. В. Мамотенко, Л. П. Коваленко, І. А. Іонов, О. О. Катеринич, Г. І.
Сахацький. – Х. : ФОП Петров В. В., 2021. – 112 с.

Вікова фізіологія: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / І.Я. Коцан, С.Є.
Швайко, О.Р. Дмитроца. – Луцьк : Вежа-Друк, 2013. – 376 с.

Аносов І.П. Вікова фізіологія з основами шкільної гігієни : навч. посіб. /
І.П. Аносов, В.Х. Хоматов, Н.Г. Сидоряк, Т.І. Станішевська, Л.В. Антоновська. –
Мелітополь : ТОВ «Видавничий будинок ММД», 2008. – 433 с.

Маруненко І. М., Неведомська Є. О., Бобрицька В. І. Анатомія і вікова
фізіологія з основами шкільної гігієни: Курс лекцій для студ. небіол. спец. вищ.
пед. навч. закл. – К.: Професіонал, 2006. – 480 с.

Додаткова
Гжегоцький М.Р., Заячківська О.С. Система крові: Фізіологічні та клінічні

основи: Навч. посіб. для студ. вищ. мед. закл. освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації. –
Л.: Світ, 2001. – 175 с.

Старушенко Л.І. Клінічна анатомія і фізіологія людини: Навч. посібник. –
К.: УСМП, 2001. – С. 33 – 60.

Ермолаев Ю. А. Возрастная физиология (Физиология развития ребенка):
Учеб. пособие для студ. пед ВУЗов/ М. М. Безруких, В. Д. Сонькин, Д. А.
Фарбер. – М.: Издат центр « Академия», 2003. –416 с.

Возрастная физиология /Под ред. В. Н. Черниговского. – М.:Наука, 1975.
-446 с.

3.8 ФІЗІОЛОГІЯ МИСЛЕННЯ ТА МОВИ

Тема 1. Критичний підхід у роботі з інформацією. Джерела інформації, їх
аналіз, ментальні методи роботи з інформацією.Механізми формування
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відчуття. Фізіологічні механізми сприйняття. Визначення поняття увага,
властивості уваги. Усвідомлення – як найскладніша функція головного мозку.
Визначення наукової інформації. Джерела наукової інформації. Практичні
основи пошуку інформації. Якісні характеристики. Визначення підготовленості
здобувача до пошуку наукової інформації. Ефективні підходи до роботи з
інформацією. Ментальні карти (інтелект-карти). Критерії точності критичного
аналізу інформації. Спотворення інформації сприйняття і розуміння в процесі
спілкування. Когнітивні спотворення. Гіперцепція: що це таке і чим це загрожує
всім нам. Пастки свідомості. Упередження: ментальний отрута. Соціальні
стереотипи. Ефект більшості.

Тема 2. Колективне мислення в генерації та оцінювання ідей в галузі
біології та на межі предметних галузей.Визначення колективного інтелекту.
Методи колективного інтелекту. Чотири точки опори колективного інтелекту.
Мозковий штурм за біологічною тематикою. Що заважає розвитку колективного
інтелекту? Методи оцінки ідей: використання критеріїв, метод FAN, метод
компанії Tesco, бальна оцінка, ПМЦ (плюс, мінус, цікаво), HowNowWow,
голосування картками, діаграма Венна, ПіР (з набору Єдраврда де Борно) в
галузі біології. Сортування ідей в галузі біології.

Тема 3. Мисленнєві операції: аналіз - синтез, дедукція-індукція у
дослідженні біологічних явищ та процесів на молекулярному, клітинному,
організменому, популяційно-видовому та біосферному рівнях з точки зору
фундаментальних загальнонаукових знань. Що являє собою мислення людини?
Як вивчають процеси мислення? Класифікація типів мислення. Які
використовують для пояснення біологічних явищ і процесів. Народження мислі
при дослідженні біологічних явищ та процесів на молекулярному, клітинному,
організменному, популяційно-видовому та біосферному рівнях з точки зору
фундаментальних загальнонаукових знань. Види мислення, стадії його
розвитку. Види мисленевих операцій в біології: від простого – до складного.
Аналіз і синтез як методи наукового пізнання і наукового дослідження в
біології. Аналіз через синтез і біології.

Тема 4. Формування системного мислення, що необхідне для аналізу
принципів структурно-функціональної організації, механізмів регуляції та
адаптації організмів до впливу різних чинників. Системне мислення як
практичний підхід до сприйняття світу. Формування системного мислення для
структуризації різних рівнів організації та регуляції живих систем в умовах
антропогенного впливу. Системний аналіз і синтез систем. Системний аналіз і
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синтез в біології (інтегратизм). Системний аналіз і синтез стратегічних рішень.
Категорійний синтез.

Тема 5. Дизайн-мислення – створення інновацій. Фізіологічні механізми
процесу пізнання нового. Інсайт. Як працює дизайн-мислення? Роль емоцій у
створенні інновацій. Емпатія. Інноваційні підходи для розв’язання складних
задач біології за невизначених умов і вимог.

Тема 6. Процеси мислення у надзвичайних ситуаціях: раціональне,
просторове, оціночне, мислення передбачення. Раціональне, просторове та
оціночне мислення у надзвичайних ситуаціях. Роль передбачення.
Передбачення та інтуїція. Оцінка небезпечних ризиків. Гострі питання біоетики.
Як вижити в катастрофі?

Тема 7. Індивідуальне мислення. Рерайтинг, стартап-мислення,
креативність. Академічна доброчесність: міфічна концепція чи дієвий концепт.
Як дизайн-мислення допомогає стартап- мисленню? Мислення лідера. Як
розвити креативність. Індивідуальне мислення -  унікальний контент.

Тема 8. Критичне мислення: базові принципи та прийоми. Демонстрація
використання критичного мислення у різних галузях біології для вирішення
практичних задач і проблем. Критичне мислення, навіщо воно потрібне. Логічне
обґрунтування: теорія та практика. Як бути логічним у нелогічному світі?
Власні думки щодо критичного мислення: аналізуй, сумнівайся, формуй свою
думку з найактуальніших питань у різних галузях біології для вирішення
практичних задач і проблем.

Тема 9. Статистичне мислення vs стандартне рішення біологічних
проблем. Статистичне мислення та Big Data. Джерела статистичного мислення.
Основи статистичного мислення та теорії глибинних знань у галузі біології.
Типи та види мислення для HR: критичне, стратегічне, латеральне. Як
статистика допомагає пізнати світ живого, адекватна обробка результатів
власних досліджень? Послідовність дій при роботи з Big Data.

Тема 10. Аргументована інтерпретація експериментальних даних. Навіщо
потрібна аргументація? Базові правила, критичні оцінки аргументів.
Конструкції аргументації, прийоми аргументації. Тактика аргументації та
інтерпретації власних експериментальних даних. Риторика та теорія
аргументації.
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ІV СТРУКТУРА ВАРІАНТУ ЗАВДАННЯ АТЕСТАЦІЙНОГО ЕКЗАМЕНА

Кожний варіант завдання атестаційного екзамену містить 40 тестових
питань, зміст яких стає відомим здобувачу лише при отриманні варіанту
випробування.

Варіант складається із завдань таких форм:

1) Завдання з вибором однієї вірної відповіді – до кожного питання
надаються чотири варіанти відповіді, з яких здобувач має обрати одну,
зробивши відповідну позначку, оцінюється в 2 бали, 0 балів, якщо вказано
неправильну відповідь, або вказано більше однієї відповіді або відповіді не
вказано;

2) Завдання на встановлення відповідності (“логічні пари”) – до
кожного питання надано інформацію, позначену цифрами ліворуч і літерами

22



праворуч, для якої здобувач повинен встановити відповідність, зробивши
відповідні позначки у таблиці на перетинах рядків і стовпчиків; оцінюється в 0,
1, 2, 3 або 4 бали: 1 бал за кожну правильно встановлену відповідність (“логічну
пару”), 0 балів, якщо не вказано жодної правильної відповідності пари або
відповіді на завдання не надано;

3) Завдання на встановлення вірної послідовності – до кожного
питання надано перелік подій позначених літерами, які потрібно розташувати у
вірній послідовності, зробивши відповідні позначки у таблиці відповідей на
перетинах рядків і стовпчиків; оцінюється в 0, 1, 2, 3 або 4 бали: 1 бал за кожну
правильно встановлену послідовність, 0 балів, якщо не вказано жодної
правильної послідовності або відповіді на завдання не надано;

4) Завдання відкритої форми – з короткою відповіддю, оцінюється в 4
бали; 0 балів, якщо вказано неправильну відповідь, або відповіді на завдання не
надано.

Розподіл питань у кожному варіанті завдання:

- за формою завдань

№
з/п

Форма завдання
Кількість одиниць

у варіанті
1 Завдання з вибором однієї вірної відповіді 30
2 Завдання на встановлення відповідності 4
3 Завдання на встановлення вірної послідовності 4
4 Завдання відкритої форми 2

Усього 40

- за темами навчальних дисциплін

№
з/п

Зміст питання
Кількість одиниць

у варіанті
1 За темами навчальної дисципліни №1 5
2 За темами навчальної дисципліни №2 5
3 За темами навчальної дисципліни №3 5
4 За темами навчальної дисципліни №4 5
5 За темами навчальної дисципліни №5 5
6 За темами навчальної дисципліни №6 5
7 За темами навчальної дисципліни №7 5
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8 За темами навчальної дисципліни №8 5
Усього 40

V КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ВІДПОВІДЕЙ

Оцінка за відповідь на кожне питання варіанту завдання атестаційного
екзамену може набувати одного з двох значень:

максимального значення кількості балів – за вірної відповіді,
мінімального значення (0 балів) – за невірної відповіді.
Розподіл максимальної кількості балів за відповіді на завдання різної

форми наведений у таблиці:

№
з/п Форма завдання

Максимальне
значення,

кількість балів

Максимальна кількість
балів, яка може бути
набрана за виконання
завдань певної форми

1 Завдання з вибором однієї
вірної відповіді 2 30*2 = 60

2 Завдання на встановлення
відповідності

4 – за увесь тест

4*4 = 164/4 – за кожну
вірно встановлену

відповідність

3

Завдання на встановлення
вірної послідовності

4

4*4 = 164/4 – за кожну
вірно встановлену

послідовність
4 Завдання відкритої форми 4 2*4 = 8

Усього 100
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