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1. Біомеханіка опірно-рухової системи. Результати експериментів та математичні 
моделі.  
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1. Стаціонарні та нестаціонарні механічні навантаження на опорно-рухову систему 
людини. Результати експериментів та математичні моделі.  
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1. Багатокомпонентні реологічні моделі біологічних тканин. 
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1. Механіка суцільних середовищ і біологічні рідини. Класифікація 
неньютонівських рідин. Приклади біологічних рідин.   
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1. Віскозиметрія. Реологічні властивості крові. 
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1. Будова, робота і моделювання серцево-судинної системи людини. Нульвимірні, 
одновимірні та багатовимірні моделі руху крові по судинах. Результати 
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1. Моделюровання колективного руху в системах організмів на основі моделей 
механіки систем точок на поверхні. Результати експериментів та математичні 
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1. Математичні моделі біологічних суцільних середовищ, які зростають.  Результати 
експериментів та математичні моделі.  
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