


 
Назва наукового напрямку 

 

Генетика 
 

Гігієна та професійна патологія 

 

Біохімія 

 

Екологія 
 

Мікробіологія 

 

Нормальна анатомія 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2 

ПРОГРАМА  
вступних іспитів для вступу до аспірантури  

за спеціальністю “Генетика”  
 

1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

Програма складена у відповідності з наступними нормативними 

документами: 

- освітньо-кваліфікаційними характеристиками (ОКХ) і освітньо-професійними 

програмами (ОПП) підготовки фахівців, затвердженими наказом МОН України від 

16.04.2003 за № 239 “Про затвердження складових галузевих стандартів вищої освіти з 

напряму підготовки 1101 “Медицина”;  

- навчальним планом підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня 

“спеціаліст” кваліфікації “Лікар” для спеціальностей “Лікувальна справа”, “Педіатрія”,  

“Медико-профілактична справа”, затвердженого наказом МОЗ України 08.07.2010 № 539 

“Про внесення змін до навчального плану підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного 

рівня “Спеціаліст” кваліфікації “Лікар” у вищих навчальних закладах ІV рівня акредитації 

за спеціальностями “Лікувальна справа”, “Педіатрія”, “Медико-профілактична справа”, 

затвердженого наказом МОЗ України від 19.10.2009 № 749; змінами до навчального плану, 

затвердженими МОЗ України (Лист №08.01-47/8986 від 24.03.2015); 

- рекомендаціями щодо розроблення навчальних програм навчальних дисциплін, 

затвердженими наказом МОЗ України від 24.03.2004 за №152 “Про затвердження 

рекомендацій щодо розроблення навчальних програм навчальних дисциплін” зі змінами та 

доповненнями, внесеними наказом МОЗ України від 12.10.2004 за № 492 “Про внесення 

змін та доповнень до рекомендацій щодо розроблення навчальних програм навчальних 

дисциплін”. 

 

2. ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

 

Розділ 1. Генетика як наука, її мета, завдання, зміст, методи досліджень. 

Предмет генетики та її місце в системі природничих наук. Спадковість і мінливість як 

основні  властивості  живих організмів. Значення  генетики  і  селекції  для  вирішення 

практичних завдань медицини, біотехнології, сільського господарства та екології. Методи  

генетики: селекційний, гібридологічний, цитогенетичні, молекулярно-генетичні, 

мутаційний, онтогенетичний, популяційний, генеалогічний, близнюковий, математичні.  

Основні етапи розвитку генетики. Задачі та перспективи генетики. 

 

Розділ 2. Природа генетичного матеріалу. Експресія генів. 

Молекулярні і цитологічні основи спадковості. Хімічна будова нуклеїнових 

кислот. Структура і функції ДНК. Структура і функції РНК. Види РНК: кодуючі і 

некодуючі. Генетичний  код. Властивості генетичного коду. Інформаційні взаємозв’язки 

між ДНК, РНК і поліпептидами. Центральна догма молекулярної біології. Рівні організації 

генетичного матеріалу: генний, хромосомний, геномний. Ген – структурна і функціональна 

одиниця спадковості. Будова, властивості і класифікація генів. Ядерні і цитоплазматичні 

гени. Структурні і функціональні гени. Організація геномів вірусів, прокаріот, еукаріот, 

клітинних органел. Особливості будови генів прокаріот і еукаріот. Структурна організація 

ДНК у клітинах. Хроматин, будова, рівні організації. Еухроматин і гетерохроматин. Будова 

і класифікація хромосом. Реплікація ДНК. Клітинний цикл і клітинний поділ в еукаріот.  

Експресія генів. Регуляція експресії генів. Епігенетика. Рівні експресії генів. 

Транскрипція.  Етапи і основні ферменти транскрипції. Процесинг, етапи процесингу. 

Трансляція. Етапи і механізм трансляції. Посттрансляційна модифікація. Транскрипційно 

активний хроматин, регуляторна роль гістонів, негістонових білків, гормонів. Оперонні 

системи регуляції. Будова і функціонування лактозного оперону. Регуляція транскрипції на 

рівні термінації – триптофановий оперон. Механізми регуляції на рівні трансляції.  

Визначення і основні поняття епігенетики. Посттрансляційні модифікації гістонів. 
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Метилювання ДНК і геномний імпринтинг. Значення метилування ДНК і модифікацій 

гістонів в розвитку організму і регуляції гомеостазу. 

 

Розділ 3. Формальна генетика: закономірності успадкування ознак. 

Закономірності успадкування ознак. Основні закономірності успадкування. 

Генетичний аналіз. Рівні генетичного аналізу: молекулярний, клітинний, організмовий, 

популяційний. Основи гібридологічного методу. Поняття про алелі. Множинний алелізм. 

Закони Менделя. Взаємодія між алельними генами: повне і неповне домінування, 

кодомінування, наддомінування. Взаємодія неалельних генів: компліментарність, епістаз, 

полімерія. Хромосоми як групи зчеплення генів. Зчеплене успадкування і кросинговер. 

Генетика статі. Статеві хромосоми. Гомо- і гетерогаметна стать. Типи хромосомного 

визначення статі. Ознаки зчеплені зі статтю, залежні від статі та обмежені статтю. 

Цитоплазматична спадковість, особливості нехромосомного успадкування. відмінності від 

хромосомного успадкування. Взаємодія ядерних і неядерних генів. Генотип як складна 

система алельних і неалельних взаємодій генів. Плейотропна дія генів. Пенетрантність і 

експресивність. 

Генетика індивідуального розвитку. Поняття тотипотентності і диференційної 

активності генів. Гени з материнським ефектом. Гомеозисні гени і механізм їх дії в процесі 

розвитку. Фактори, що забезпечують диференційну експресію генів. Генетичні основи 

клітинної диференціації. Регуляторні гени. Гени ембріональної індукції.  

 

Розділ 4. Мінливість генетичного матеріалу. 

Мінливість. Види мінливості. Спадкова і неспадкова мінливість. Поняття про 

генотипову і фенотипову мінливість. Формування ознак організму як результат взаємодії 

генотипу і факторів довкілля. Види генотипової мінливості. Комбінативна і мутаційна 

мінливість. Мутації: визначення, класифікація. Генні, хромосомні та геномні мутації. Типи 

структурних пошкоджень ДНК і репарація ДНК. Види фенотипової мінливості. Норма 

реакції. Модифікаційна мінливість. Фенокопії, морфози, тривалі модифікації. 

 

Розділ 5. Генетика популяцій. Поняття популяції і генофонду. Властивості 

популяції: чисельність, мінливість, структурованість. Системи схрещувань в популяції. 

Панміксія, аутбридинг, інбридинг. Завдання і методи генетики популяцій. Генетична 

структура популяції. Закон Харді-Вайнберга. Фактори динаміки генетичної структури 

популяції: відсутність панміксії, дрейф генів, мутації, міграції, добір. 

 

Розділ 6. Генетика людини. Людина як об’єкт генетичних досліджень – недоліки і 

переваги. Генетика людини: антропогенетика і медична генетика. Завдання і методи 

медичної генетики. Геном людини. Суть і можливості генеалогічного методу. Складання 

родоводів, визначення типів спадкування в людини. Суть і можливості генеалогічного 

близнюкового методу і методу приймаків. Поняття про спадкові хвороби. Класифікація і 

загальна фенотипова характеристика хромосомних хвороб. Хромосомні хвороби пов’язані 

із зміною кількості і структури аутосом. Хромосомні хвороби пов’язані із зміною кількості 

статевих хромосом. Механізми виникнення генетичних порушень при хромосомних 

хворобах. Повна, мозаїчна та транслокаційна форми хромосомних хвороб. Класифікація 

генних хвороб.  Генні хвороби пов'язані з порушенням обміну амінокислот, вуглеводів, 

ліпідів, нуклеїнових кислот і мінеральних речовин. Генетично зумовлені патології 

несумісності матері та плоду. Резус-конфлікт. Визначення, завдання і етапи медико-

генетичного консультування. 

Генетика онкологічних захворювань. Зміни геному, які призводять до трансформації 

клітин. Гени відповідальні за регуляцію клітинного циклу, диференціації та апоптозу. 

Протоонкогени, гени-супресори пухлин, гени-мутатори. 

 

Розділ 7. Генетичні основи біотехнології. Генетична і клітинна інженерія. 

Клонування організмів. 

Біотехнологія – визначення, завдання, методи. Завдання і методи генетичної 
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інженерії. Поняття про вектори. Основні напрямки генної модифікації: зміна обміну 

речовин, створення продуцентів біологічно активних речовин, підвищення продуктивності 

та стійкості до інфекційних захворювань. Генетична інженерія мікробіологічних систем. 

Основні напрямки і проблеми трансгенезу рослин. Генетична трансформація клітин тварин. 

Генетична модифікація клітин людини. Методи введення чужорідної ДНК в клітини 

людини. Генетичні хвороби людини і генна терапія. Поняття про клонування. Природні і 

штучні клони. Вплив цитоплазми на роботу генів. Проблеми отримання ідентичної копії 

клонованої тварини. Сучасні підходи до клонування людини: поняття про репродуктивне і 

терапевтичне клонування. Біологічні і етичні проблеми клонування. 

 

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ ПИТАННЯ  

з генетики для аспірантів 
 

Генетика як наука, її мета, завдання, зміст, методи досліджень. Природа 

генетичного матеріалу. Експресія генів. 

1. Генетика як наука, її мета, завдання і методи досліджень. Місце генетики в системі 

природничих наук.  

2. Хімічна і структурна будова ДНК. Функції ДНК. Хімічна і структурна будова РНК. 

Види РНК. 

3. Кодуючі РНК. Види, функції. Види і функції некодуючих РНК. 

4. Інформаційні взаємозв’язки між ДНК, РНК і поліпептидами. Центральна догма 

молекулярної біології. Генетичний код, його властивості. 

5. Рівні організації генетичного матеріалу. Поняття про геном, загальна 

характеристика структурної організації геному. 

6. Основні закономірності організації геномів вірусів, прокаріот, еукаріот, клітинних 

органел. 

7. Будова гена. Особливості будови генів прокаріот та еукаріот. Класифікація генів. 

8. Хроматин, будова, рівні організації. Структурна організація хромосом в інтерфазі 

і метафазі. Будова і класифікація метафазних хромосом людини. 

9. Реплікація ДНК. Етапи і механізм, основні ферменти. 

10. Клітинний цикл і клітинний поділ в еукаріот. Основні принципи регуляції 

клітинного циклу. 

11. Мітоз. Фази мітозу. Біологічне значення мітозу. 

12. Мейоз. Фази мейозу. Біологічне значення мейозу. 

13. Розподіл генетичного матеріалу при поділі клітин під час мітозу та мейозу. 

Механізми, що призводять до генетичної різноманітності гамет. 

14. Етапи реалізації генетичної інформації в клітині, рівні та основні механізми її 

регуляції. 

15. Транскрипція. Етапи і механізм. 

16. Процесинг. Етапи і механізм процесингу. 

17. Трансляція. Етапи і механізм трансляції. 

18. Оперонні системи регуляції  транскрипції у прокаріот Будова і функціонування 

лактозного і триптофанового оперонів. 

19. Визначення і основні поняття епігенетики. Посттрансляційні модифікації гістонів. 

Метилювання ДНК і геномний імпринтинг. 

 

Формальна генетика: закономірності успадкування ознак. Мінливість 

генетичного матеріалу. Генетика популяцій. 

 

1. Поняття про алелі. Механізм виникнення алелів. Явище множинного алелізму. 

2. Основи гібридологічного методу. Закони Менделя. 

3. Закономірності спадкування при моногібридному схрещуванні, відкриті Г.  

Менделем. 
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4. Закономірності спадкування при ди- та полігібридному схрещуванні при моно 

генному контролі кожної ознаки. Закон незалежного спадкування генів. 

5. Взаємодія між алельними генами. 

6. Взаємодія неалельних генів. 

7. Генетика груп крові еритроцитарних антигенних систем, значення для медицини. 

8. Особливості спадкування при зчеплені. Групи зчеплення. Кросинговер. 

9. Генетика статі. Статеві хромосоми. Типи хромосомного визначення статі. Ознаки 

зчеплені зі статтю, залежні від статі та обмежені статтю. 

10. Цитоплазматична спадковість, особливості нехромосомного успадкування. 

відмінності від хромосомного успадкування. 

11. Генотип як складна система алельних і неалельних взаємодій генів. Плейотропна 

дія генів. Пенетрантність і експресивність. 

12. Поняття тотипотентності і диференційної активності генів. Гени з материнським 

ефектом. Гомеозисні гени і механізм їх дії в процесі розвитку. Фактори, що 

забезпечують диференційну експресію генів. 

13. Генетичні основи клітинної диференціації. Регуляторні гени. Гени ембріональної 

індукції. 

14. Мінливість. Визначення, види мінливості. Спадкова і неспадкова мінливість. 

Генотипова і фенотипова мінливість. 

15. Види і механізми генотипової мінливості. 

16. Мутації: визначення, класифікація. 

17. Типи структурних пошкоджень ДНК і репарація ДНК. 

18. Фенотипова мінливість, визначення і види фенотипової мінливості. Поняття про 

норму реакції. 

19. Поняття популяції і генофонду. Генетична структура популяції. Закон Харді-

Вайнберга. Фактори динаміки генетичної структури популяції. 

 

Генетика людини. Генетичні основи біотехнології. Генетична і клітинна 

інженерія. Клонування організмів. 

1. Поняття про генетику людини. Антропогенетика і медична генетика. Методи 

вивчення спадковості людини. 

2. Суть і можливості генеалогічного методу. Основні правила складання родоводів, 

визначення типів спадкування в людини. 

3. Основні закономірності аутосомно-рецесивного і аутосомно-домінантного типів 

спадкування. 

4. Основні закономірності зчепленого зі статтю спадкування (рецессивного та 

домінантного, зчепленого із Х хромосомою та зчепленого з Y-хромосомою). 

5. Суть і можливості генеалогічного близнюкового методу і методу приймаків. 

Конкордантність. Формула Хольцингера. 

6. Поняття про спадкові хвороби. Класифікація і загальна фенотипова 

характеристика хромосомних хвороб. 

7. Хромосомні хвороби пов’язані із зміною кількості статевих хромосом. 

8. Хромосомні хвороби пов’язані із зміною кількості статевих хромосом. 

9. Механізми виникнення генетичних порушень при хромосомних хворобах. Повна, 

мозаїчна та транслокаційна форми хромосомних хвороб. 

10. Генні хвороби пов'язані з порушенням обміну амінокислот. 

11. Генні хвороби пов'язані з порушенням обміну вуглеводів. 

12. Генні хвороби пов'язані з порушенням обміну ліпідів. 

13. Генні хвороби пов'язані з порушенням обміну нуклеїнових кислот і мінеральних 

речовин. 

14.  Генні хвороби внаслідок первинної плейотропії. Генетична гетерогенність 

спадкових хвороб. Генокопії. 

15. Хвороби зі спадковою схильністю. Поняття про мультифакторіальні хвороби. 

Пренатальна діагностика спадкової патології. 

16.  Медико-генетичні аспекти сім’ї. Завдання і етапи медико-генетичного 



 6 

консультування. 

17. Генетика онкологічних захворювань. Основні типи зміни геному які призводять 

до трансформації клітин. Протоонкогени, гени-супресори пухлин, гени-мутатори. 

18. Біотехнологія – визначення, завдання, методи. Завдання і методи генетичної 

інженерії. Поняття про вектори. Основні напрямки генної модифікації. 

19. Генетична модифікація клітин людини. Методи введення чужорідної ДНК в 

клітини людини. Генетичні хвороби людини і генна терапія. Поняття про 

клонування. 

 

Перелік навчально-методичної літератури 

Основна (базова) 

1. Сиволоб А.В. Генетика: підручник / А.В. Сиволоб, С.Р. Рушковський,  С.С. Кир’яченко 

та ін.: за ред. А.В. Сиволоба. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський 

університет», 2008. – 320 с. 

2. Сиволоб, А. В. "Молекулярна біологія." К.: Видавничо-поліграфічний центр" Київський 

університет (2008). 

3. Медична біологія: підручник / за ред. В. П. Пішака, Ю. І. Бажори. – Вид. 3-тє. – Вінниця: 

Нова Книга, 2017. – 608 с. 

4. Медицинская генетика: учебник / В. Н. Запорожан, Ю. И. Бажора, А. В. Шевеленкова, М. 

М. Чеснокова. — Одесса : ОНМедУ, 2012. – 278 с. 

 

Допоміжна: 

1. Инге-Вечтомов С.Г. Генетика с основами селекции. 2-е изд., перераб. и доп. – СПб.: Изд-

во H-Л, 2010. – 720 с. 

2. Гены / Б. Льюин; ред. Д. В. Ребриков; пер. И. А. Кофиади [и др.]. изд. 9-е. – Москва: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. – 896 с. 

3. Патрушев Л.И. Экспрессия генов. М., Наука, 2000. 

4. Эпигенетика / Отв. ред. С. М. Закиян; В. В. Власов, Е. В. Дементьева; Рос. акад. наук, 

Сиб. отд-ние, Ин-т цитологии и генетики [и др.]. – Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2012. –

592 с. 

5. Корочкин Л.И. Биология индивидуального развития (генетический аспект). М.: Изд-во 

МГУ, 2002 – 264 с. 

6. Бочков Н. П., В. П. Пузырев, С. А. Смирнихина. "Клиническая генетика: ученик / Под 

ред. Н.П. Бочкова. - 4-е изд., доп. и перераб." М.: ГЭОТАР-Медиа (2013). 

7. Фогель Ф., Мотульски А. Генетика человека. В 3-х т. Рипол Классик, 1990. 

8. Патрушев Л.И. Искусственные генетические системы. В 2-х томах. Том 1. Генная и 

белковая инженерия. «Наука» Москва. 2004. – 530 с. 

9. Шмид Р. Наглядная биотехнология и генетическая инженерия / ред.: Т.П. Мосолова, ред.: 

А.А. Синюшин, пер.: А.А. Виноградова, пер.: А.А. Синюшин, Р. Шмид . 2-е изд. М.: 

Лаборатория знаний, 2015. – 327 с. 

 

 

 



ПРОГРАМА  
вступних іспитів для вступу до аспірантури  

за спеціальністю “Гігієна та професійна патологія”  
 

1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

Програма складена у відповідності з наступними нормативними 

документами: 

- освітньо-кваліфікаційними характеристиками (ОКХ) і освітньо-професійними 

програмами (ОПП) підготовки фахівців, затвердженими наказом МОН України від 

16.04.2003 за № 239 “Про затвердження складових галузевих стандартів вищої освіти з 

напряму підготовки 1101 “Медицина”;  

- навчальним планом підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня 

“спеціаліст” кваліфікації “Лікар” для спеціальностей “Лікувальна справа”, “Педіатрія”, 

“Медико-профілактична справа”, затвердженого наказом МОЗ України 08.07.2010 № 539 

“Про внесення змін до навчального плану підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного 

рівня “Спеціаліст” кваліфікації “Лікар” у вищих навчальних закладах ІV рівня акредитації 

за спеціальностями “Лікувальна справа”, “Педіатрія”, “Медико-профілактична справа”, 

затвердженого наказом МОЗ України від 19.10.2009 № 749; змінами до навчального 

плану, затвердженими МОЗ України (Лист №08.01-47/8986 від 24.03.2015); 

- рекомендаціями щодо розроблення навчальних програм навчальних дисциплін, 

затвердженими наказом МОЗ України від 24.03.2004 за №152 “Про затвердження 

рекомендацій щодо розроблення навчальних програм навчальних дисциплін” зі змінами та 

доповненнями, внесеними наказом МОЗ України від 12.10.2004 за № 492 “Про внесення 

змін та доповнень до рекомендацій щодо розроблення навчальних програм навчальних 

дисциплін”. 

 

2. ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

Розділ 1. Гігієна як наука, її мета, завдання, зміст, методи гігієнічних 

досліджень. 

Гігієна як наука, її мета, завдання, зміст, зв’язок з іншими науками. Екологія як 

наука, її мета, завдання, зміст, зв’язок з іншими науками. Профілактична спрямованість 

вітчизняної медицини, профілактика громадська та особиста, первинна, вторинна та 

третинна, визначальні пріоритети. Санітарія як галузь практичної діяльності охорони 

здоров’я. Різновиди санітарії. Значення знань гігієни для формування професійного 

мислення та практичної діяльності лікарів різних фахів.  

Поняття про методологію як вчення про наукове пізнання дійсності. Основи 

методології гігієни: загальнофілософські закони та категорії, їх використання в гігієні. 

Теоретичні основи гігієни, їх сутність, внесок найбільш визначних вітчизняних вчених-

гігієністів для їх наукового обґрунтування, тлумачення і практичного використання. 

Методи та методики гігієнічних досліджень, їх класифікація. Методи вивчення стану 

навколишнього середовища і його гігієнічної оцінки, методи вивчення впливу 

навколишнього середовища на здоров`я людини. Специфічні методи гігієнічних 

досліджень.  

 

Розділ 2. Історія виникнення, основні етапи розвитку та сучасний стан гігієни. 

Емпіричний етап в історії гігієни. 

Емпіричний етап в історії гігієни. Емпірична гігієна в країнах Стародавнього Сходу, 

Китаю, Греції, Древнього Риму, Росії. Досягнення Гіппократа, Авіценни, Д. Фракасторо, 

Б. Раммаціні, у галузі профілактичної медицини. Санітарна культура Київської Русі в 

період емпіричного етапу розвитку гігієни. Діяльність Євпраксії, Феодосія Печерського, 

Агапіта Печерського, Петра Могили, Данили Самойловича в галузі збереження здоров’я. 

Погляди М.Я. Мудрова, Г.А. Захар’їна, С.П. Боткіна, М.І. Пирогова на роль 

профілактичної медицини. 

Науково-експериментальний етап розвитку гігієни. 

Науково-експериментальний етап розвитку гігієни. Роль М. Петтенкофера, Ф.Ф. 
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Ерісмана, О.П. Доброславіна, В.А. Субботіна, Г.В Хлопіна та інших вчених у становленні 

науково-експериментального етапу розвитку гігієни. 

Розвиток гігієнічної науки в Україні. 

Внесок В.В. Удовенка, В.Я. Підгаєцького, І.Я. Горбачевського, О.В. Корчак-

Чепурківського, О.М. Марзеєва, Л.І. Медведя, П.І. Баранника, Д.М. Калюжного, В.З. 

Мартинюка, Г.Х. Шахбазяна, Р.Д. Габовича, Є.Г. Гончарука, І.І. Слєпушкіної, Ю.І, 

Кундієва. 

Внесок визначних вчених інших країн у розвиток гігієнічної науки ХХ 

століття. 

Внесок визначних вчених О.О. Мінха, Ф.Г. Кроткова,  

З.Г. Френкеля, П.Е. Калмикова, М.Ф. Галаніна, Р.А. Бабаянца, А.А. Летавета,  

С.Н. Черкінського, В.О. Рязанова, Г.І. Румянцева, Г.І. Сидоренка,  

Г.І. Сердюковської, Ю.П. Пивоварова, П.О. Золотова, Г.В. Селюжицького та інших у 

розвиток гігієнічної науки ХХ століття. 

Історія виникнення, основні етапи розвитку та сучасний стан екології. 

Етапи розвитку екології як науки. Ботаніко-географічні повідомлення екологічного 

змісту в культурах країн Стародавнього Сходу, Китаю, Греції, Древнього Риму, України 

та Росії. Розвиток екології в країнах світу на різних етапах розвитку суспільства. 

Міжнародне співробітництво у гігієнічній та екологічній науках у сучасний період. 

 

Розділ 3. Гігієнічне значення сонячної радіації. 

Фізичні основи випромінювання Сонця. 

Фізичні основи випромінювання Сонця. Поняття про сонячну активність, «сонячний 

вітер», міжпланетне магнітне поле. Взаємодія складових сонячної радіації з 

магнітосферою і атмосферою Землі. Сонячний спектр на межі атмосфери та земній 

поверхні. Значення озонового шару атмосфери, озонові «дірки». Вплив сонячної 

активності на біосферу, організм людини та здоров’я населення. 

Гігієнічне значення інфрачервоного випромінювання Сонця, патологія, що 

викликається надмірною його дією, її профілактика. Інфрачервоне випромінювання 

штучного походження та використання його джерел в медицині. 

Гігієнічне значення видимого випромінювання Сонця та використання його в 

медицині, прилади для визначення. Питання біобезпеки застосування сонячної радіації. 

Гігієнічне значення ультрафіолетового випромінювання Сонця. 

Гігієнічне значення ультрафіолетового випромінювання Сонця та використання його 

в медицині, прилади для визначення. Біогенна та абіогенна дія ультрафіолетових 

променів. Недостатнє та надмірне ультрафіолетове опромінення, їх негативний вплив на 

організм. Поняття про еритемну та профілактичну дозу ультрафіолетового опромінення. 

Штучні джерела ультрафіолетового випромінювання та їх порівняльна гігієнічна 

характеристика. Використання природної та штучної ультрафіолетової радіації для 

профілактики захворювань людини, профілактики шкідливого впливу фізичних, хімічних 

та біологічних чинників. Особливості впливу ультрафіолетового випромінювання на 

людей похилого віку. Особливості використання УФВ для первинної та вторинної 

профілактики різних захворювань у людей похилого віку. Питання біоетики при 

застосуванні ультрафіолетового випромінювання. 

 

Розділ 4. Гігієнічне значення складових біосфери (атмосфери, гідросфери, 

літосфери). 

Біосфера, її складові (атмосфера, гідросфера, літосфера). Вчення  

В.І. Вернадського про ноосферу. 

Атмосфера та її будова. Природний хімічний склад атмосферного повітря та 

гігієнічне значення окремих його складових. Кисень, азот, діоксид вуглецю, озон, їх 

біологічна роль. Атмосферний тиск та його вплив на організм. Електричний стан 

атмосфери (іонізація повітря, електричне поле Землі, геомагнітне поле, електромагнітні 

поля радіочастот та інші), його гігієнічне значення. 

Денатурація біосфери. Основні джерела, види і наслідки антропогенного 
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забруднення атмосферного повітря та повітря закритих приміщень. Характеристика 

джерел забруднення атмосфери у населеному пункті. Закономірності розповсюдження 

забруднень в атмосфері, фактори, від яких залежить рівень забруднення повітря. 

Трансформація хімічних речовин у атмосферному повітрі. Вплив забрудненого повітря на 

здоров’я і умови проживання населення. Безпосередня дія на організм: гострі отруєння, 

хронічні специфічні та неспецифічні захворювання. Опосередкована дія за рахунок 

атмосферної циркуляції, послаблення ультрафіолетової радіації, зниження рівня 

освітленості тощо. Шляхи та засоби профілактики негативного впливу забрудненого 

атмосферного повітря на здоров’я. Біоетичні аспекти та питання біобезпеки денатурації 

біосфери. 

 

Розділ 5. Гігієнічне значення клімату, погоди, їх вплив на здоров’я населення. 

Погода, визначення поняття. Основні закономірності формування погоди. 

Погодоформуючі та погодохарактеризуючі фактори. Види атмосферної циркуляції, 

основні термобаричні утворення: антициклони, циклони, атмосферні фронти. Прямий і 

опосередкований вплив погоди на здоров’я людини. Медичні класифікації погоди. 

Геліометеотропні реакції здорової та хворої людини. Профілактика геліометеотропних 

реакцій: перманентна, сезонна, термінова. Вплив погоди на динаміку забруднення 

атмосферного повітря. Поняття про температурну інверсію. 

Клімат, визначення поняття. Кліматоформуючі та кліматохарактеризуючі фактори і 

показники. Загальні та прикладні (медична, будівельна) класифікації клімату. Кліматичні 

особливості різних географічних регіонів. Клімат, здоров’я і працездатність. Поняття про 

медичну географію і медико-географічне картографування. Акліматизація. Фази 

акліматизації. Кліматотропні реакції здорової та хворої людини, їх профілактика. 

Особливості акліматизації в умовах полярних зон, пустель, високогір’я, сухих та вологих 

тропіків. Використання клімату з лікувально-оздоровчою метою. Особливості впливу 

різних типів погоди на здоров’я людей похилого віку. Особливості впливу різних типів 

клімату на здоров’я людей похилого віку. Прояви геліометеотропних реакцій у людей 

похилого віку та їх профілактика. Особливості перебігу фаз акліматизації у людей 

похилого віку. Біоетичні аспекти та питання біобезпеки впливу природних та 

антропогенних факторів на здоров’я людини. 

 

Розділ 6. Гігієна населених місць. Гігієна житла. Мікроклімат, опалення, 

вентиляція, природне та штучне освітлення, методи їх вимірювання і гігієнічна 

оцінка. 

Житло, соціально-гігієнічні проблеми житлового будівництва в Україні та інших 

країнах світу. Види житлових та громадських будівель. Гігієнічна характеристика 

будівельних і оздоблювальних матеріалів.  

Гігієнічне значення фізичних властивостей повітря (температури, вологості та 

швидкості руху). Мікроклімат і його гігієнічне значення. Види та вплив дискомфортного 

(охолоджуючого і нагріваючого) мікроклімату на теплообмін людини та її здоров`я. 

Особливості впливу нагрівного мікроклімату на людей похилого віку, їх прояви та 

профілактика. Особливості впливу охолоджуючого мікроклімату на людей похилого віку, 

їх прояви та профілактика. Методи і показники оцінки комплексної дії мікроклімату на 

організм людини (фізичне моделювання, ефективно-еквівалентні температури, 

результуючі температури та інші). 

Гігієнічне значення природного і штучного освітлення в житлових та громадських 

приміщеннях, їх гігієнічна оцінка. 

Методи визначення і гігієнічної оцінки пилових, хімічних та бактеріологічних 

забруднень повітря. Основні поняття про види, гігієнічне значення та показники 

вентиляції. Необхідний та фактичний об’єм і кратність вентиляції, їх наукове 

обґрунтування. Поняття про повітряний куб. 

Несприятливі фізичні та хімічні фактори при експлуатації побутової техніки. 

Гігієнічна характеристика природних і синтетичних будівельних та оздоблювальних 

матеріалів і виробів з них. Гігієна та біобезпека житла при застосуванні сучасних хімічних 
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сполук в побуті. 

Міський транспорт та інші несприятливі фактори навколишнього середовища в 

умовах населеного пункту (шум, вібрація, електромагнітні поля, забруднення повітря, 

надмірні психогенні навантаження тощо), їх джерела та заходи по усуненню шкідливої дії.  

Гігієнічні та соціально-гігієнічні проблеми сучасного села. 

Гігієнічні особливості планування і забудови сільських населених пунктів. 

Санітарно-технічне оснащення сільського житла. Шляхи підвищення рівня комунальних 

умов для жителів сільської місцевості.  

Державний санітарний нагляд за будівництвом житлових і громадських будівель, їх 

санітарно-технічним устаткуванням. Біобезпека житлових і громадських будівель та 

споруд.  

 

Розділ 7. Гігієна води та водопостачання. 

Вода як фактор навколишнього середовища, її гігієнічне значення. Норми 

споживання води в залежності від рівня комунального і санітарно-технічного благоустрою 

населеного пункту, умов життя, перебування і діяльності людини. 

Загальні гігієнічні вимоги до якості питної води, її органолептичних властивостей, 

хімічного складу, епідемічної безпеки. 

Вплив органолептичних властивостей питної води на рівень споживання води і стан 

санітарної культури населення. 

Вода як етіологічний фактор захворювань неінфекційної природи. Небезпечність для 

здоров’я людини надмірного вмісту у воді різноманітних хімічних речовин природного 

походження та хімічних сполук, що потрапляють внаслідок антропогенного забруднення у 

водні джерела та питну воду при її очистці та інших способах поліпшення якості. Поняття 

про біогеохімічні провінції. Ендемічний флюороз, водно-нітратна метгемоглобінемія. 

Гігієнічне значення недостатнього вмісту деяких мікроелементів у воді для 

виникнення карієсу (фтор), ендемічного зобу (йод) та інших захворювань.  

Епідеміологічне значення води. Роль води і умов водопостачання у розповсюдженні 

інфекційних захворювань. Класифікація інфекційних захворювань, збудники яких 

передаються водою (холера, черевний тиф, дизентерія та ін.). Роль санітарно-показових 

мікроорганізмів для оцінки якості питної води за бактеріальним складом (колі-індекс, 

колі-титр, мікробне число). 

Джерела водопостачання, їх порівняльна гігієнічна характеристика. 

Централізована і децентралізована системи водопостачання, їх порівняльна 

гігієнічна характеристика. Наукове обґрунтування нормативів якості питної води. 

Державні санітарні правила і норми якості води. Методи очистки води: основні 

(освітлення, знебарвлення та знезараження) та спеціальні (знезалізнення, пом’якшення, 

демінералізація, дезодорація, дезактивація, фторування, дефторування та інші). 

Децентралізована система водопостачання. Гігієнічні вимоги до облаштування і 

експлуатації шахтних колодязів та каптажів джерел. «Санація» колодязів і знезараження 

води в них. 

Загальна схема облаштування головних споруд водопроводу з підземних та 

поверхневих джерел водопостачання. Водопровідна мережа та її облаштування. Причини 

забруднення та інфікування води у водопровідній мережі; методи попередження. 

Санітарний нагляд за водопостачанням населених міст. Зони санітарної охорони головних 

споруд водопроводу. Біоетичні аспекти та питання біобезпеки використання джерел 

водопостачання. Значення якості питної води у біобезпеці населення. 

 

Розділ 8. Гігієна ґрунту та очистка населених місць. 

Грунт, визначення поняття. Походження, формування, механічна структура, фізичні 

властивості та хімічний склад ґрунту. Гігієнічна оцінка різних видів ґрунтів. Геохімічна, 

геоендемічна характеристика ґрунтів. 

Джерела забруднення ґрунту в сучасних умовах індустріалізації та хімізації 

народного господарства. Вплив забрудненого ґрунту на здоров’я і санітарні умови життя 

населення. Роль ґрунту у виникненні та розповсюдженні інфекційних захворювань 
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(анаеробних інфекцій) та інвазій. Грунт і захворювання неінфекційної етіології. Процеси 

та показники самоочищення ґрунту. Оцінка санітарного стану ґрунту за хімічними і 

біологічними показниками. 

Теоретичні основи і методика гігієнічного нормування – гранично допустимих 

концентрацій вмісту шкідливих хімічних речовин у ґрунті. Значення санітарного стану 

грунту та санітарної охорони водних об’єктів у біобезпеці населення. 

Принципи очищення населених місць. Системи та споруди для тимчасового 

зберігання, видалення, знешкодження та утилізації твердих і рідких відходів побутового 

та виробничого походження. 

Рідкі відходи, їх класифікація та санітарно-епідемічне значення. 

Каналізування населених місць, його значення в профілактиці інфекційних 

захворювань. Вплив каналізування населених місць на санітарний стан ґрунту і умови 

проживання населення.  

Загальна схема та споруди для очистки побутових стічних вод. Очистка стічних вод 

та санітарна охорона водойм. Наукові основи охорони відкритих водойм. Поняття про 

малу каналізацію та умови її використання. Особливості збору, тимчасового зберігання, 

видалення та знешкодження відходів з лікувально-профілактичних закладів (стічних вод, 

відходів хірургічних, інфекційних та інших відділень).  

Методики знешкодження та утилізації промислових і радіоактивних відходів. 

Гігієнічні вимоги до місць та видів поховання померлих. Гігієнічна характеристика 

кремації. 

 

Розділ 9. Гігієна та фізіологія праці. Методика гігієнічної оцінки важкості і 

напруженості праці, шкідливостей трудового процесу. Санітарне законодавство в 

галузі охорони праці. 

Робота і праця, визначення понять, соціально-гігієнічне значення праці. Фізіологія 

праці, шкідливі фактори трудового процесу. Зміни фізіологічних процесів в організмі 

людини під час виконання роботи та їх фізіолого-гігієнічна оцінка.  

Втома та перевтома, заходи попередження перевтоми.  

Поняття про професійні шкідливості та професійні захворювання, їх класифікація.  

Захворювання, пов’язані з високим рівнем нервово-психічного напруження, 

інтенсифікацією виробничих процесів.  

Організація робочого місця. Монотонність праці, її профілактика. Вимушене 

положення тіла, напруження окремих органів і систем та профілактика захворювань, 

пов’язаних з ними. Поняття про важкість та напруженість праці. Ергономіка. 

Фізіолого-гігієнічні особливості праці літньої людини. Показники важкості та 

напруженості праці літніх людей і їх зміни під час трудової діяльності. Вплив 

несприятливих чинників виробничого середовища на темп старіння працівника. 

Гігієнічні вимоги до режиму праці. Санітарне законодавство про охорону праці. 

(КЗпП України). Питання біоетики та біобезпеки в гігієні праці. 

 

Розділ 10. Гігієнічна характеристика шкідливих факторів виробничого 

середовища та реакції організму на їх вплив.  

Шкідливі та небезпечні фактори умов праці та виробничого середовища. Вплив 

фізичних факторів виробничого середовища (шум, вібрація, високочастотні 

електромагнітні коливання тощо) на здоров’я працюючих.  

«Шумова» хвороба та її профілактика. Вібраційна хвороба та її профілактика.  

Виробничий мікроклімат, фактори, що його зумовлюють, вплив несприятливого 

мікроклімату на здоров’я працюючих, профілактичні заходи.  

Особливості гігієни праці при зниженому та підвищеному атмосферному тиску. 

Висотна, гірська, декомпресійна, кесонна хвороби, їх профілактика. 

Методика визначення запиленості, хімічних забруднень виробничого середовища. 

Хімічні фактори виробничого середовища. Канцерогенні, мутагенні, алергенні 

чинники у виробництві, профілактика їх шкідливого впливу.  

Виробничий пил, його класифікація, профілактика шкідливої дії. Виробнича 
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токсикологія. Комплексна, комбінована, поєднана дія виробничих шкідливостей. 

Біологічні фактори у виробництві, профілактика їх несприятливої дії. 

Гігієнічні вимоги до опалення, вентиляції та освітлення виробничих приміщень. 

Методи і засоби профілактики виробничого травматизму. Питання біоетики та біобезпеки 

в профілактиці дії шкідливих і небезпечних факторів виробничого середовища. 

 

Розділ 11. Професійні захворювання і отруєння та їх профілактика. 

Професійні отруєння та їх профілактика. 

Гігієна праці в основних галузях промислового та сільськогосподарського 

виробництва, жінок та підлітків, осіб похилого віку та інвалідів. 

Засоби індивідуального захисту від шкідливих і небезпечних факторів виробничого 

середовища (захист тіла, зору, слуху, органів дихання). 

 

Розділ 12. Гігієна дітей і підлітків. Закономірності росту і розвитку дитячого 

організму. Гігієна трудового, фізичного, психофізіологічного навчання і виховання 

дітей і підлітків. Методика їх гігієнічної оцінки. 

Чинники навколишнього середовища та соціальні умови життя, що впливають на 

процеси формування здоров’я дітей і підлітків.  

Загальні закономірності росту і розвитку дитячого та підліткового організму. 

Критерії оцінки та показники здоров’я дітей і підлітків. Методика комплексної оцінки 

стану здоров’я дітей і підлітків. Особливості розподілу дітей і підлітків за групами 

здоров’я. 

Фізичний розвиток як важливий критерій оцінки стану здоров’я. Основні 

показники фізичного розвитку. Правила антропометрії. Вимоги до таблиць регіональних 

стандартів фізічного розвитку. Поняття про біологічний та календарний вік. Показники 

рівня біологічного розвитку дітей і підлітків. Сучасні уявлення про епохальну та 

внутрішньовікову акселерацію і децелерацію (ретардацію).  

Методи оцінки фізичного розвитку дітей і підлітків (метод сигмальних відхилень, 

оцінка за шкалами регресії, комплексний та центильний методи). Методи оцінки стану 

здоров’я та фізичного розвитку організованих дитячих колективів. 

Задачі лікаря щодо організації та проведення оздоровчих заходів в дитячих 

колективах (школах, гімназіях, ліцеях, коледжах, інтернатах, ПТУ, дитячих будинках, 

дошкільних закладах, таборах праці та відпочинку, позашкільних закладах).  

Система управління станом здоров’я дітей і підлітків. Роль сімейного лікаря у 

формуванні сприятливих гігієнічних умов виховання та навчання дитини. 

 

Розділ 13. Методи гігієнічної оцінки устаткування та утримання навчально-

виховних установ для дітей і підлітків. 

Чинники та умови навколишнього середовища і навчально-виховного процесу, що 

впливають на здоров я дітей і підлітків. Зрушення у стані здоров я та захворювання, які 

зумовлені дією чинників навколишнього середовища та умов перебування учнів у 

навчальних закладах. 

Гігієнічні вимоги до земельної ділянки, будівлі та групової секції дитячого 

дошкільного закладу. Принцип групової ізоляції та його значення. 

Гігієнічні вимоги до земельної ділянки і будівлі загальноосвітнього навчального 

закладу. Принцип функціонального зонування та його значення. Гігієнічні вимоги до 

планування, улаштування, обладнання, мікроклімату, вентиляції, освітлення та санітарно-

технічного благоустрою основних приміщень навчальних закладів. 

Гігієнічні вимоги до навчальних меблів та їх фізіологічне обґрунтування. Правила 

маркування парт, інших навчальних меблів та розсаджування учнів. Гігієнічні вимоги до 

розміщення навчальних меблів у шкільному класі. 

Основні профілактичні заходи щодо покращання санітарно-гігієнічних умов 

перебування учнів у сучасних навчальних закладах. 

 

Розділ 14. Методи вивчення вікових психофізіологічних особливостей дітей та 
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підлітків. Гігієнічна оцінка навчально-виховного режиму дітей різних вікових груп. 

Анатомо-фізіологічні та психофізіологічні особливості організму дітей і підлітків 

різних вікових та статевих груп. Медичні, фізіологічні та психолого-педагогічні критерії 

оцінки рівня розвитку дитини. Методи вивчення вікових психофізіологічних 

особливостей організму дітей і підлітків. Зрушення у стані здоров'я і захворювання, що 

зумовлені нераціональною організацією навчально-виховного процесу. 

Поняття про шкільну зрілість. Гігієнічні основи та методика визначення 

функціональної готовності дитини до навчання у школі. 

Поняття про режим дня та основні режимні елементи. Особливості гігієнічного 

нормування добової діяльності учнів. Гігієнічні принципи складання та оцінки режиму 

дня дітей і підлітків різних вікових груп. 

Гігієнічні вимоги до організації навчально-виховного процесу у сучасних 

загальноосвітніх закладах. Гігієнічні вимоги до розкладу занять у школі та методика його 

оцінки. Гігієнічні вимоги до організації і методики проведення уроку. Особливості 

навчання дітей шестирічного віку. 

Гігієнічні вимоги до шкільних підручників та навчальних посібників. 

Особливості навчально-виховного процесу в інноваційних закладах освіти 

(гімназії, ліцеї, коледжі тощо), спеціалізованих школах, дитячих санаторіях та оздоровчих 

установах. 

Гігієнічні вимоги до організації позашкільної діяльності та вільного часу учнів. 

 

Розділ 15. Методика гігієнічного контролю за організацією фізичного виховання 

та трудового навчання дітей і підлітків. Лікарсько-професійна консультація та 

медичний професійний відбір підлітків в умовах школи та поліклініки. 

Гігієнічні принципи раціональної організації фізичного виховання дітей і підлітків. 

Види, засоби та форми фізичної культури в сучасних навчальних закладах. 

Поняття про рухову активність. Методи кількісного вимірювання та гігієнічної 

оцінки рухової активності. Профілактика гіпокінезії. Фізіолого-гігієнічні основи оцінки 

уроку фізичної культури. Гігієнічні вимоги до місць проведення занять з фізичного 

виховання.  

Лікарський контроль за організацією занять фізичною культурою та гігієнічні 

аспекти медичного забезпечення фізичного виховання дітей і підлітків. Фізіолого-

гігієнічні основи загартовування організму дітей і підлітків. Основні види, принципи та 

способи організації загартовування. 

Гігієнічні принципи раціональної організації трудового та політехнічного навчання 

дітей і підлітків. Фізіолого-гігієнічні основи проведення контролю за трудовим навчанням 

школярів. Гігієнічні вимоги до змісту, режиму і умов організації та проведення трудового 

навчання в умовах різних типів сучасних навчальних закладів. 

Професійна орієнтація як гігієнічна проблема. Професіографія. Сучасна система 

професійної орієнтації, її функції та провідні складові частини. Наукові основи 

проведення лікарсько-професійної консультації. Поняття про професійний відбір. 

Методики прогнозування професійної успішності. 

 

Розділ 16. Гігієна харчування, його екологічні та соціальні проблеми. Методика 

оцінки харчового статусу людини, її потреб в харчових речовинах та енергії. 

Фізіологічні та гігієнічні основи харчування. Значення харчування для здоров’я і 

фізичного розвитку.  

Аліментарна патологія, її розповсюдженість та класифікація.  

Теорії харчування, функції їжі та види харчування.  

Методики визначення енерговитрат людини та потреб в основних нутрієнтах. 

Методики визначення енерговитрат людини похилого віку та його потреб в основних 

нутрієнтах. Законодавчі норми фізіологічної потреби у харчових речовинах та енергії для 

різних груп населення їх наукове обґрунтування. 

Законодавчі норми фізіологічної потреби у харчових речовинах та енергії для різних 

груп населення, їх наукове обґрунтування. Біоетичні аспекти оцінки харчового статусу 
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людини. 

 

Розділ 17. Наукові основи раціонального, превентивного, лікувального, дієтичного 

та лікувально-профілактичного харчування. Методи оцінки адекватного харчування 

за меню-розкладкою, забезпечення вітамінами. 

Поняття про раціональне превентивне, лікувальне, дієтичне та лікувально-

профілактичне харчування та основні їх принципи. Методики оцінки адекватності 

харчування. 

Поняття про харчовий статус організму та методики його оцінки. Методи оцінки 

адекватного харчування за меню-розкладкою, забезпечення вітамінами. Методи і засоби 

медичного контролю за харчуванням окремих вікових груп населення. Принципи 

харчування людей різних вікових груп, професій, спортсменів. 

 

Розділ 18. Фізіолого-гігієнічне значення нутрієнтів та гігієнічна характеристика 

харчових продуктів. 

Фізіолого-гігієнічна роль білків. Наукове обґрунтування потреб у білках. Гігієнічні 

характеристики білків тваринного та рослинного походження. Показники якості білків. 

Джерела білків та незамінних амінокислот.  

Фізіолого-гігієнічна роль жирів. Показники якості жирів різного походження. 

Фізіолого-гігієнічна роль поліненасичених жирних кислот, фосфатидів, стеринів. Наукове 

обґрунтування потреб організму в жирах. Джерела жирів. Кулінарні жири. «Перегріті 

жири».  

Фізіолого-гігієнічна роль вуглеводів. Наукове обґрунтування потреб організму у 

простих та складних вуглеводах. Показники якості вуглеводів. Джерела вуглеводів. 

Поняття про рафіновані та «захищені» вуглеводи.  

Вітаміни, мінеральні солі, смакові речовини, їх фізіолого-гігієнічна роль. Джерела 

вітамінів і мінеральних речовин. Мікро- та макроелементози, їх клінічні прояви і 

профілактика. 

Гігієнічна характеристика харчових продуктів. Санітарна експертиза харчових 

продуктів. Зернові, бобові та олійні культури, овочі, фрукти і ягоди. М’ясо і 

м’ясопродукти. Риба, птиця та інші харчові продукти. Яйця. Молоко і молочні продукти. 

Молочні жири.  

Науково-технічний прогрес та його вплив на якість продуктів харчування. 

Генетично-модифіковані продукти та соціально-гігієнічні проблеми, пов’язані з їх 

використанням. Питання гігієни харчування в біобезпеці населення. 

 

Розділ 19. Теоретичні аспекти та методика профілактики аліментарних та 

аліментарно-зумовлених захворювань. Методика розслідування та профілактика 

харчових отруєнь. Гігієнічні основи лікувального, дієтичного та лікувально-

профілактичного харчування.  

Аліментарні захворювання, їх класифікація.  

Харчові отруєння, їх класифікація.  

Харчові отруєння мікробної природи Харчові токсикоінфекції, етіологія, патогенез, 

профілактика. Бактеріальні токсикози. Ботулізм, етіологія, патогенез, профілактика. 

Стафілококовий токсикоз, етіологія, патогенез, профілактика. Мікотоксикози, їх етіологія, 

діагностика, клініка, профілактика.  

Харчові отруєння немікробної природи, продуктами, токсичними за своєю 

природою, продуктами, які придбали отруйні властивості умовами зберігання, 

продуктами, забрудненими токсичними речовинами (ксенобіотиками) – важкими 

металами, пестицидами та іншими. 

Харчові отруєння невстановленої етіології, гіпотези їх виникнення, особливості 

клініки. 

Значення харчових ланцюгів в міграції токсичних і радіоактивних речовин з різних 

об’єктів навколишнього середовища до організму людини. Вплив залишкових кількостей 

хімічних речовин в харчових продуктах на здоров’я населення. 
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Профілактика харчових отруєнь мікробної, немікробної природи та нез’ясованої 

етіології, обов’язки лікаря при розслідуванні харчових отруєнь та в їх профілактиці. 

Інструктивно-методичні та законодавчі документи, які використовуються при 

розслідуванні харчових отруєнь та їх профілактиці. 

Роль аерогенних, гнійних захворювань, здорового носійства збудників кишкових 

інфекцій серед персоналу харчоблоків у виникненні харчових отруєнь мікробної природи 

та інфекцій.  

Харчування в умовах екологічно несприятливого навколишнього середовища та 

шкідливих виробництв.  

Лікувально-профілактичне харчування. Лікувальне та дієтичне харчування. 

Парентеральне харчування, його гігієнічне обґрунтування. Продукти та суміші дитячого 

харчування. Продукти геропротекторного спрямування.  

Організація лікувального та дієтичного харчування в лікувально-профілактичних 

закладах та контроль за ним. Правила кулінарної обробки харчових продуктів з метою 

зберігання їх доброякісності, вітамінів, запобігання захворювань травної системи 

(гастритів, виразок шлунку та інших). Методи консервування харчових продуктів, їх 

гігієнічна характеристика. Харчові добавки, їх гігієнічна характеристика. 

Методи і засоби медичного контролю за харчуванням окремих груп населення. 

Принципи харчування людей різних вікових груп, професій, спортсменів. Гігієнічний 

нагляд за харчуванням різних вікових груп, професій, хворих в стаціонарах, оздоровчих 

закладах.  

Питання біоетики та біобезпеки при розслідування випадків харчових отруєнь. 

 

Розділ 20. Основи запобіжного санітарного нагляду. Методика читання 

будівельних креслень при експертизі проектів.  

Державна санітарно-епідеміологічна служба України. Система санітарно-

епідемічного нагляду його сутність, основні етапи та форми діяльності санітарного лікаря. 

Санітарне законодавство України як елемент правового поля з біологічної безпеки. 

Запобіжний санітарний нагляд, його мета, задачі і зміст.  

Основні види документів, що регламентують нормативні вимоги до проектування 

об’єктів різного призначення. Поняття про проект будівництва і його основні частини 

(текстова і графічна). Порядок розробки і узгодження проектної документації. Основні 

види будівельних креслень. 

Ситуаційний план, його зміст, гігієнічна оцінка. Генеральний план, його основні 

показники, гігієнічна оцінка. Вертикальні розрізи будинків, поверхові плани. Умовні 

позначки будівельних конструкцій і санітарно-технічного устаткування на кресленнях. 

Методика визначення коефіцієнту природної освітленості за кресленнями з 

використанням графіків А.І. Данилюка.  

Контрольно-інсоляційна лінійка. Методика визначення часу інсоляції за 

кресленнями з використанням контрольно-інсоляційної лінійки. 

 

Розділ 21.. Загальна методика поточного санітарного нагляду. 

Поточний санітарний нагляд, його мета, задачі і зміст. Біоетичні засади практичної 

діяльності лікарів-профілактиків. Поняття про об’єкт санітарного нагляду. Класифікація і 

характеристика об’єктів санітарного нагляду. Значення і місце методу санітарного опису в 

гігієнічній оцінці об’єкта. Анкетно-опитувальний метод, технічний і санітарний паспорти 

об’єкта. 

Задачі і загальна схема санітарного опису об’єкта. 

Методи і показники, що використовуються при санітарному обстеженні об’єкта: 

картографічні і будівельні креслення, фізичні, хімічні, бактеріологічні, фізіологічні, 

біологічні, клінічні, токсикологічні і математико-статистичні методи. 

Критерії оцінки результатів, що одержані при обстеженні об’єкта. 

Загальна схема санітарного обстеження об’єкта житлових, громадських, виробничих 

об’єктів і приміщень. Оформлення акту обстеження об’єкту.  

Поняття про гігієнічний норматив, його різновиди, об’єкти, що підлягають 
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нормуванню, значення у проведенні профілактичних заходів.  

Принципи гігієнічного нормування. 

Наукові заклади та установи, які здійснюють гігієнічне нормування. Наукові заклади 

та установи, які забезпечують реалізацію державної політики у сфері охорони 

навколишнього природного середовища та екологічної безпеки. 

 

Розділ 22. Гігієнічна оцінка розміщення та планування окремих структурних 

підрозділів лікарні за матеріалами проекту. Особливості планування та 

облаштування спеціалізованих лікарень та відділень. 

Значення оптимального гігієнічного режиму лікувально-профілактичних закладів 

для підвищення ефективності лікування хворих, профілактики внутрішньолікарняних 

інфекцій, створення безпечних умов праці персоналу та їх поліпшення. Сучасні системи 

забудови лікарень (централізована, блочна, децентралізована, павільйонна, змішана), їх 

порівняльна гігієнічна оцінка, перспективи удосконалення. Гігієнічні вимоги до 

земельних ділянок розміщення лікарень.  

Ситуаційний та генеральний плани забудови лікарняних закладів, гігієнічні вимоги 

до основних показників забудови (віддаленість від джерел забруднення повітря, ґрунту, 

площа, щільність забудови та озеленення, взаєморозміщення будівель, санітарний 

благоустрій ділянки), функціональне зонування території. 

Гігієнічні вимоги до планування, обладнання і режиму експлуатації відділень: 

приймальних (для соматичних, інфекційних, дитячих відділень), терапевтичного, 

хірургічного, інфекційного профілю, дитячих відділень, спеціалізованих лікарень 

(психоневрологічних, фтизіатричних та інших). 

Палатна секція, її склад, лікарняна палата, варіанти її планування і обладнання для 

соматичних хворих, інфекційних, психічних, реанімацій, реабілітації. Особливості 

планування боксів, напівбоксів в інфекційних, дитячих відділеннях лікарні. 

Гігієнічні вимоги до площі, кубатури палат, їх наукове обґрунтування. Вимоги до 

орієнтації вікон палат, мікроклімату, повітряного середовища, освітлення, опалення, 

вентиляції, шумового режиму. Нормативи освітлення, мікроклімату, вмісту двоокису 

вуглецю як показника хімічного забруднення повітря, бактеріального обсіменіння.  

 

Розділ 23. Гігієнічна оцінка умов перебування хворих та гігієна праці медичних 

працівників у лікувально-профілактичних закладах.  

Санітарно-гігієнічний і протиепідемічний режим у лікарні, поліклініці. 

Заходи профілактики внутрішньолікарняних інфекцій. Гігієнічні вимоги до 

санітарної обробки хворих, їх туалету, зміни білизни.  

Вимоги до режиму профілактики респіраторних та кишкових захворювань серед 

хворих і персоналу під час епідемій.  

Режим, методи і засоби вологого прибирання приміщень з застосуванням 

антисептичних препаратів, провітрювання приміщень, ізоляція хворих. 

Видалення і знешкодження твердих відходів, знезараження каналізаційних стічних 

вод в лікувальних закладах, їх особливості у сільських лікарнях, окремо розміщених 

оздоровчих закладах. 

Організація лікувального та лікувально-профілактичного харчування хворих у 

стаціонарах. Біоетичні проблеми охорони здоров’я пацієнтів та медичних працівників в 

лікувально-профілактичних закладах. 

 

Розділ 24. Радіаційна гігієна, протирадіаційний захист в медичних закладах та 

інших об’єктах, де використовуються джерела іонізуючої радіації. Методи і засоби 

радіаційного контролю. 

Актуальність гігієнічних проблем радіаційної природи, обумовлених науково-

технічним прогресом, протирадіаційного захисту працюючих з індустріальними 

джерелами іонізуючих випромінювань та радіаційної безпеки населення в місцях його 

мешкання. Біоетичні засади радіаційної безпеки населення 

Фізичні основи радіаційної безпеки та протирадіаційного захисту: сутність і природа 
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радіоактивності, види ядерних перетворень, іонізуючі випромінювання, виникненням 

яких вони супроводжуються, їх якісні та кількісні характеристики, використання в 

практичній діяльності.  

Якісні та кількісні характеристики радіонуклідів.  

Гігієнічна характеристика іонізуючих випромінювань та їх джерел. Сутність та 

особливості взаємодії іонізуючих випромінювань з речовинами, практичне використання 

цих знань. 

Біологічна дія іонізуючих випромінювань, її особливості та основні умови, від яких 

вона залежить. Детерміністичні та стохастичні ефекти опромінення людей, умови їх 

виникнення. 

Іонізуючі випромінювання як чинник навколишнього середовища, їх джерела 

(природні, техногеннопідсилені природного походження, індустріальні), їх 

характеристики. Радіаційний фон. 

Закономірності формування променевого навантаження населення, його гігієнічна 

оцінка, шляхи зниження.  

Питання біоетики та біобезпеки при застосуванні іонізуючого випромінювання.  

Радіаційна безпека населення в місцях його мешкання 

Радіаційна безпека населення в місцях його мешкання, чинники, що її визначають 

(хронічне опромінення техногеннопідсиленими джерелами природного походження, 

медичне опромінення, радіоактивне забруднення навколишнього середовища).  

Природний радіонуклід радон та медичні рентгено-радіологічні діагностичні 

процедури для населення як основні компоненти променевого навантаження людини, їх 

гігієнічна оцінка та спеціальні заходи відносно зниження променевого навантаження 

людей за рахунок цих чинників.  

Концепція проживання населення на територіях України у зв’язку з 

Чорнобильською катастрофою 

Чорнобильська катастрофа та її наслідки для здоров’я населення і навколишнього 

середовища. Гігієнічні аспекти побуту, харчування, праці та відпочинку населення, яке 

проживає на територіях, що зазнали радіоактивного забруднення. 

Концепція проживання населення на територіях України з підвищеними рівнями 

радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи, Закони України про 

правовий режим цих територій та правовий статус потерпілого населення. 

 

Розділ 25. Розрахункові методи оцінки протирадіаційної безпеки та параметрів 

захисту від зовнішнього опромінення. 

Іонізуючі випромінювання як виробнича шкідливість. Умови, від яких залежить 

радіаційна небезпека при роботі з радіонуклідами та іншими джерелами іонізуючих 

випромінювань.  

Заходи захисту від зовнішнього опромінення, що базуються на фізичних законах 

його послаблення (захист кількістю, часом, відстанню, екрануванням). 

Принципи, покладені в основу вибору матеріалу та розрахунку товщини захисних 

екранів від β-, γ-, рентгенівського випромінювання. 

Значення розрахункових методів оцінки радіаційної небезпеки та параметрів захисту 

від зовнішнього опромінення в комплексі заходів з протирадіаційного захисту персоналу. 

 

Розділ 26. Гігієнічна оцінка протирадіаційного захисту персоналу і радіаційної 

безпеки пацієнтів при застосуванні іонізуючої радіації в лікувальних закладах. 

Іонізуючі випромінювання як виробнича шкідливість. Умови, від яких залежить 

радіаційна небезпека при роботі з радіонуклідами та іншими джерелами іонізуючих 

випромінювань. Закриті джерела іонізуючих випромінювань, їх призначення, особливості 

радіаційної небезпеки та протирадіаційного захисту при роботі з ними (зовнішнє 

опромінення). Відкриті джерела іонізуючих випромінювань, їх призначення, особливості 

радіаційної небезпеки та протирадіаційного захисту при роботі з ними (зовнішнє і 

внутрішнє опромінення). 

Протирадіаційний захист персоналу та радіаційна безпека пацієнтів в 
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рентгенологічних підрозділах лікувальних закладів. Особливості радіаційної безпеки та 

протирадіаційного захисту в структурних підрозділах радіологічного відділення лікарні. 

Радіаційний і медичний контроль під час роботи з радіонуклідами та іншими 

джерелами іонізуючих випромінювань, його організаційні форми, види, програми, 

прилади, критерії для оцінки результатів, керівні документи. 

Гігієнічне нормування іонізуючих випромінювань, наукові концепції, на яких воно 

базується. Основні положення «Норм радіаційної безпеки України (НРБУ - 97)» та 

«Основних санітарних правил збереження радіаційної безпеки України (ОСПУ - 2005)». 

 

Розділ 27. Основи організація санітарно-гігієнічних заходів у Збройних силах 

України при надзвичайних ситуаціях мирного часу та у воєнний час. Гігієна польового 

розміщення військ та населення.  

Визначення та зміст військової гігієни при надзвичайних ситуаціях мирного часу та 

у воєнний час. Роль і місце санітарно-гігієнічних заходів у загальній системі медичного 

забезпечення Збройних силах України, воєнізованих формувань цивільної оборони та 

інших формувань, що призначені для дій в надзвичайних ситуаціях мирного часу та у 

воєнний час. 

Організація та проведення тимчасового розміщення воєнних та цивільних аварійно-

рятувальних формувань ліквідаторів наслідків надзвичайних ситуацій. 

Особливості організації та проведення санітарно-гігієнічних заходів в надзвичайних 

си-туаціях і бойовій обстановці з урахуванням особливостей військово-польових умов. 

Гігієна польового розміщення військ та населення. Типи польового житла , їх 

гігієнічна оцінка. Розміщення у населених пунктах, перспективні польові споруди.  

Поняття про фортифікаційні споруди, їх типри, характеристика основних вимог до 

них (придатність до проживання). 

Особливості мікроклімату та хімічного складу повітря у закритих фортифікаційних 

спорудах та їх вплив на організм. 

Санітарний нагляд за лазнево-пральним обслуговуванням особового складу 

формувань і потерпілого населення. 

Санітарно-гігієнічний контроль за утриманням та очищенням місць розташування 

військ та потерпілого населення у польових умовах. 

Порядок збирання та поховання загиблих. Обов’язки військово-медичної служби.  

 

Розділ 28. Основи організації та проведення санітарного нагляду і медичного 

контролю за харчуванням особового складу Збройних сил України у польових умовах. 

Організація харчування в умовах надзвичайних ситуацій, на час війни. Організація 

та проведення санітарного нагляду і медичного контролю за харчуванням в умовах при 

надзви-чайних ситуаціях. Норми харчування для особового складу та їх характеристика. 

Задачі меди-чної служби з нагляду за харчуванням.  

Харчування в умовах зараження місцевості та об`єктів сильнодіючими отруйними 

речовина-ми, радіоактивними і зараження бактеріальними (біологічними) речовинами, в 

умовах можливого застосування зброї масового ураження.  

Шляхи та механізми зараження продовольства радіоактивними, отруйними 

речовинами і бактеріальниминими засобами. Захист продовольства від них при 

транспортуванні, зберіганні, приготуванні, роздачі та прийнятті їжі. 

Організація та проведення медичної експертизи продовольства в умовах можливого 

за-раження радіоактивними, отруйними речовинами і бактеріальними засобами. Етапи, 

сили, за-соби та методи експертизи. Обсяг і можливості лабораторних досліджень. 

Характеристика та-бельних лабораторних комплектів та приладів. Методи дослідження, 

що використовуються при експертизі. Гранично допустимі рівні радіоактивних та 

концентрації отруйних речовин в продуктах при надзвичайних ситуаціях. Способи 

дезактивації, дегазації та дезінфекції продовольства і тари Профілактика харчових 

отруєнь. 

 

Розділ 29. Основи організації та проведення санітарного нагляду і медичного 
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контролю за водопостачанням особового складу Збройних сил України в польових 

умовах 

Організація і проведення санітарного нагляду за водопостачанням Збройних сил 

Украї-ни, воєнізованих формувань і потерпілого населення в умовах надзвичайних станах 

мирного часу та у воєнний час.  

Обов`язки різних служб з організації водопостачання особового складу Збройних 

сил України та інших формувань в умовах надзвичайних станах мирного часу та у 

воєнний час. Організація та проведення розвідки джерел води. Вибір джерел води та 

оцінка їх якості за до-помогою табельних засобів. Оцінка якості води, табельні комплекти 

і прилади, їх тактико-технічні дані, методи дослідження. 

Пункти польового водопостачання, гігієнічні вимоги до їх. устаткування 

Організація і проведення санітарного нагляду за очищенням, знезараженням, 

дезактива-цією води в умовах надзвичайних ситуацій. Очистка, знезараження, 

знешкодження ОР, дезак-тивація, опріснення води у польових умовах, при надзвичайних 

ситуаціях і на воєнний час. 

Санітарний нагляд та медичний контроль за водопостачанням особового складу 

військ та потерпілого населення у польових умовах при надзвичайних ситуаціях, умовах 

застосування зброї масового ураження, наявності забруднення води радіоактивними 

речовинами та отруйними речовинами. 

 

Розділ 30. Гігієна праці особового складу Збройних сил України при ліквідації 

наслідків надзвичайних станів і на воєнний час 

Гігієнічна характеристика основних факторів, що визначають умови праці трудового 

процесу і профілактика їх несприятливої дії на організм в окремих родах військ. 

Характеристика робочих місць. Забруднення повітря шкідливими газами, їх склад, вплив 

на організм лю-дини. 

Санітарно-гігієнічні заходи, що проводяться при переміщенні та базуванні 

формувань у різних кліматичних умовах, їх особливості в умовах низьких та високих 

температур. 

Гігієнічні особливості праці медичних працівників військових частин та особового 

складу військово-медичних закладів при ліквідації наслідків надзвичайних станів та у 

воєнний час. 

Гігієнічні особливості використання індивідуальних засобів захисту при 

обслуговування об’єктів озброєння і військово-техніки в сухопутних військах, повітряних 

силах, військово-морських силах, ліквідації пожеж, робіт при повенях та надзвичайних 

ситуаціях будь-якого походження. 

Гігієна військової праці танкістів. 

Гігієна військової праці у ракетних військах і артилерії, інженерних військах. 

Особливо-сті умов служби, їх вплив на організм людини і заходи щодо захисту 

військовослужбовців. 

Гігієна військової праці у радіотехнічних військах. Умови військової праці на 

радіолока-ційних станціях. Специфічні та неспецифічні фактори зовнішнього середовища. 

Гігієна військової праці на радіостанціях. 

Гігієнічні особливості використання індивідуальних засобів захисту при 

обслуговуванні об’єктів озброєння і військової техніки в СВ, ПС, ВМС, ліквідації пожеж 

та наслідків надзви-чайних станів. 

Організація та проведення санітарного нагляду за умовами праці 

військовослужбовців, ліквідаторів наслідків бойових дій та надзвичайних станів і на 

воєнний час. 

 

Розділ 31. Здоровий спосіб життя, особиста гігієна. Фізична культура, основи 

загартовування. Профілактика алкоголізму, наркоманії, токсикоманії, 

тютюнопаління. 

Здоровий спосіб життя, визначення, зміст. Особиста гігієна як галузь гігієнічної 

науки, її зміст та значення для збереження і зміцнення здоров’я в сучасних умовах. 
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Гігієна тіла, шкіри та волосся. Сучасні мийні засоби, їх гігієнічна оцінка. Гігієна 

порожнини рота та зубів, засоби догляду за ними, їх гігієнічна оцінка. 

Загартовування. Основні фактори загартовування. Принципи, методи та засоби 

загартовування з використанням природних чинників (сонячне випромінювання, повітря, 

вода тощо). Вимоги до організації, планування і режиму роботи соляріїв та фотаріїв. 

Гігієнічна оцінка парових та сухожарових лазень. 

Профілактика гіпокінезії. Фізична культура як один з найважливіших елементів 

особистої гігієни в сучасних умовах. Види фізичної культури, гігієнічне значення ранкової 

гімнастики, перебування та прогулянок на свіжому повітрі. Організація гігієнічного 

контролю за дозуванням фізичних навантажень. 

Негативні наслідки активного та пасивного паління тютюну для здоров’я. 

Несприятливий вплив на здоров’я надмірного вживання алкоголю, наркоманії та 

токсикоманії, їх шкідливий вплив на здоров’я. Медико-соціальні проблеми, значення, 

шляхи і засоби профілактики шкідливих звичок та наркоманій. 

Основні шляхи та засоби гігієнічного навчання та виховання різних груп населення. 

Організація гігієнічного контролю за дозуванням фізичних навантажень. Критерії 

ефективності роботи лікаря, що спрямована на формування здорового способу життя. 

 

Розділ 32. Поняття про психогігієну, психопрофілактику, медичну 

біоритмологію та хроногігієну, методи їх дослідження та гігієнічна оцінка. 

Основи психогігієни. Психопрофілактика. Особливості впливу спадкових факторів 

та факторів середовища на психічне здоров’я дітей і підлітків. Структура особливостей 

особистості людини (властивості темпераменту та характеру, мотиваційна спрямованість, 

особливості нервово-психічного стану тощо). Психогігієнічні принципи раціональної 

організації навчальної та професійної діяльності. Ятрогенне, лікувальне та профілактичне 

значення слова у побуті, на виробництві, у взаєминах між лікарем та хворим. Аутотренінг.  

Біологічні ритми та стан здоров’я. Поняття про біологічні ритми. Передумови та 

причини виникнення медичної біоритмології як науки. Основні біоритмологічні типи. 

Десинхроноз як основний вид хронопатології. Види десинхронозів. Біоритмологічні 

принципи раціональної організації навчальної та професійної діяльності. Поєднання часу 

навчальних занять з часом оптимуму фізіологічних функцій організму. Рухова активність 

як синхронізатор біологічних ритмів. Раціональна організація вільного часу як важливий 

фактор реалізації амплітудно-фазової програми біоритмів. Хроногігієна як основа 

профілактики десинхронозів. 

Гігієна розумової і операторської праці. Психогігієнічні основи наукової організації 

праці. Поняття про активний та пасивний відпочинок. Гігієна сну.  

 

Розділ 33. Гігієна одягу та взуття. Гігієнічна оцінка миючих засобів, тканин та 

побутового, виробничого і лікарняного одягу. 

Гігієна одяг у та взуття. Гігієнічні вимоги до різних видів тканин. Порівняльна 

гігієнічна характеристика одягу та взуття з природних і штучних тканин та матеріалів.  

Вимоги до одягу і взуття для різних вікових груп населення. Фізико-хімічні 

показники, які характеризують гігієнічні властивості тканин для одягу людей похилого 

віку. Гігієнічні вимоги до різних шарів одягу людей похилого віку. 

Засоби особистої гігієни, методи їх дослідження та оцінки. Гігієнічна оцінка 

сучасних миючих засобів.  

Оцінювання вступних іспитів. 

Комплексне оцінювання результатів проведення вступного іспиту здійснюється 

шляхом виставлення традиційної оцінки: 

оцінку “5” – якщо правильно виконано не менше 90 % завдань; 

оцінку “4” – якщо правильно виконано не менше 80 % завдань; 

оцінку “3” – якщо правильно виконано не менше 60 % завдань; 

оцінку “2” – якщо правильно виконано менше 60 % завдань. 

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ ПИТАННЯ  
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з гігієни та екології для аспірантів 
2017 рік 

ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ 

1. Гігієна як наука та її місце в роботі лікаря загальної практики та лікаря–педіатра. Мета, 

завдання та методи досліджень. Розвиток гігієни в Україні. Основні напрямки наукових 

досліджень сучасної гігієни. Принципи гігієнічного нормування. 

2. Основні напрямки наукових досліджень сучасної гігієни. Закони гігієни. Питання гігієни 

у програмі ВООЗ «Здоров’я для всіх у XXI столітті». Основи законодавства України про 

охорону здоров’я та санітарно–епідеміологічне благополуччя населення. 

3. Структура та основні завдання санітарно–епідеміологічної служби. Зміст 

попереджувального і поточного санітарного нагляду та його особливості у збройних силах. 

4. Екологія та гігієна навколишнього середовища: мета, завдання, основні напрямки, 

методи досліджень. Роль у збереженні здоров’я та  профілактиці захворювань. 

5.  Основні етапи  вивчення впливу денатурованого навколишнього середовища на 

здоров’я населення. Форми та методи досліджень. Основи законодавства України з питань 

охорони природи та раціонального використання природних ресурсів. 

6. Законодавство про охорону атмосферного повітря. Джерела забруднення атмосферного 

повітря. Методика вивчення впливу денатурованого природного середовища на здоров’я 

населення. 

7. Гігієнічні основи здорового способу життя. Фактори ризику та їх профілактика їх 

негативного впливу. Поняття про комбіновану, комплексну та поєднану дію чинників 

навколишнього середовища на здоров’я людини. 

8. Гігієнічні аспекти медичної біоритмології. Основи психогігієни та психопрофілактики. 

9. Основи психогігієни. Критерії психічного здоров’я людини. Психогігієнічні принципи 

оптимізації повсякденної діяльності людини. 

10. Поняття про здоровий спосіб життя. Гігієнічні принципи загартовування. Методи 

оптимізації рухового режиму. Гігієнічна характеристика лазень та їх роль у збереженні 

здоров’я людини. 

11. Гігієнічні вимоги до одягу, взуття та предметів побуту. Гігієнічна оцінка лікарняного та 

побутового одягу. 

12. Основи особистої гігієни. Гігієна тіла та ротової порожнини. Методика оцінки засобів 

по догляду за ротовою порожниною.  

 

ГІГІЄНА ХАРЧУВАННЯ 

1. Харчування та здоров’я. Класифікація аліментарних захворювань та 

проблеми їх профілактики. 

2. Основні теорії та види харчування. Функції їжі. Методи оцінки харчування 

населення. Особливості харчування дітей та осіб похилого віку. 
3. Гігієнічні принципи раціонального харчування, Показники адекватності та 

збалансованості харчування. Задачі медичної служби з санітарного нагляду за харчуванням 

у бойовій обстановці.  

4. Класифікація та гігієнічна характеристика основних харчових речовин. Фізіологічні 

норми потреби в основних харчових речовинах та енергії різних груп населення. Методи 

оцінки харчування населення.  

5. Класифікація харчових продуктів та методи оцінки ступеня їх якості. Поняття про 

фальсифіковані і рафіновані продукти, а також продукти–сурогати. Основні принципи 

проведення санітарної експертизи харчових продуктів та складання санітарно–гігієнічного 

висновку щодо їх якості.  

6. Фізіолого–гігієнічне значення білків у харчуванні людини. Захворювання, зумовлені 

дефіцитом та надлишком білків, їх профілактика. Поняття про білково–енергетичну 

недостатність. 

7. Фізіолого–гігієнічне значення вуглеводів у харчуванні людини. Захворювання, зумовлені 

дефіцитом та надлишком вуглеводів, їх профілактика. 
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8. Фізіолого–гігієнічне значення жирів у харчуванні людини. Захворювання, зумовлені 

дефіцитом та надлишком жирів та їх профілактика. Ознаки псування жирів. Рафіновані і 

перегріті жири та їх гігієнічне значення. 

9. Фізіолого–гігієнічне значення вітамінів у харчуванні людини. Захворювання, зумовлені 

дефіцитом та надлишком вітамінів та їх профілактика. 

10. Гігієнічне значення мікроелементів у харчуванні людини. Захворювання, що зумовлені 

дефіцитом та надлишком мікроелементів. Поняття про біогеохімічні провінції. 

Профілактика біогеохімічних ендемій. 

11. Гігієнічне значення та основи проведення санітарної експертизи молока та молочних 

продуктів. Санітарна експертиза молока та молочних продуктів. Показники якості та 

ознаки псування молока. 

12. Харчова і біологічна  цінність продуктів переробки зерна. Показники якості та псування 

борошна. Особливості організації та проведення медичної експертизи продовольства у 

польових умовах. 

13. Харчова і біологічна цінність овочів та фруктів. Класифікація вуглеводів. Легко– та 

важкозасвоювані вуглеводи та їх гігієнічне значення. 

14. Харчова і біологічна цінність м’яса та м’ясних продуктів. Санітарна експертиза м’яса та 

м’ясних продуктів. Ознаки псування м’яса. Профілактика захворювань, що пов’язані із 

споживанням недоброякісних м’ясних продуктів. 

15. Харчова і біологічна цінність риби та рибних продуктів. Санітарна експертиза риби, 

рибних продуктів та консервів. Ознаки псування риби. Захворювання, що пов’язані зі 

споживанням рибних продуктів. 

16. Гігієнічна характеристика методів і засобів консервування харчових продуктів. 

Санітарна експертиза консервів та харчових концентратів. 

17. Харчові отруєння та їх профілактика (класифікація харчових отруєнь, етіологічні 

фактори, тактика та обов’язки лікаря, який першим установив діагноз харчового отруєння). 

Загальна схема розслідування випадку харчового отруєння.  

18. Харчові отруєння бактеріальної природи та їх профілактика (етіологія, умови, що 

сприяють виникненню харчових отруєнь, диференційний діагноз). Обов’язки лікаря, який 

першим встановив діагноз. 

19. Харчові отруєння хімічної природи їх основні етіологічні чинники, класифікація та 

профілактика. 

20. Гігієнічні вимоги до земельної ділянки, будівлі, обладнання та  експлуатації харчоблоку 

лікарні. Медичний контроль за організацією роботи харчоблоку, умовами праці і станом 

здоров’я персоналу. 

21. Гігієнічні основи лікувально–дієтичного харчування. Класифікація харчових продуктів 

з урахуванням їх лікувальної дії. Задачі та обов’язки лікаря–дієтолога. 

22. Гігієнічні основи, принципи та задачі лікувально–профілактичного харчування на 

виробництві, відмінності від раціонального харчування. Правила відбору проб їжі для 

лабораторного дослідження. 

 

ГІГІЄНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ТА  

КОМУНАЛЬНА ГІГІЄНА  

1. Сонячна радіація та її гігієнічне значення (спектр сонячного випромінювання, 

характеристика фізичних властивостей і біологічної дії, прилади та одиниці вимірювання). 

Світлове голодування та його профілактика. 

2. Освітлення та здоров’я. Гігієнічні вимоги до освітлення. Методики вивчення і оцінки 

природного та штучного освітлення. Зрушення у стані здоров’я та захворювання, що 

виникають в умовах недостатнього освітлення. Профілактика міопії у дітей та підлітків. 

3. Атмосфера як елемент біосфери та фактор здоров’я (структура, склад, властивості, 

можливі зрушення у стані здоров’я та захворювання). Заходи щодо охорони атмосферного 

повітря від забруднень. 

4. Вентиляція приміщень та її гігієнічне значення. Гігієнічна характеристика систем, видів 

та пристроїв для вентиляції приміщень. Показники якості повітря та ефективності 

вентиляції у приміщенні. 
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5. Мікроклімат приміщень та його гігієнічне значення. Вплив мікрокліматичних умов на 

здоров’я населення. Класифікація мікроклімату. Гігієнічні основи оцінки мікроклімату 

приміщень. Методика комплексної оцінки впливу метеорологічних факторів на здоров’я 

людини. 

6. Клімат та здоров’я населення (визначення, класифікація, кліматотвірні та 

кліматохарактеризуючі фактори, їх гігієнічна характеристика). 

7. Акліматизація людини (види, фактори, що впливають на акліматизацію, гігієнічні 

рекомендації). Особливості акліматизації у південних та північних широтах. 

8. Погода і здоров’я населення (визначення, класифікація, погодотвірні та 

погодохарактеризуючі фактори, вплив на організм людини). Геліометеотропні реакції та їх 

профілактика. 

9. Водопостачання та здоров’я населення (характеристика джерел та систем 

водопостачання, гігієнічні вимоги до питної води, державний стандарт на питну воду). 

Заходи з санітарної охорони водоймищ та СанПіН для джерел місцевого водопостачання.  

10. Гігієнічні основи водопостачання населених місць. Гігієнічні вимоги до улаштування 

шахтних криниць та основні етапи їх санації. Загальна схема санітарного обстеження 

джерел місцевого водопостачання. 

11. Показники забруднення води патогенної мікрофлорою, неорганічними та органічними 

хімічними речовинами і радіоактивними речовинами. Особливості обробки води в 

польових умовах, табельні засоби. 

12. Очистка води (види, методи, засоби та прийоми, обладнання). Показники якості 

очистки води. Табельні засоби контролю за якістю води у польових умовах. 

13. Знезараження води (методи, засоби та прийоми). Показники якості знезараження питної 

води. Оцінка якості води у польових умовах. 

14. Санітарна очистка населених місць та здоров’я населення. Гігієнічні принципи 

проведення та показники якості санітарної очистки.  

15. Гігієнічне значення ґрунту (механічна структура, фізичні властивості, хімічних склад). 

Показники санітарного стану ґрунту. Процес самоочищення. Заходи щодо санітарної 

охорони ґрунту. 

16. Урбанізація та проблеми охорони здоров’я. Гігієна планування та забудови населених 

місць. Гігієнічне значення зелених насаджень.  

17. Гігієнічні вимоги до житла. Вплив житлових умов на стан здоров’я та працездатність 

людини. Типи польового житла, їх гігієнічна  оцінка.  

 

ГІГІЄНА ЛІКУВАЛЬНО–ПРОФІЛАКТИЧНИХ ЗАКЛАДІВ 

1. Гігієнічні принципи лікарняного будівництва та створення оптимальних умов для 

перебування хворих і роботи медичного персоналу. Санітарна експертиза проектів 

будівництва лікувально–профілактичних закладів. 

2. Гігієнічні принципи лікарняного будівництва. Гігієнічні вимоги до земельної ділянки і 

будівлі лікарні.  

3. Гігієнічні аспекти організації праці лікарів. Профілактика професійно–зумовлених 

захворювань лікарів різних спеціальностей. 

4. Гігієнічні вимоги до лікарняної палати. Методики вивчення мікрокліматичних умов та 

ефективності вентиляції в палаті. Показники якості повітря в палаті. 

5. Гігієнічні вимоги до улаштування, обладнання та експлуатації  приймального відділення 

лікарні. Особливості організації прийому хворих до інфекційних відділень лікарень. 

Санітарно–протиепідемічний режим. 

6. Гігієнічні вимоги до улаштування, обладнання та експлуатації терапевтичного 

відділення. Санітарно–протиепідемічний режим. 

7. Гігієнічні основи профілактики внутрішньолікарняних інфекцій (поняття про 

внутрішньолікарняну інфекції, основні шляхи їх передачі, основні заходи щодо 

профілактики). 

8. Гігієнічні вимоги до улаштування, обладнання та експлуатації хірургічного відділення 

лікарні. Санітарно–протиепідемічний режим. 
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9. Гігієнічні вимоги до улаштування, обладнання та експлуатації акушерсько–

гінекологічного відділення та пологового будинку. Санітарно–протиепідемічний режим. 

10. Гігієнічні вимоги до улаштування, обладнання та експлуатації дитячого відділення 

лікарні. Санітарно–протиепідемічний режим. 

11. Гігієнічні вимоги до улаштування, обладнання та експлуатації інфекційного відділення 

лікарні. Профілактика внутрішньолікарняних інфекцій. Санітарно–протиепідемічний 

режим. 

12. Гігієнічні вимоги до улаштування, обладнання та експлуатації рентгенологічного 

відділення лікарні. Санітарно–дозиметричний контроль.  

13. Гігієнічні вимоги до улаштування, обладнання та експлуатації радіологічного 

відділення лікарні. Санітарно–дозиметричний контроль. Гігієнічна оцінка ефективності 

протирадіаційного захисту. 

14. Знешкодження та знезараження стічних вод лікарні та здоров’я населення (основні 

принципи знешкодження та знезараження стічних вод при наявності та при відсутності 

централізованих каналізаційних систем, будова локальних очисних споруд). 

15. Санітарна освіта та проблеми гігієнічного виховання населення. Особливості 

проведення санітарної освіти в лікувально–профілактичних закладах. 

 

ГІГІЄНА ПРАЦІ ТА РАДІАЦІЙНА ГІГІЄНА 

1. Класифікація виробничих шкідливостей. Система заходів з профілактики професійних 

захворювань та виробничого травматизму. Медико-санітарні частини та медичні пункти 

промислових підприємств. 

2. Класифікація основних видів і форм трудової діяльності. Гігієнічна оцінка ступеня 

важкості і напруженості праці та методи їх дослідження. 

3. Гігієнічна оцінка ступеня важкості і напруженості праці. Комісія з розслідування 

нещасного випадку на виробництві: порядок створення, права та обов’язки. 

4. Гігієна розумової праці. Провідні принципи, методи та засоби наукової організації  

праці. Санітарно–просвітня робота. 

5. Ультрафіолетова радіація як виробнича шкідливість (характеристика фізичних 

властивостей і біологічної дії, прилади та одиниці вимірювання, патологія). Профілактика 

захворювань при роботі, що пов’язана з впливом ультрафіолетової радіації. 

6. Інфрачервона радіація як виробнича шкідливість (характеристика фізичних властивостей 

і біологічної дії, прилади та одиниці  вимірювання, патологія). Профілактика захворювань 

при роботі, що пов’язана з впливом інфрачервоної радіації. 

7. Метеорологічні фактори як виробнича шкідливість. Класифікація і характеристика 

мікроклімату. Зрушення у стані здоров’я та захворювання, що зумовлені впливом 

виробничого мікроклімату, заходи щодо його профілактики. 

8. Атмосферний тиск як виробнича шкідливість (біологічна дія, прилади та одиниці 

вимірювання, патологія). Профілактика захворювань при роботі, що пов’язана з впливом 

високого та низького атмосферного тиску. 

9. Шум як виробнича та побутова шкідливість (характеристика фізичних властивостей і 

біологічної дії, прилади та одиниці вимірювання, патологія). Профілактика захворювань 

серед цивільного населення та військовослужбовців, робота яких пов’язана з впливом 

шуму. 

10. Вібрація як виробнича шкідливість (характеристика фізичних властивостей і 

біологічної дії, прилади та одиниці вимірювання, патологія). Профілактика захворювань, 

що можуть виникнути у разі дії вібрації на організм. 

11. Електромагнітне випромінювання як виробнича шкідливість (характеристика фізичних 

властивостей і біологічної дії, прилади та одиниці вимірювання, патологія). Організація 

заходів щодо профілактики шкідливого впливу СВЧ–поля. 

12. Гігієнічна оцінка лазерного випромінювання (фізичні властивості і біологічний ефект, 

галузі застосування у медичній практиці, можливі зрушення у стані здоров’я та 

захворювання, заходи щодо їх профілактики). 
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13. Пил як виробнича шкідливість (фізико–хімічні властивості, біологічна дія, зрушення у 

стані здоров’я та захворювання). Профілактика пилової патології в умовах цивільної і 

військової праці. 

14. Свинець як виробнича шкідливість (фізичні властивості, біологічна дія, зрушення у 

стані здоров’я). Профілактика захворювань при роботі, що пов’язана із впливом свинцю. 

15. Ртуть як виробнича шкідливість (фізичні властивості, біологічна дія, зрушення у стані 

здоров’я). Профілактика захворювань при роботі, що пов’язана з ртуттю. 

16. Оксид вуглецю та нітросполуки як виробничі шкідливості (фізичні властивості, 

біологічна дія, зрушення в стані здоров’я). Профілактика захворювань, що пов’язані з 

впливом оксиду вуглецю та нітросполук. 

17. Біологічний фактор як виробнича шкідливість (головні компоненти, класифікації за 

групами ризику та за ступенем небезпеки, заходи щодо профілактики). 

18. Основні напрямки медико–санітарного обслуговування працівників промислових 

підприємств та діяльності цехового лікаря. Гігієнічна класифікація праці за показниками 

шкідливості та небезпечності чинників виробничого середовища, важкості та напруженості 

трудового процесу. 

19. Гігієна сільськогосподарської праці (тваринництво, робота на молочно–товарній 

фермі). Професійні шкідливості. Зрушення у стані здоров’я та заходи щодо їх 

профілактики. 

20. Гігієна праці сільських механізаторів (умови праці, професійні шкідливості, можливі 

зрушення у стані здоров’я та захворювання, заходи щодо профілактики). 

21. Гігієна праці при роботі з пестицидами (види пестицидів, особливості дії та способів 

застосування, заходи безпеки та профілактики захворювань). 

22. Гігієнічна характеристика іонізуючого випромінювання (фізичні властивості, 

біологічна дія, види доз, прилади та одиниці вимірювання, прилади, патологія). Гігієнічні 

принципи радіаційного контролю. 

23. Гігієнічна характеристика факторів, які визначають характер і ступінь важкості 

променевих ушкоджень. Кількісні та якісні характеристики радіонуклідів. Гігієнічні 

принципи радіаційного контролю. 

24. Гігієнічні основи протирадіаційного захисту у промислових та побутових умовах. 

Методика оцінки радіаційного фону місцевості. 

 25. Наукова організація праці. Заходи боротьби з втомою. Гігієна та охорона праці під час 

роботи з комп’ютерною технікою. 

 

 

ГІГІЄНА ДІТЕЙ ТА ПІДЛІТКІВ 

1. Стан здоров’я дітей та підлітків і фактори, що його формують. Принципи комплексної 

оцінки стану здоров’я дітей та підлітків. Групи здоров’я. Методика вивчення  

функціонального стану організму учнів. 

2. Закономірності росту і розвитку дітей та підлітків. Показники фізичного розвитку дітей 

та підлітків, правила антропометрії, вимоги до таблиць стандартів фізичного розвитку. 

3. Фізичний розвиток як один з найважливіших критеріїв оцінки стану здоров’я. Методи 

оцінки фізичного розвитку. 

4. Гігієнічні вимоги до земельної ділянки і приміщень дитячих дошкільних закладів. 

Оцінка функціональної готовності дітей до вступу в школу. 

5. Гігієнічні вимоги до земельної ділянки, планування та улаштування загальноосвітньої 

школи. Санітарно–протиепідемічний режим. 

6. Гігієнічні основи навчально–виховного процесу в загальноосвітній школі (гігієнічні 

вимоги до навчальних посібників, розкладу уроків, структури уроку та організації його 

проведення). 

7. Гігієнічні вимоги до дитячих меблів, навчальних посібників та дитячих іграшок. 

Методика маркування парт та розсаджування школярів. 

8. Гігієнічні вимоги до режиму дня дітей та підлітків (основні режимні елементи, їх 

тривалість, гігієнічні принципи оцінки режиму дня). Вимоги до розкладу уроків. 

Психогігієнічні основи навчальної та позашкільної діяльності. 
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9. Рухова активність і здоров’я дітей та підлітків. Гігієнічна оцінка рухової активності 

учнів. Зміст лікарського контролю за фізичним вихованням школярів.  

10. Гігієнічні основи організації занять фізичною культурою і спортом дітей та підлітків. 

Види, форми та засоби фізичного виховання. Медичний контроль за фізичним вихованням 

учнів. 

11. Гігієнічні основи трудового і політехнічного навчання дітей та підлітків. Гігієнічні 

вимоги до шкільних майстерень. Професійна орієнтація та професійний відбір. 

 

 

 

 

ГІГІЄНА ЕКСТРЕМАЛЬНИХ УМОВ ТА ВІЙСЬКОВА ГІГІЄНА 

1. Гігієнічні основи профілактики внутрішньолікарняних інфекцій (поняття про 

внутрішньолікарняні інфекції, основні шляхи їх передачі, основні заходи щодо 

профілактики). 

2. Екстремальні стани та їх наслідки. Санітарно–гігієнічний контроль за 

розміщенням, водопостачанням і харчуванням населення та особового складу 

спеціальних формувань в умовах надзвичайних ситуацій. 
3. Завдання, сили та засоби медичної служби з гігієнічного забезпечення військ. 

Санітарний нагляд за порядком збору та поховання  загиблих воїнів у польових умовах, 

задачі медичної служби. 

4. Гігієнічні принципи організації польового водопостачання. Показники забруднення 

води. Задачі і обов’язки служб, що приймають участь в організації польового 

водопостачання. 

5. Гігієнічні вимоги до улаштування, обладнання та експлуатації пунктів водопостачання 

та водорозбору. Санітарний нагляд за водопостачанням військ в умовах застосуванням 

ворогом зброї масового ураження. 

6. Організація харчування у польових умовах. Гігієнічні вимоги до улаштування, 

обладнання та експлуатації батальйонного продовольчого пункту.  

7. Гігієнічна характеристика загальновійськової пайки, загальновійськової сухої пайки та 

раціону виживання. Способи захисту продовольства від зараження радіоактивними та 

отруйними речовинами, методи дезактивації та знешкодження.  

8. Гігієна польового розташування військ. Види і способи польового розташування військ. 

Перспективне польове житло та його гігієнічна оцінка. Гігієнічні вимоги до улаштування, 

обладнання та експлуатації фортифікаційних споруд і сховищ. 

9. Санітарно–гігієнічні заходи при пересуванні військ залізницею, автомобільним 

транспортом та пішки. Санітарний нагляд за лазне–пральним обслуговуванням  особового 

складу військ в польових умовах. 

10. Гігієна праці в окремих родах військ (артилерія, мотострілкові, бронетанкові та 

радіотехнічні війська). 
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с. 

Допоміжна: 
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Програма для вступу в аспірантуру 

зі спеціальності 091 «Біологія», 

спеціалізація  «Біохімія» 
 

 

1. Введення в біохімію 

Бiохiмiя як наука. Місце біохімії серед інших медико-біологічних дисциплін. 

Методи та роздiли біохімії. Система уніфікації біохімічних методів в біології та 

медицині. Міжнародна система одиниць. Матеріал для біохімічних досліджень. 

Біохімічна лабораторна діагностика. Видатнi вченi бiохiмiки. Внесок українськіх 

вчених у розвиток світової біохімії. 

 
 

2. Ферменти та кофактори. Регуляція метаболізму 

Ферменти: визначення, номенклатура, класифiкацiя. Хiмiчна природа 

ферментiв. Властивості ферментів, що відрізняють їх від небіологічних 

каталізаторів. Будова ферментів. Активний та алостеричний центри ферментiв, 

їх значення. Механізм дії ферментів. Мультиферменти та iзоферменти. Клiничне 

значення визначення iзоферментiв. Активатори та iнгiбiтори ферментiв. Види 

iнгiбiторiв. Застосуванняя конкурентних інгібіторів ферментів в медичній 

практиці. Принципи та одиниці визначення ферментативної активностi. 

Використання ферментативних препаратів в медичній практиці. 

Ензимодіагностика. Способи регуляції ферментативної активності. Клітинна 

організація ферментативної активності. Коферменти, що приймають участь в 

окисно-відновних реакціях, механізми дії та біологічне значення. Коферменти - 

переносники хiмiчних груп: хiмiчна природа, механiзм дiї, бiологiчне значення. 

Ензимопатологія, ензимодіагностика, ензимотерапія. Ферменти та їх інгібітори 

як фармпрепарати. Ферментопатії (ензимопатії): класифікація, характеристика та 

лабораторна діагностика. 



3. Основні закономірності обміну речовин. Молекулярні основи 

біоенергетики 

Поняття про біоенергетику. Загальні шляхи катаболізму та етапи вивільнення 

енергії з органічних речовин. Центральні метаболіти обміну речовин. Окисне 

декарбоксилування пірувату та інших -кетокислот. Структура та значення 

мультиферментного комплексу. Цикл трикарбонових кислот Кребса: локалізація 

в клітині, механізм, регуляція, поповнення метаболітів, енергетичний баланс. 

Сучасні уявлення про тканинне дихання. Структурна організація дихального 

ланцюга мiтохондрiй. Утворення води, вуглекислого газу та пероксиду водню в 

тканинах. Допоміжні ферменти тканинного дихання (знешкодження пероксиду 

водню). Iнгiбiтори тканинного дихання. Окисне фосфорилювання: визначення, 

механізм, значення. Коефiцiент Р/О. Роз'єднувачi тканинного дихання та 

окисного фосфорилювання. Макроергічні сполуки. Структура та біологічне 

значення АТФ. 

4. Вуглеводи: будова, метаболізм, регуляція 

Вуглеводи: класифiкацiя, будова, бiологiчна роль. Головнi представники 

моно- та дисахаридiв: хiмiчна будова та біологічне значення в органiзмi. Гомо- 

та гетерополiсахариди (мукополісахариди): визначення, представники, 

біологічна роль. Глікокон’югати, біологічне значення. Мукополісахаридози. 

Норма вуглеводiв в харчуваннi. Травлення та всмоктування вуглеводiв в ШКТ. 

Роль клiтковини (целюлози) та iнших харчових волокон в травленнi. Глікоген: 

будова, біологічне значення, синтез та розпад в печiнцi, гормональна регуляцiя 

метаболізму. Глікогенози та аглікогенози. Анаеробний глiколiз та глiкогенолiз: 

локалiзацiя в клiтинi, бiологiчне значення та регуляцiя цих процесiв. Субстратне 

фосфорилювання. Взаємне перетворення молочної та піровиноградної кислот. 

Глюконеогенез та його значення. Особливості метаболізму та біологічне 

значення окремих моносахаридів: фруктози та галактози. Молекулярні 

ензимопатії порушення їх обміну. Пентозофосфатний шлях окиснення глюкози, 

його бiологiчне значення. Спадкове порушення активності глюкозо-6-

фосфатдегідрогенази. Анаеробний та аеробний шляхи 



окиснення вуглеводів: регуляція, значення. Етапи аеробного окиснення глюкози. 

Порівняння енергетичного балансу. Нейро-гуморальна регуляцiя вуглеводного 

обмiну. Аденiлатциклазний механiзм розпаду глiкогену. Біологічні ефекти 

iнсулiну. Види гiпо- та гiперглiкемiї. Глюкозурiя: види та причини. Бiохiмiчна 

характеристика та дiагностика цукрового дiабету. 

 

5.Ліпiди: будова, метаболізм, регуляція 

Лiпiди: визначення, класифікація та біологічне значення окремих груп. 

Бiологiчнi мембрани: будова, склад, властивостi, загальні та спеціалізовані 

функції. Ліпіди мембран. Види транспорту речовин через мембрани. Поняття про 

пероксидне окиснення ліпідів (ПОЛ). Ферментативне та неферментативне ПОЛ. 

Каскад арахідонової кислоти та біологічне значення ейкозаноїдів. Активні 

форми кисню: утворення та знешкодження. Антиоксиданти. Норма ліпідів в 

харчуваннi. Травлення харчових ліпіді в ШКТ та всмоктування продуктів 

гідролізу. Структура та роль жовчних кислот. Транспортнi форми лiпiдiв: будова, 

склад, клініко-діагностичне значення. Проміжний обмін ліпідів. 

Внутрішньоклітинний ліполіз та його гормональна регуляція. Окиснення 

жирних кислот та гліцерину в тканинах: ферменти, коферменти, значення, 

енергетичний баланс. Ліпогенез: бiосинтез насичених жирних кислот, роль 

біотину (вітаміну Н) в цьому процесі. Особливості синтезу ненасичених жирних 

кислот. Нейтральні жири (триацилгліцериди): визначення, будова, біосинтез, 

біологічне значення. Фосфоглiцериди: представники, будова, класифiкацiя, 

бiологiчне значення, біосинтез. Ліпотропні та гіпогенні фактори. Сфінголіпіди 

(сфінгомієліни, глікосфінголіпіди): будова, біологічне значення, особливості 

метаболізму. Сфінголіпідози. Кетонові тiла: будова, вміст в крові та сечі в нормі 

і патології, біологічне значення. Метаболізм: кетогенез та кетоліз. Кетогеннi та 

антикетогеннi фактори. Стероїди. Холестерол: будова, метаболізм, бiосинтез, 

бiологiчне значення. Нейрогуморальна регуляція ліпідного обмiну. Патологiя 

лiпiдного обмiну: атеросклероз, стеаторея, жовчнокам’яна хвороба, ожиріння. 

Біохімічна діагностика атеросклерозу. 



6.Прості бiлки та амінокислоти: будова, метаболізм, регуляція 

Бiлки: визначення, склад, будова (рівні структурної організації, типи 

хімічних зв’язків) та функції. Класифiкацiя простих бiлкiв. Характеристика 

окремих груп. Фізико-хімічні властивості бiлкiв: молекулярна маса, 

амфотернiсть, гiдрофiльнiсть. Осадження та денатурацiя бiлкiв. Класифікація та 

властивості амiнокислот. Глюкогенні та кетогенні амінокислоти. Пул 

амінокислот. Шляхи використання амінокислот в організмі. Iндивiдуальнi шляхи 

обмiну i значення амiнокислот: Глi, Сер, Цис, Мет, Глу, Асп та інших. 

Ензимопатії обміну ациклічних амінокислот. Особливості обміну гомоцистеїну, 

гіпергомоцистеїнемія. Особливостi обмiну та значення циклічних амінокислот: 

Фен та Тир. Ензимопатії обміну циклічних амінокислот. Харчове значення 

бiлкiв: норма бiлкiв в харчуваннi, азотистий баланс, бiлковий мiнiмум та 

оптимум. Повноцiннi та неповноцiннi бiлки. Травлення та всмоктування бiлкiв в 

ШКТ. Характеристика протеолітичних ферментів та їх активація. Роль НСІ в 

травленні білків. Гниття білків в товстій кишці. Токсичні продукти гниття: 

утворення та знешкодження. Тваринний індикан та дiагностика інтенсивностi 

гниття бiлкiв в кишечнику. Дезамiнування амiнокислот: види, ферменти та 

значення. Гіперамоніємія. Транс(пере)-амiнування амiнокислот: визначення, 

схема процеса, ферменти та коферменти. Клiнiчне значення визначення 

активностi трансамiназ в кровi. Декарбоксилювання амiнокислот. Утворення, 

медико-бiологiчне значення та знешкодження біогенних амiнiв - похiдних 

амiнокислот: Гiс, Три, Тир та Глу. Джерела аміаку, механізм його токсичної дії 

та способи знешкодження в органiзмi. Транспорті форми аміаку. Сечовина як 

кiнцевий продукт азотистого обмiну, вміст в крові та сечі. Орнітиновий цикл 

сечовиноутворення. Спадкові порушення циклу сечовиноутворення. Роль 

печiнки в бiлковому обмiнi. Показники бiлкового обмiну. Принципи якiсного та 

кiлькiсного визначення бiлка в бiологiчних рiдинах. 

 

 

7. Нуклеїнові кислоти. Молекулярна біологія 



Складнi бiлки: класифiкацiя, будова, бiологiчне значення. Нуклеопротеїни. 

Нуклеїнові кислоти: класифікація, будова i бiологiчна роль.Пуриновi та 

пiримiдиновi азотисті основи нуклеїнових кислот, мононуклеозиди, 

мононуклеотиди - будова та значення. ДНК: особливості будови та біологічна 

роль. Структура азотистих основ та вуглеводного компоненту. Правила 

Чаргаффа. Модель Уотсона-Кріка. Склад, будова, види РНК та їх значення. 

Структура азотистих основ та вуглеводного компоненту. Проміжний обмін 

нуклеотидів. Бiосинтез та розпад пуринових нуклеотидiв в тканинах. Кiнцевi 

продукти обмiну. Патологiя пуринового обмiну. Бiосинтез та розпад 

пiримiдинових нуклеотидiв. Оротатурія. Молекулярна біологія. Реплікація ДНК: 

визначення, фактори та механізм. Транскрипція: визначення, етапи та фактори. 

Промотори та паліндроми. Інгібітори транскрипції. Процесiнг. Фактори та 

механiзм трансляцiї. Посттрансляційні зміни білків. Молекулярнi основи 

генетичного коду. "Вироджений" код, "беззмiстовнi" триплети та їх значення. 

Молекулярнi механiзми точкових мутацiй та їх значення. Регуляцiя матричного 

синтезу білка у прокаріотів за схемою Жакоб і Моно. Оперон. Особливості 

біосинтезу синтезу білка у еукаріотів. Інгібітори матричного синтезу білка: 

механізм дії антибіотиків, інтерферонів та токсинів. Генна інженерія: 

клонування, синтез ферментів, гормонів, інтерферонів. Рекомбінантні ДНК. 

Репарація ДНК: визначення, механізм, ферменти, біологічне значення, патологія. 

 

 

8. Міжклітинні комунікації. Гормони: молекулярні механізми дії, 

участь в регуляції метаболізму 

Загальна характеристика нейро-ендокринної регуляцiї обмiну речовин. 

Міжклітинна інтеграція функцій організму. Хімічна природа, класифiкацiя та 

характеристика гормонiв та гормоноподібних речовин. Види ізокринної дії 

гормонів. Регуляцiя секрецiї гормонiв. Каскадний механiзм пiдсилення 

гормонального сигналу. Мембранний механiзм дії гормонів білково-пептидної 

природи, основні етапи. Характеристика вторинних месенджерів: ц-АМФ, ц- 



ГМФ, Са-кальмодуліну та ін. Поняття про малі сигнальні молекули (NO, СО, 

H2S, активні форми кисню). Цитозольний механізм дії гормонів ліпідної 

природи. Ліпідні месенджери. Апоптоз: види, сигнальні системи. Представники, 

хiмiчна природа, механiзм дiї, бiологiчна роль гормонiв центральних 

ендокринних утворень: гiпоталамусу, гiпофiзу, епіфізу. Їх патологiя. Природа, 

синтез, механiзм дiї та бiологiчна роль гормонiв периферийних ендокринних 

залоз: пiдшлункової, паращитовидних, щитоподібної, мозкової та кіркової 

речовини наднирникiв, статевих. Можлива патологiя. Поняття про бiогеохiмiчнi 

регiони та ендемiчний зоб. Гормони як лiкарськi препарати. 

9. Вітаміни 

Вітаміни: визначення, класифікація..Основні поняття вітамінології: гіпо-, 

полігіпо-, гіпер-, авітаміноз, антивітаміни, провітаміни. Причини вітамінної 

недостатності. Вітаміноподібні речовини. Водорозчинні вітаміни: гр.В (В1, В2, 

В3, В5, В6, В8, В9, В12), вітаміни С та Р : будова, коферментні та некоферментні 

функції, метаболізм, участь в обміні речовин, ознаки недостатності, харчові 

джерела. Жиророзчинні вітаміни (А, D, Е, К): хімічна природа, участь в обміні 

речовин, ознаки недостатності та гіпервітамінозу, гормональні форми, харчові 

джерела. Провітамін А. Лікарскі препарати – аналоги та антагоністи вітаміну К. 

10. Біохімія крові 

Кров: функції, види та препарати. Плазма та сироватка крові. Фiзико-хiмiчнi 

константи кровi та їх регуляція. Осмотичний та онкотичний тиск кровi.  Лужний 

резерв крові. Ацидоз та алкалоз. Хiмiчний склад крові. Характеристика основних 

білкових фракцій плазми крові: альбумінів, глобулінів та фібриногену. 

Альбуміново-глобуліновий коефіцієнт. Залишковий азот. Ферменти плазми 

крові, значення в ензимодіагностиці. Кінінова система крові. Буферні системи 

крові. Особливості будови, хімічного складу та обміну речовин в еритроцитах. 

Молекулярні основи гемолітичних анемій анемій (патологія білків еритроцитів, 

ферментів пентозофосфатного шляху та гліколізу). Гемоглобін: будова, види, 

похідні, біосинтез, біологічне значення. Патологія - гемоглобінози 

(гемоглобінопатії, талассемії). 



11. Біохімія печінки 

Біохімічні функції печінки. Роль печінки у вуглеводному, білковому та 

ліпідному обміні. Катаболізм гемоглобіну в тканинах – пігментний обмін. 

Характеристика непрямого та прямого білірубіну. Норма вмісту білірубіну в 

крові. Патологія пігментного обміну. Жовтяниці: види та біохімічна діагностика. 

Детокаційна функція печінки. Метаболізм ксенбіотиків. Реакції кон’югації 

ксенобіотиків в гепатоцитах. Поняття про ї мікросомальне окиснення. 

Електроно-транспортні ланцюги ендоплазматичного ретикулуму: будова, 

значення. Форми, індукція та значення цитохрому Р4506. Метаболізм етанолу, 

механізм його токсичної дії. Значення ендогенного етанолу. Функції печінки, 

порушення метаболічних процесів при захворюваннях печінки та основні 

біохімічні показники, що її характеризують. 

12. Водно-мiнеральний обмiн. Біохімія нирок та сечі. 

Вода: види, біологічні функції, вміст в організмі, обмін. Нейро-гуморальна 

регуляція водно-мінерального обміну. Мiнеральнi речовини: класифiкацiя i 

бiологiчна роль. Роль Na, Ca, K, Mg, Р, Fe,Cl в обмiнi речовин. Біологічне 

значення мiкроелементів: I, Br, F, Mn, Cu, Co, Se та iнших. Основні функції 

нирок. Особливості обміну речовин в нирках. Механізм утворення сечі: 

фільтрація, реабсорбція, секреція. Кліренс: визначення, значення, приклади. 

Фізико-хімічні властивості сечі. Органічні і неорганічні компоненти сечі. 

5. Література 

 

ОСНОВНА 

 Біологічна і біоорганічна хімія: у 2 книгах. — Книга 2. Біологічна хімія: підручник (ВНЗ 

ІV р. а.) / за ред. Ю.І.Губського, І.В. Ніженковської. - ВСВ «Медицина». - 2016.- 544 с. 

 Губський Ю.І. Біологічна хімія. / Губський Ю.І. – Київ-Вінниця: Нова Книга, 2009. – 664 

с. 

 Березов Т.Т., Коровкин Б.Ф. Биологическая химия: Учебник. – 3-е изд., перераб. и доп. – 

М.: Медицина, 2007. – 704 с. 

 Гонський Я.І., Максимчук Т.П., Калинський М.І. Біохімія людини. - Тернопіль: 

Укрмедкнига, 2002. - 774 с. 

 Mardashko O.O., Yasinenko N.Ye. Biochemistry. Text of lectures.- Odessa.The Odessa - 2003.- 

416 p. 

 Chatterjea M.N., Shinde Rana. Textbook of Medical Biochemistry. – New Delphi: Taypee, 

2007. 



 

ДОПОМІЖНА: 

 Клінічна біохімія (Підручник) /За ред. проф. Склярова О.Я. – К.: Медицина, 2006. – 432 с. 

 Біохімічні показники в нормі і при патології (Довідник) / За ред. проф. Склярова О.Я. – 

К.: Медицина, 2007. – 320 с. 

 Клінічна біохімія: навч. посібник / За ред. О.П.Тимошенко. – К.: ВД «Професіонал», 2005. 

– 288 с. 

 Клінічна лабораторна діагностика в 2-х частинах: Нормативне виробничо-практичне 

видання. – К.: МНІАЦ медичної статистики; МВЦ “Медінформ”, 2007.-332с., 336с 

 Биохимия / под ред. Северина Е.С.: – 4-е изд., испр. – М.: ГЭОТАР-Мед., 2006. – 784 с. 

 Биохимия с упражнениями и задачами / Под ред. Е.С. Северина, А.Я. Николаева. – М.: 

ГЭОТАР-МЕД, 2008. – 386 с. 

 Марри Р., Греннер Д., Мейес П., Родуедлл В. Биохимия человека: В 2-х т.- М: Мир, 1993.- 

т.1. – 381с., т.2. – 414 с. 

 Мецлер Д. Биохимия: в 3-х т. / пер с англ. – М.: Мир, 1980. – 408 с. 

 Atef Tadros Fahim, Hanan Abd El-Gawad. Biochemistry. Parts 1 and 2. – Cairo and October 6th 

University – 2004/2005 – 334 p. 

 Lieberman M., Marks A.D., Smith C. Marks’ Essential Medical Biochemistry. Lippincott 

Williams and Wilkins – 2007. -565 p. 

 Lippincott's illustrated reviews: biochemistry / P. Champe, R. Harvey, D. Ferrier. — 

Philadelphia : Lippincott Williams & Wilkins, 2005. — 534 p. 

 Nelson D.L., Cox M.M. Lehninger Principles of Biochemistry.- 4-th ed. - New York. W.H. 

Freeman and Company, 2005. -1010 p. 

 Wilson G.N. Biochemistry and Genetic. Pre-Test. – Dallas, Texas, 2002.- 297 p. 

 



Програма для вступу в аспірантуру 

 зі спеціальності 091 «Біологія»,  

спеціалізація  «Екологія» 

 

1. Екологія як наука та навчальна дисципліна, предмет, завданий, основні 

екологічні закони. Історія розпитку екології. 

Структура, предмет, завдання і методи сучасної екологи Сучасний період становлення 

екології. Основні екологічні закони. Поняття та терміни “екологія”, “біосфера”, “ноосфера”, 

“біогеоценоз”, “біосистема”, “популяція”, “абіотичні та біотичні фактори”, “адаптація”. Зв’язок 

екології з медичними дисциплінами, передусім, ‒ з біологією, паразитологією, фізіологією. 

Значення екологічної освіти для людини загалом та для підготовки кваліфікованого спеціаліста 

зокрема. 

 

2. Навколишнє середовище. Глобальні проблеми екології. 

Еволюція взаємовідносин людини і природного середовища. Поняття про навколишнє 

середовище. Фактори навколишнього середовища (хімічні, фізичні, біологічні). Основні 

екологічні фактори (абіотичні, біотичні, антропогенні) Клімато-географічні характеристики 

середовища проживання: клімат, рельєф. Головні кліматичні фактори (температура, 

освітлюваність, промениста енергія, відносна вологість, опади). Взаємодія клімату і 

рослинності. Біодеградація довкілля. Основні фактори деградації довкілля. Сучасна екологічна 

криза, причини її розвитку, шляхи виходу з екологічної кризи. Природні та антропогенні 

катастрофи. Стратегія і тактика виживання людства. 

 

3. Біосфера. Екологія популяцій. 

Загальне уявлення про біосферу, походження та еволюція біосфери. Характеристика 

складових біосфери (атмосфера, гідросфера, літосфера). Структура атмосфери, склад 

атмосферного повітря, екологічне значення атмосфери. Хімічні та фізичні властивості 

гідросфери, водні ресурси планети. Світові проблеми прісної води. Будова, хімічні та фізичні 

властивості літосфери, її функція. Перший та другий закон термодинаміки Поняття про 

ентропію. Вчення академіка В.І. Вернадського про біосферу та ноосферу. Взаємозв’язок між 

організмами і середовищем. Форми та особливості біоадаптації живих істот в ході взаємодії з 

екологічними факторами. Екологія популяції. 

 

4. Екологічні системи, біогеохімічний кругообіг речовин та енергії у природі. 

Екологічна система, визначення, характеристика. Матеріальні і енергетичні потоки в 



екологічних системах. Класифікація екосистем. Основні екосистеми біосфери. Потік енергії та 

речовин в екосистемах. Біогеохімічний кругообіг речовин (вуглецю, азоту, фосфору, кисню, 

водню, сірки, калію, магнію, кальцію тощо). Кругообіг мікроелементів (йод, селен, фтор тощо). 

Біогеохімічні провінції та біогеохімічні ендемії. Особливості кругообігу важких металів 

(свинець, кадмій, ртуть тощо). Вплив антропогенного фактора на кругообіг речовин. 

Біогеоценоз як елементарна екосистема біосфери. Енергетика та продуктивність біогеоценозу. 

Урбоекосистеми. Розвиток і еволюція екосистем. Поняття про соціоекосистеми. Моніторинг 

антропогенних змін у стані навколишнього середовища та його основні завдання. 

 

5. Основні джерела, шляхи та масштаби забруднення шкідливими хімічними 

речовинами атмосфери, гідросфери, літосфери. Екологічні проблеми та охорона довкілля. 

Охорона навколишнього середовища від хімічного забруднення. 

Основні техногенні забруднювачі довкілля (пестициди, важкі метали, поліхлоровані 

біфеніли, діоксини, діоксиди сірки, оксиди азоту тощо). Поняття про парниковий ефект, смог, 

кислотні дощі та озоновий шар атмосфери. Вплив на довкілля ТЕС, ГЕС, газових та пилових 

викидів промислових підприємств. Викиди шкідливих речовин автомобільним, залізничним, 

водним транспортом. Проблеми забруднення довкілля автотранспортом. Техногенні 

навантаження на довкілля у різних регіонах країни.  

Методи захисту атмосферного повітря (екологічні організаційні, технологічні) від 

забруднення. Поняття про екотоксикологію. 

 

6. Енергетичне забруднення довкілля. Захист довкілля від впливу шуму, вібрації, 

електромагнітного поли, іонізуючого випромінюванні. 

Шумове та вібраційне забруднення. Джерела шуму і вібрації (автомобільний транспорт, 

аеропорти, залізничні станції, автовокзали, промислові об’єкти, енергетичні установки, 

гучномовні пристрої, побутові прилади, ліфти тощо). Електромагнітне забруднення, джерела 

забруднення (радіо-, телевізійні і радіолокаційні станції, високовольтні лінії електропередач 

тощо). Наслідки для біосфери широкого впровадження комп’ютерної техніки та мобільного 

телефонного зв’язку. Радіаційне забруднення. Природний радіаційний фон. Джерела 

іонізуючого випромінювання. Наслідки аварії на Чорнобильській АЕС. Захист довкілля від 

енергетичних забруднень. Види захисту від шкідливого впливу шуму (розміщення джерел 

шуму, засоби звукопоглинання, зелені насадження тощо), вібрації (правильне проектування, 

експлуатація джерел вібрації, віброгасіння, віброізоляція). Основні принципи захисту від 

іонізуючих випромінювань. Радіаційний контроль. Поняття про норми радіаційної безпеки. 

Знешкодження радіоактивних відходів. 



7. Біотехнології. 

Визначення поняття біотехнології. Методи біотехнології. Використання біотехнології у 

промисловості, мікробіологічний синтез. Потенційні ризики широкого впровадження новітніх 

біотехнологій. Наукові основи біобезпеки. Поняття про нанотехнолоії. Генетична інженерія. 

Основні принципи генетичної інженерії. Поняття про генетично-модифіковані організми. 

Генетично-модифіковані продукти. 

 

8. Нормативно-правові основи охорони природи та природоохоронні заходи щодо 

захисту навколишнього середовища. 

Основні офіційні документи, що регламентують сучасні природоохоронні дії на 

території України (Закон України “Про охорону навколишнього природного середовища”, 

“Закон про охорону атмосферного повітря”, “Про екологічну експертизу”, Земельний, Водний, 

Лісовий кодекси України). 

Система екологічних стандартів, екологічний контроль. Екологічний моніторинг. Види 

екологічного моніторингу. Міжнародні концепції природокористування. Використання 

природної сировини як лікарських речовин. Міжнародне співробітництво України в галузі 

охорони довкілля. Природозберігаючі напрямки розвитку медичних технологій. Створення 

маловідходних та безвідходних виробництв. Екологія та економіка. 

 

9. Екологія людини. Адаптація. Урбоекологія. 

Екологія людини, яка перебуває в різних кліматичних умовах. Акліматизація. Поняття 

про біологічні ритми. Загальні закономірності адаптації організму людини до різних умов 

довкілля. Стрес, еустрес, дистрес. Урбоекологія. Урбанізація, її позитивні та негативні аспекти. 

Деградація біосфери у великих містах. Екологія житла. Актуальні проблеми озеленення міста, 

категорії рослин та фактори, які потрібно враховувати. 

 

10. Екологія і здоров’я. 

Забруднення довкілля і здоров’я людини. Роль екологічних факторів у формуванні здоров’я 

людини. Здоров’я людини як інтегральний показник стану навколишнього середовища. Вплив 

абіотичних, біотичних та антропогенних факторів на здоров’я людини та тривалість життя. 

Демографічні проблеми України. Стан здоров’я населення України у зв’язку з забрудненням 

довкілля. Побічний вплив лікарських речовин па довкілля і здоров’я людини. 



3MICT TIPOTPAMU
Tenaa l. flpegN{er i salaqi MeAuqHoi vrinpo6iororii. OpuriHa.nrHi MeroArI

nrirpo6io.noriqHoro Aoc.niAxeHHfl. Ilpuuqnnoni pr{cn cyvacnoi rueAu.rHoi
naircpo6io.norii. TeHAen qii ii poser.rrxy.

BusHa.{enur uixpo6iororii f,K HayKn. fany:i naixpo6ionorii: 3araJrbHa, MeAr4r'rHa,

BerepuHapHa, cirucbKorocrroAapcbKa. Fiorexso:rorix.
3aua.{i i\reAu-{rioT rtaixpo6ionorii y sHe.reHHi 6ionoriquux sracu4socrefi

[aroreHHr4x ra yMoBno-[aroreHHux vrixpoopraHi:vrie, 3aKoHoMipHocrefi ix ssaeNdoAii s

MaKpoopraHisvovr, nonynrqierc ruoAefr i sosHitrHi\a cepe.{oBl4lueM; pospo6xa ra
Bi4Kop14craHH.rr uero,4in ir,rixpo6ionori.{Hoi 4iaruocrzxu, eriorponHoi repanii Ta

cneuraSivHoi npoSinaxrr{Kr.r iHQexuifiHux xeopo6. MeroAu rnrixpo6iorori.rHoro
AocriANeHu.q.

Bur<opucraHnr rrixpoopraHislain rrfl, oAepxaHHfl iuyHo6iorotiuHrzx,
xinaioreparreBrr{qHr{x lixapclxr.rx saco6in i Siorexnorori.Iunx npoqecin.

Mixpo6n rK ocHoBnraft o6'eKr BlrBrreuux nair<po6ionorii. {or<nirr,rnni i xriruHHi

Sopvra vixpo6ie ra iuSexuifiHnx arenris (npioHra, eipoi4ra, nipycrz, 6axrepii,
cnipoxeru, pnxercii, xnauiAii, rvrixoulasuu, axrunorraiuerl4, rpu6w,, Haftupocrirui).
CninrHi 3 Brrrlr4Mr4 rBapr,rHaMr,r i pocrzHanria o3HaKr4 uixpo6in: caMooprauiaaqir,
canoniArBopeHH.s, caMoperyrrqix, oHTofeHeru'auufi, i SiroreHera.{Huft po3BrrroK.
Hex,ciuHui Sopnrra napa:nrin.

Tenra 2, Erauu po3BrrrKy nrirpo6io,roril.
Ileprui yrBneHHr upo xourarii.
Br.rHaxil uir<pocxoua i ei4xpurrx uixpoopraHirnrie (A.IeneHryK ra iH.).
BnHaxHeHH.f, ra craHoBJreHur uixpo6ionorii .rrK HayKr4 (apyra roJroBHHa Xl X cr.).

flpaui JI. flacrepa, P. Koxa ra ix rrrKoJrr4. Bi4xprarrx zlyauwxin ocHoeHux in$exuifiurax
3axBoproBaHb JuoAr4Hu. Po:po6xa uero.qie ix KyJrbrr4ByBaHHr ra 4z$epeHqiaqii. C. M.
Buuorpa4clxHfi . Bi4xpunfl xeMocrHre3y.

Mircpo6iororiq B uepurift noronnui XX cr. Po:eurox xiuiorepaneBrrrrrHoro
Harrpf,Mr(y e naixpo6ionorii ra MeAr4rIuHi (il. Epnix ra in.). Bi4r<pnrrs aHrn6ioruxin (O.

@nen,risr ra iu.).

_ Bi4xpurra eipycin. CraHoereuHs eipyconorii rK canocrifiHoi HayKr4.

!.l4.IaauoBclrcnft - 3acHoBHurc eipycororii. Bipyconorir y nepruifi noroeuHi XX cr.
Bi4r<pr.rrra nipycie, sxi Bpaxarorb rBapr4H, nro4efi, 6ar<repii (6axrepio$aru) ra
c rpnr{r4H.fl rorb fiyxn vrHu y rBapr4 H (oHxoreuH i nipyc r,r).

Cyuacuwi,t nepio4 po3Br.rrKy ne4nuHoi uixpo6io:rorii (apyra roJroBr.lHa XX cr. -
ror{aroK XXI cr.). 3Ha.IeHu.t HayKoBo-rexHi.rHoro nporpecy B ra,rysi MoneKynf,puoi
6ionorii, reHerl4Kn i reneru.IHoi iHxenepii, 4nr rroAanbrrroro po3Br,rrKy reopern.rHoi ra
npuKnaAHoi vrir<po6ionorii, nipyconorii ra ivryuonorii.

llporpec eipycororii y apyrifi uo,nonnni XX cr., nos'sgaHr.rfi 3 BrrBrreHHflM
crpyr(rypra, 6ioxinrii, reHeruxra nipycie.

3apo4Nenna inyHo,rorii sK caMocriftnoi HayKr,r n uacrepiecrxnfi nepio4. Po:po6ra
II. llacrepoM rrprrsunlin Br4roroBJreHHq xrrBr4x BaKuHH. Bi4r<pr,rnx Qarounro3y sK
:axacuoi peaxuii opraHi:uy. CreopeHHfl xrirnsHoi reopii ivryuirery (I. LMe.ruuxoe).
Bigxpr,rrra ryMopanbHl4x Saxropin ivrynirery (lLEpnix, E.EepiHr, E.Py ra iH.).
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Bi4xprarra aneprii, naeroAin oAepxaHHs aHatorcnuin, BaKuHH, lixyealluax
c!{poBaroK, cepoJroriqsux ueroAi n Ai arsocruxx i H$exui ff nux 3axBoproBaHb.

llporpec inryuo,rorii y apyrifr noroeaHi XX cr. Poepo6xa cyqacHhx reopifi
inayuirery (<D.I'aypoeiq, @.FepHer, C.ToHeraBa ra iu.). BueuHfl rlpo iuyHHy ci4creMy

oprauisnry. Biaxpnrrx iuyHonori.rrroi ToJrepaHTuocti, irr,ryHonori.{Hoi nau'sri ra iuurax
irr,ryuolori.rHr{x peaxuifi. focarHeuu-u i po:nuroK iuyuo6iorexHoJlorii. BNropl4craHHf,

naeroAin reseruqHoi i rcniranHoi iHNeHepii Arrr oAep)KaHH.t BaKIII4H Ta inurzx
6ionoriqHo aKTr4BHr4x [pe[aparie ocraHHix noxorriut.

Porr eir.{usu.f,Hl{x yqeHHX y po3Br4rKy nrirpo6io,rorii. BHecorc {,CavofiJloB}'Iqa,
{,14.InauoBcbKofo, f .H.fa6pur{eBcbKoro, f,.JI.PorraaHoBcbKoro, (D..f .9ucroBl4r{a,

Jl.C.UesxoBcbKoro, I'.M.MiHxa, O.O.Mo.{yrKoBcbKoro, @.O.JIeura, I.I.Me.{HHKoBa,

M.@.far,aa,rii, A.K.3a6oJrorHoro, B.K.BracoKoBr4rIa, M.M.BorKoBr4qa,
B.B.iliasrcoubKoro, |I.O.3.qpoAoBcbKoro, A.O.CuopoArrHrleBa, M.lI.rlyvaKoBa,
II.O.3inr6epa, C.M.MiHepeiHa, C.C.fixueHxa, B.C,{epxaua, C.f .Mociura,
B.B.CvipHoBa y po3Br4roK MeAarrHoi naixpodiororii, aipyconorii ra iiuyHonorii.

Cyuacuraff erarr po3Br4rKy iraixpo6iororii. Mo,rercy,rxpHo-SiororiqHIafi ra
MoneKynfipHo-reHerrttttttit. pineHr AocliANeHur. Pospo6rca HoBIIX npo$inaxrvrqHnx Ta

,rixapctxux :aco6is, po3Brrrox vrircpobiorori.rHoi npour.rcroeocri. 3vricronafi lroAynl
Teua 3. OpraHisaqin danrepiorori.rHoi ;ra6oparopi. FapnHunu i upocri

MeroArr Qa p6yna H Hn uircpoopraHirnain. Mircpoucouir.
Eaxrepioloriqua na6oparopi-a, ii crpyKrypa ra npu3Har{eHHfl. OpraHi:auix

po6ovoro micqs ,uixapr - 6axrepioJrora.
MeroAn Aoc,'riANeHHs ruropSonorii nrircpoopranisNaie (rtixpocxouix). Csir.rroea

vircpocxonix 3 Br4Kopr4craHH.rrM iuepcifrHux o6'exrunie. TeuHonoJrbHa, Sasoeo-
KoHrpacrHa, lrcnaiHecrleHTHa ra iHuri ueroAn nrixpocxonii. EnexrpoHHa vrixpocxonix
(npocnivyroqa, pacrpona).

flpenapa'rvr Anfl, vir<pocxonii, uero4uxa ix Br{roroBJreHH.fl. AHininosi 6apnuuxr,t, ix
nracrusocri. Mero4nxa BuroroBJreHH.rr $ap6yrcvax po:uuHie. llpocri naeroAu

$ap6ynaHua nai rcpoopraHi:nai e.

Crcnalni MeroAr4 $ap6ynaHHr lrixpoopraHisNais. Meroruzra
fpan,tou, Bracrneocri rpaMno3rrrr4BHr{x i rpauHerarr4BHrrx
flpaicrrau u e 3 H ar{eHHr M eroAy S ap 6ynau Hfl. 3a f parrron.

Tema 4. MopQo.noris ra crpyKTypa 6arcrepifi.

Sap6ynanHx 3a

OcHosHi Sopun i po:rntipa 6axrepiff. Crpyxrypa 6axrepianlHoi KJnrr4Hr4.

uircpoopraHi:nrie.

Mop$oSi:iorori.{Hi ocoSnHsocri rpaMrro3r4rr4BHr4x i rpanuerarnBHr{x 6axrepr[.
f{x<ryrirxn, nifrxiz, KaIIcyJIa, xriruuHa criHra, repr4rrJra3Ma, ul4TorrJra3Marr4rrHa
ueu6paua, uHTorrJIa3Ma, Hyxneoi4, pu6ocotutz, Me3ocoMr4, nla:ui4u, BKJIIoTIeHHT.

Xiruiqnraff cKnaA i $yuxqionarlue 3HarreHHfl pi:uux crpyKryp npoxapiorie.
llolirvrop$igNa 6aKrepifr. Cnopu 6axrepifi. Oco6nzsocri xiuiqHoro cKnaAy ra 6yAonu,

$yHr<uix. llpoqec cnopoyrBopeHHf,. Cy6xnirnuui Sopuu 6arcrepifi. Bnacrrasocri L-
Soptur 6axrepift.

MeroAu BrqBreHHfl ynbrpacrpyKrypHnx KoMnoueHrie 6ar<repianruoi rliruuu:
MeroAl4 :a6apereHHx 3a Oxeurxo, I-{inen-HirrbceHoM, Heficeponr, Eypi-fiHcor,r,
Ile$,repov. ,

MopSonorix inurnx ilpeAcraBneixie nporcapiorie: puxerciff, xnanri4ifr, vriKonla:u.



Cuipoxerra (rpenoHeuu, 6openii, nenrocnipn). Oco6nnnocri nropSonorii ra
6yaonir (o6onouxa, Si6pranu, 6ne$aponracr), pyxJIrIBrcrb.

Axrusouiqerra, oco6rzeocri naopSonorii. llonirprHufi. ra cy6craruufi rraiuenifr,

Apy3r4. CnopoyrnopenHf, .

Crpyxrypa r,qirnsn rpn6ie. OcHoeHi $opura rpra6in: .qpiN.qNenoai6Hi rpvt6vt,

Hur.{ari rpu6u. fiSra, i'riqerifi. fravopQi:rtr rpu6in. Oco6rnsocri crpyKrypt{
urronJra3Naau'rHoi ruem6paHz i xrilnnHoi criHxn. MexaHisNau po3MHoxeHH.f, rpn6in:
6pyuu<ynaHHs, yrBopeHHfl cnop. BererarunHi cnopu, eHAocIIopH, eK3ocIIopI4, crareei
cnopn. MeroAn BlrBrieHHt laopSonorii rpu6ir.

Oco6nianocri crpyKTypr4 Haftrpocriurux: uenircyna, eHIonJIa3ua, eKTorIJIa3Ma,

ur4crrr. )Krarresi r{HKJrlr Hafiupocrirunx, rraroreHHr4x ,{nfl Jr[oAr4Hr4. MeroAx Br4Br{eHH.f,

vop$onorii. tDap6yBaHHfl :a PolraHoBcbKI4M-| i nasoro.

Tenaa 5. (Disio"'roriq 6a Krepifi . Eso,'rrcqifl Ta Krracr.rQinauin nainpoo pra Hisr{is.
MeraSo,ri:Ha 6axrepifi. lloNraeHi cepeAoBr{rqa rJIs Kynbrr4ByBaHH.s

naixpoopranislaie,
Xinai.{HHfi cKna.q 6ar<repianrHoi rriu4Hrr: BoAa, xir,tiuui ereueurn ra rtisepa,rsui

per{oBr4Hr4, HyxleiHoei xncroru, 6imu, rrini1.u, ByrJreBotrr.r. Oco6nueocri xiuitlHoro
cKnaAy 6ar<repift nopinHxHo 3 eyKapiorH.rHl4\au xrirnHaun.

Oco6rneocri o6naiHy peqoBHH ra eueprii y 6axrepifi (iureHcnnHicu o6rraiHy

per{oBr4H, pi:uouauiruicm rHnin l,tera6o,ri:uy, vera6oriqna nlacrnvHicrl,
HaAJrr{rxKoeufr cr4Hre3 nrera6oriris ra eHeprii). Koucrpyrrusuufi, i eHeprervr'iuwit,
o6viH, ix egae\ao3e'sgoK.

}KraereHux 6arcrepifi. [NepeJra a3ory, ByrJreun, uiriepamHr4x peqosan i pocroBr4x

$anropia. AyrorpoSu ra rereporpo$H. fonoSiruzfi cnoci6 xnnreHss. MexaHi:ruu
nepeHocy troxr4BHnx peqoBHH y 6axrepia,rlHy xriruuy: eHeproHesareNHrafr (npocra ra
rorerrxeHa auSysix), eHepro:arexunfr (arrirnHraft rpaucuopr). KnacraSixauix
6axrepift 3a rznaMr4 xzBJreHHfl.

fnxauua 6axrepifi. EHeprenauui norpe6n 6axrepifi. lNepena ra rrrrrf,xll
oAepxaHHa eHeprii y $oroayrorpo$in, xeMoayrorpo$ie.

Tunu 6iorori.rHoro oKrrcJreHHr cy6crpary i cnoco6ra oAepxaHHx eueprii y
rerepoxeMoopraHorpoSie: oKrrcJrloBan.'uvtfr, nera6o,riana; rHr4rrr rK cyrcynuicru
aHaepo6uoro i aepodHoro po3ruerrJ'reHHr 6inxin; 6po4ranlHnfi naera6o;ri3M ra fioro
npoAyKrl4; ui'rparHe AI4xaHH.t. Aepo6ra, auaepo6vr, $axyllrarusHi auaepo6u,
rra i xpoaepo$ ilra, KarHLr.{Hi 6axrepii.

@epnaeHru 6axrepifi ra ix ruacirQixaqix. KoHcrnryrusHi ra iH4yxrunni
Sepvenrn, feHerl4rrHa peryn.aqir. Cneqra$ivHicrr Aii Qepiraeurin. Exso- ra
eHAo0epMeHrI4. Ilinriryroui Saxropn cepeAoBr4rua rpoxr.rBaHH.s (reuueparypa,
roHueurpauir Bo,4HeBI{x iouin, ocl,rorta.r]ir4fi Tr4cK, THaK rcHcHro). lloHsrrx rtpo
nae:oQi,rH, repuo$iJll4, IIcI4xpoSinN, fanoSinra, Kr{cJroro- ra nyronro6rani 6axrepii.

floNneni cepeAoBr{tua [nfl Kynbrr,rByBaHHf, mixpoopraHisrais. Buuoru Ao
IIoxI4BHI4x cepeAoBI,IUl. KnacraSircaqix noNHBHr{x cepeAoBr4ru. OaepNaHHr ra ocuonni
KoMIIoHeHTI4 (neuroH, arap-arap, xeJrarr,rH, 3ropHyra cHpoBarKa roruo). Bralra
noxr4BHlrx cepeAoBlrx{.

MeroAIa BnBqeHHt SepiraeurarragHoi aKrr.rBHoeri 6aruepifi ra Br4Kopr4craHHf, ix Ans
iaenrrz$ircaqii 6axrepifi. Cyvacui MeroAr.r upzcr<opeuoi i4eurra@ixauii 6axrepifi 3a
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axrueHocri.
BnrcopucraHHr l,tircpoSin ra ix SepueHrin y 6iorexsonorii Ant oAepxaHH.tl

aviuoxrzclror, nenrnAin, opraHivuux KI4cJIor, eiraNaiHie, lopuoHin, aHrrl6iornxie,
KopMoBofo 6ilra, 4na o6po6xz xap.roBr4x ra npoMi.IcJIoBI'IX npo4yrcrie, 6io.rroriqHoi

oL{I4crKr4 cri.{Hux BoA, o.qepxaHHfl pi4xoro ra ra3orloli6Horo [arrII4Ba.

Tenaa 6. Picr i po:nauo)KeHHfl mircpoopraHisr{ie. puai.nennfl qucrl,Ix KyJlbryp
aepo6uux 6axrepifi.

Picr i po:uHoxeHH.f, laixpooprasi:vie. llpocrrafr noAil. @parueHrauis.
flepioau.rHa Kynbrypa. Qasu po3BrirKy naixpoopraHi:naie y piaxouy cepeAonraui B

nepio4uuHifi xy,rrrypi. MeroAn KynbruByBaHH.f, naixpoopraHisi\aia, Acouiallii
Hai rcpoopraHisvin ra qucri KyJIbrypI,I.

KorroHii vrircpoopraHisNain. Bra4irennfl qtlarLrx KyJlbryp anaepo6HNx 6arrepifi.
Ko;roHii nrircpooprauisuie, oco6rueocri ix SopuynaHH.f,, BJlacrusocri. llirrueHru

vrixpooprauis\,{in. FesnepepnHe KynbrnByBaHH.a, froro 3HarleHHfl B 6iorexHonorii
(o4epNauHx Sepveurin, 6inrcin, aHru6iornxin rouro), MeroAIl Kynbrl4ByBaHHfl

aHaepo6uux 6axrepift (noNnnHi cepeAoBI4LIIa an.q o6rirarHux aHaepo6ie, aHaepo6ui

Sorccz rouro).
I4eHrraSircauix qvrcrr4x Kynbryp nrir<poopraHignaie. Bi.re uixpoopraHi:nin,

BH3Har{eHHfl. Blacrunocri rnrixpoopraHisrrrie, 3a f,KHMH Bl{3Harlaerbcf, ix BI{AoBa

saleNHicm. Merotruxa BK3Har{eHH.fl euAy lrixpoopranis\ain. lloH.srrx npo 6ionapil,
cepoBapr4, $aroeapra. Oco6nueocri KynbrnByBaHHt puxercift, xnauiaifi, cnipoxer.

Tenra 7, Eeo.rrrcuis nrircpoopranirMie. CucrenaarnKa, x.nacr,rQinauin i
HoMeHKJrarypa nairpooprauisr{ie.

CyvacHi yrBJreHr{fl rpo eBoJtouiro ceiry nixpo6in. flpzHqranoei nia}aiuHocri y
crpyxrypi i $yuxqirx nriN upoxapioraMr4 (6axrepii), eyxapiorantu (rpv6u,
Haftnpocriiui), eipycanra, eipoi4aua, npioHawrn. Apxe6axrepii i ey6axrepii.

Icropir po3BrrrKy i.qefi npo cr4creMarl4Ky uixpoopranisNain. @i:roreuerl4riHa
(uprapogna) cncreuarxKa ra Br4Kopi{craHH.s reHocr,rcreMar[r{Horo nigxo4y.

IIIry.rHa (r"rrrcvona, HyMepr4r{ua) cncreMarr4xa. CucreuaurKa 3a {. FepaNi .

K,racra$ircauir npoxapiorin, raKcoHo\ai.{Hi rpynl4. Bu.q ra fioro BI{3Har{eHHt B

nrixpo6ionorii. BuyrpiruHboBr{AoBi r<areropii: ui,{euALI, eapiaHru. Tarcououiqse
3Har{eHH.s 16 S praSocoMaJlbHoi PHK.

llonsrrs rpo iloryrxqirc, Kynbrypy, rlrraM i xloH y rr,tixpoopraHi:vie. Biuapna
HoMeHKJIarypa 6arcrepifi . KnacrzSixauia rpu6in i uafinpocriruzx.

Tema 8. feuerr.rna naircpoopraui:uin.
BusHa.reuHs reHerr4xn naixpoopraHi:ir,tiB flK HayKra. ii sHaqeHHt n reopii i nparrraui

MCAIITII,IH14.

BiruraiHHicrl resouin npor<apiorr4rrHrrx ra eyxapiorur{HLIX rriuzH. Enonroqi.q
reHoMy naixpoopraHisNdis. Opranisaqir reHerrrr{Horo naarepiany 6axrepiansHoi
xriruHra: 6axrepiannna xpoMocoMa, nra:lriAu, uirpyioui eJreMeHTH. Crpyxrypa
xpoMocoMu. feuu. flpnuqunu $yurcuiouyBaHH{ 6axrepia,rbHoro reHoMa. Cracrena
nerrqnqrrii'
H! r,sHqq,r

llnasruina 6axrepifi, ix nlacrueocri. KoH'rorarunHi Ta seKoH'rorarunHi,
iurerparranni ra aBroHor,tui nna:ujara. Knacr,rQixaqi.s nrasNaiA :a $yHxuiouamuorc
axrneHicrrc: F-, R-, Co1-, Hly-, Ent-.ra iHuri n.rrasuilu.



TpaHcuosoun, noc,titronHocri-ecraBKu. 3ara,rsna xapaKTepr{crr4Ka 'ra SyHxuii
nai rpyrcuux reHernLrHux eJreMenri e.

flourrrt rpo reHo$ou4, reHorr4rr i SeHornn. BuAH uiulunocri y 6axrepifi,
Moau$ir<aqifrna lairuueicrt, ii Mexanislan ra Qopun rrporBy y 6ar<repifi.

feHornnoea NaiHrreicrl. Myraqii 6axrepifi, ix pi:nonu4ra. MyrareHu, ix
rcnacraQircaqis. Bwtu nryraqift: Aereqii, rpaHcJroKaqii, iuae-pcii,4yunixaqii, iucepuii.

feHeruqHa pexou6inaqis ra i ryrnvl MexauisMlr repeAa.ri reueruquoi in$opuauii
y 6arcrepifi ra ik 3Har{eHH.r An.a oAepxaHHr unaMie 6axrepifr 3 3aAaH}rMH

BrlacruBocrflMvr ra [nfl. cKJIaAaHHs reHerzqHnx Kapr. TpaHc$opuaqix, TpaHcAyKqir ra
xou'rolauis.

3HaqeHus nayraHrin i pexonr6iHaHrie y icuyeauHi uonynruii 6axrepifi.
fereporeuuicm nonyrxuii naixpoopraui:r,rin, rrrnr4 i uexaHi:uu nonynrqifruoi
NriH,rneocri. feHervr-una cerexuis. floHqrrs rpo Ar4coqialliro 6axrepifi, S- i R-Qopuz
xo,ronift . 3Ha.{eHH.s naiulunocri e eeorioqii naixpoopraHi:l,rin.

Mir<po6ionori.IHi ocHoBI4 feHerr4r{Hoi inNesepii ra 6iorexirolorii. BnxopucraHH.f,

$epueHrin (pecrpraxra3vr, rirasu, uoriuepasz, penepra:ia) a reurio-isNeHepHrrx
AocliANeHH.sx. Bemopu, xxi nnxoprlcroByrorb .4Jr{ nepeHocy reHerr4rrHoro Marepiany.
Oco6nneocri erccnpecii renie y rcrirnnax nporcapiorin ra eyxapiorin. flparunuHe
BlIKopI{craHH.a pe3ynbrarie reHHo-iuNeHepHr4x AocniANeur B MeAZrIr4Hi, 6ionorii ra
HapoAHoMy rocrroAapcrni.

feHeru.iHi ueroAia B Aiarsocruqi iHSexqifrurax xnopo6 ra B i4eurusixaqii
6axrepifi: cixneuc AHK, norintepa3Ha naHrlroroBa peaxqi.a, ri6puEuzaqir Hyr<neiHoep{x
KI4crIor, BI43Har{eHHs AoBXr4Hr4 Sparnaenrie Hyxreiuonnx Kr.rcJror ra iH. Fiouinu,
3acrocyBaHH.f, B AiarHocraui.

Terrra 9. Anrucerrrr.tKa i aceuruna. Meroau i saco6u.
AHrncemuxa i acenruxa. PospoSxa HayKoBr4x npuHunnin aHTr4cerrrt4Kr4

(l.3errarraentnefrc, f.Ilicrep). AHrracenrnqui zaco6u, MexaHisi\aw aii. Ha6yra criftxicrl
naixpooprani:nrin Ao aHTrrcerraxin.

Crepnni:agix, BI,I3Har{eHux. Tepui.rHi x,{eroAr4 (B aBToKJraBi, cyxoNaponifr rua$i).
XiNri.{uufi MeroA crepuri:aqii (ra:ona ra po3rlauanan). @ilrrpauiitwwfr, ra pa4iaqifiuwit.
MeroAH. Kourpoll crepranisarlii.

{e:inQeicqil, BLI3HaqeHH.f,. Mero4u (@i:rauHi, xilaivHi). feeiHsixyrovi zacodw,
naexaHi:u rii.

Tenaa 1 0. XinaioreparreBTuqui rperaparn. Aurudiorunu.
Icropia po3BI,IrKy igeir aurunrixpo6Hoi repauii. llepio4ra po3BHrKy xinaiorepanii.

llpaui {.I.PovaHoBcbKoro, lI.Epnixa, f .lonrarKa. Bi4xprarr.a cynlsauinanrilis.
OcHonHi npnHul4rlra paqiona,rrHoi xirvriorepanii. flossrrr npo xiruiorepa[eBrwrauwfr
npenapar, xiuioreparreernr{Hnfi iHAenc,

Mixpo6unil anraloHi:u, ftoro ruexaui:un. Mixpolu*auraronicrn - rpoAyrlenrn
aHrrz6ioruxin. BqesHs I.I.Me.IHIaKoBa ripo SisionoriuHy ponb MororrHoKvrclu4x
6axrepifr KI4IUerIHI4Ka. Icropi.a ni4rpurrr neprur4x anrra6ioruKis: O.@leuiHr,
3.Bar<cuaH. AHIHSioruxn, Br43HarreHHr, 6ionori.{Ha ponb B upnpo4i. llprzHqunn
oAepxaHHs asur6iori{xie.

Knacra0ixaui.s aH'rH5io'ruxie 3a ToxoAXeHHrM, xinli.{HHNa cKJra.4oM, sa \,rexaHi3MoM
Ta c[eKTpoM aurranairpo6Hoi Aii.*.llpupo4Hi, HaniecraHreru..iHi Ta cnurernqHi
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aHrl46iorI4KI4. MexauisNa Aii aHrz6iorraxie Ha r'aixpo6Hy ruirvuy. Anru6iorraxn
iHri6iropra cl4Hre3y nenrl4Aorrixauy xriruHHoi criHru, crzHre3y 6ilxa, uyxreiHonnx
KI,IcJIor, a raKox taxi, rqo [opylxyrorb SyHnqiro unTorrJra3laaru.{Hoi naeln6paHra

6axrepifr ra rpra6ie. EaxrepzuuAHa ra Saxrepiocrarx.{Ha lis. anrz6ioruxis. Oar,rnrzui
enuipy aHruvtixpo6uoi axrxsuocri aHru6iorurie. MeroAa Br43Har{enHfl r{yrnnnocri
6axrepifi Ao aurwdiornrcie. floHxrr.q upo uiHiuaJrbHy np4rniuyBanbHy KoHueHrpaqim.
Auru6iou{KorpaMa.

Vcrla4ueHHr anru6iorrarcorepanii. fi,rc6axrepio:. Anrn6iorrrKope3r{creurHi,
asrn6 i oruKo3 aJIe)KH i ra ro.uepauru i lo auru6i orr,rxi e ruraMkr 6 axrepi ft .

flprapo4Ha ra ua5yra criftrcicrr Ao aurra6ioruxin. feueru.lHi ra 6ioxiNai.{Hi
nrexaHi:uvr aurulioruKope3l4creHrHocri. Ponl ula:uiA ra rpaHcno:oHin y Sopr,,rynanni
,rixapclxoi crifrxocri 6axrepifi. llhsxu sauo6iraHus SopuynauHro pe3r4creHrHocri
6axrepifr Ao aurn6iorraxie. llplrHquru paqioHarrrHoi aHru6iorurorepanii.
MiNxninaHHa xouyHixaqir y 6axrepifr ra nepcrreKrr4Br4 crBopeHHr Ha ii ocHoei
auruvixpo6uux npe[aparin Hosoro noxoliHHs.

Tema 11. IuQercqifiHnfi rrpoqec, froro Bkr1tr, yMoBrd Br{HrrKHeHHs ra po3BrrrKy.
B[sHa.IeHHs noHrrr-rr "iuSexqix", "iH0exqifiHnfr [poqec", "iH$exqifrua

xeopo6a". YN,rosH Br{HHKHeHnx iuSercqifisoro npoqecy.
Poln rrair<poopranisxain B iHSexqiftHoMy npoqeci. llaroreuuicrl vriicpo6ie,

BI43HaqeHHs. llaroreHHicrl sx sac:ritroK eBoJrroqii napa:r4Tr43My. O6niraruo-uaroreuui,
yMoBHo - rraroreHHi, Heuarorenni uixpoopraui:uu.

Bipy.rreuruict,, Bu3HaqeHHt, oAr4Hrzqi nraruipy. @axroplr naroreusocri 6ar<repift:
aAfe3I4HH, iHea:uuu, SepueHTI4 IlaroleHuocri, crpyKTypn i pe.roBr4lvr 6arcrepifi, xxi
npnruiuyrorl $aroqnros. Mixpo6Hi toxcnHu, ix rclacrz@ixaqi.s. Eirrr<oei roKcrrHu
(ex:oroxcvtnvt), uactunocri, uexasi:v Aii. Oru,rHrarli nunaipy cvrrvr eKgoroxcr4Hie.
Eu4otoxcuHn, xilai.IuHfi cKrIaA, nracrunocri, niAnriHHocri aia 6inxonrzx roxcasin.
flaroreuHi eracrueocri paxercift, xraui4ifi, lrixoura:u, rpu6ie i uafiupocriurzx.
O6niraruufr eHyrpiururox,riruHnufi napa3r4rrr3M nipycin. feHeru.{Hrafr KoHrponb

Saxropin [aroreHHocri naircpoopraui:vrin. fereporeHHicrt naircpo6Hux noryJrrrlifi sa
03HaKolo nipyneurHocri.

(Dasn po3BI{rKy iu$exuiftHoro npoqecy. TTTlsxz rrpoHr4KHeHH{ :6y.uHuxie
3axBoproBaHHfl B opraHi:na. AAresi.s uir<poopranisuie, rololli:aqi.a, arperaqir,
yrBopeHHf, 6ionnieox, iHnasi.a. flourrapeHHr uirpo6in ra ix rorcunie s opraHisnri:
daxrepienrir, toxczueuix, cercnc i fioro HacriAxl.r. Mixpo6oHocificreo. FescraNanroMHa
iH$exuir. .{raHavira po3BI4rKy iuserqifiHoi xnopo6ra uepio4u iHxy6aqiilnufi,
frpoApoMa nrwvtit, po3[any, xiHuesnfi .

@opttra iuSeicuii: eK3oreHHa ra eHAoreHHa; BorHrrureBa ra reHepani:oBaHa;
nnoHoiu$exui.s ra sntiuraHa; Bropr{HHa iH$er<qir, peiusexqix, cynepiH$exqix, peqrrAr{B;
rocrpa, xpoHivHa, Ilepcl4crylor{a iH$exqix. lloHrrrq npo iHsexqii paH, pecuiparopHi,
xuuxoei, BeHepI4r'IHi ra rurcipHi iu$exuii; aHrponouo:Hi, :oonolni, aHTpo[o-:ooHosHi
ra canpoHo:Hi iHSexuii. MexaHisNala nepe4aui iHQexuiff: SexanlHo-opalluilfi,
noeirprHo-rpan;ruHHuff, ctateezfi, ariveurapuufi, rpaHctricunnwit, KoHTaKTHo-
n o6yroeafr , rpaHcnrraqernapHnfr .
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Fionori'iFltaff naeroA ,uocniANeHH". froro 3acrocyBaHHt npI,I BI,IBT{eHni eriolorii,
raroreHe3y, ivyuoreue:y, AiarHoctuxa, repanii ra npo$inaxruKr4 iuQexUifrHnx
3ax BoproBaHl. Jla6oparopui rBapzrqu, .{H cri reHernr{Hi n i uii TBapr4H.

Tena 12. OcuoeHi eraru po3Br.trKy ivryHolorii.
EunipuuHnfi , nxruoqaloqa oAep)KaHHr E.[NeHHepoM uporunicn.qHoi BaKur4Hr4.

flacrepincrrcnfi Br{eHH.f, npo arenyaqiro nalrcpoopraHisN,{in. O4epNaHHx
nporracn6 iprconoi r a arTwpa6 i.ruoi BaKTIHH.

Poseurox BrIeHHt rlpo xritnssrafi (I.I.Meuuzxon) ra rynropa:rruHft (ll.Eplix)
iuyHirer.

Cyvacui Harpfl MKr{ po3Br{rKy iuyHonorii:
Pont eir.{r:HsHux i :apy6iNuux Br{eHHX y po3Br{rr<y iuyHonorii. Ho6enencrxi

naypearl4 n rany:i iuynororii. OcrosHi pos4iru cyqacHoi inayHonorii: iuSexrlifiHa ra
HeiHQexqifrua, xrini.iua, rpaHctrnasrarlifiHa, eKoJroriuna; iuyHoreuerr{Ka,
iuyuonaro,rori.a, aleprororir, qHroiuyuonorir, iuyriorenaarororiq ra iH. Polr
inrynonoril y po3BI{rKy MeAI4LIr4Hr4 Ta 6iolorii, ii 3B's3oK s iHruulan HayKaMr,r.

Inryuolori.{Hi Nae'roAu Aocnilxenb.
Tenaa 13. OpraHr.r iuyHuoi crrcreMrr. @arcropu uecnequQiqHoro 3axr{cry

opraHisnay nia rraroreHHux nrinpoopraHi:nain.
BusHa.{euHr rroHrrrr <iuyHiTer).
Crpyxrypa inayHHoi cucrerr,rz. IJeHrpa.rrlui opraHz inryHnoi cncrenaH: Br4Jror{KoBa

3aJT03a, xicrxoei{fr Mo3oK. flepn$epuuui opraHr4 inryHHoi clrcreMr4: celesiHxa,
,riu$aruuui ny:nn ra nina$oi4ui cxynqeHH-f,, acoqiftonaHi is cJrr{3oBoro oSolouxoio.

@axropn HecneqaSi.{Horo 3axucry oprani:my. Eap'epui ra aHrralrixpo6Hi
eracrtleocri urxipn, crusoeoi o6oroHxtz. HopuansHa uir<poS.rropa. ApeaxrneHicru
rliran i rtcauIaH. @isHKo-xinri.rui Saxropn, $yHrcqix eraAimHux oprauin i cucrelr.

(Daroquros. Polt I.I.Me.IHHKoBa y po3BurKy BrreHH.s upo Saroqu'roe.
Knacra$ircaqia $aroqurylor{Hx xriruu. Maxpo$arrz (r,rirpyrovi ra rxaui.rHHi),
rpaHynoul4rvr - nefrrpoSiJln, eo3l4Ho$inu, 6a:o$inn (uirpyro.ri ra rxaHuHui). OcHoeui
cralii $aloqnro:y. Bioxilai.{Hi uexaHi:uu yrxKoAXeHHr 6axrepift
3aeeprueuilfr i He:aeepureuufi $aroquros. MeroAra Br4BqeHHfl
aKri{ BH o cri : S aro u HTapHa axrze Hi crr, S aroqil t apuvrit i HAerc. 3HaqeuHs

Qaroqnranaz.
QaforlrrrapHol
Qaforlr4To3y B

peari:aqii nprapogHoro ir'ryHirery ra B po3BHrKy inayHuoi siauoeili.
Kininrona cl4creMa opraui:uy nroAr4Hrr: npnpoaHi rilepu, nernri rpauy,l.apui

:riu$ourarra (BfII), K-rcnirrznu, IAK - xriruHn (nefirciuaxrueoeaHi xineprz), ix polr e
inryHonori.ruovry HausAi 3a reHerr{r{Ho (narolorivuo) :uiHeHulrn xlirnuanau
opraHi:nay nroAr{Hr,r.

fyrraopa,uui Saxropll HecneuaSi.rHoro 3axrrcry: cr4creMa KoMrrJreMeHTy, ni:uHu,
iurep$epoHra, .nefixiHu, upornnipycHi iHri6iropn, lisoquu, nlaxiHrz, 1rporepAHH,
$i6pouexrl4H ra in. OcHoesi xounoHeHTr4 cr4creMu KoMrrJreMeHTy. Porr KoMrrlreMenry
B xenaotaxcnci, oncouisaqii ra nisnci iraixpo6in, po3BlrrKy a:repriuHux ra
il,tyHonarorori'{Hux upouecin. Merorrz .sxicgoro ra rirlxicuoro BH3HaqeHHt
KoMtIJIeMeHTy. Kracu'{unfr i annrepuarlustuir, rJrJrf,xr{ arcrraeauii KoMrrJreMeHTy.
InrepSepoulz. Klacrz0ixauis iHrepSepoHie, iu4yxropu, MexauisNa yrBopeHHf,,
6io,rori'{Hi SyHrcuii iurep$epoHin (nporranipycHa, rporr{ryxJrr4HHa, iuyHoiuo4yrr}oroqa,
pali ouporexropHa). Pexona6 i HanrHi iurep$epoHr.r.
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IntyuoxoHanereurHi xliruupr. T-niusoqurn, ix onroreHe3. Cy6nonylsqii T-
niuSoqHrin: ThO, Th1, Th2, ix uopieHf,JlbHa xapaKrepueruKa.llonepxHeei vrapnepa i
peqerropr,r uzx xliriau: CD4- - riina$o\krru (xennepu), CD8*- niuQoqnrn
(uuroroxcHuHi, e$exropHi), ix Syuxqii. B-nina$oqr4rr4, oHroreHe3. Cy6nonyullii B-
,'rirra0ourarin. floeepxueei MapKepr4 i perrerropr4. Koouepaqix naiN
ivyuoxontrereH'rHl'Ivu rliruHaMr.i n npoqeci SoplryaaHHg ilayusoi ni4noeiAi. noHsrrs
npo i nayHoMo/{ynqropra. Inryuocrr4Mynrropr4 ra i nryuocynpecopr4.

3rricronnft nro4y,u 8. AHrnreHH Ta aurnrila.
Tema 14. Xaparcrepr{crr{Ka asrureuin. Aururenn rK iuaynropn inryuHoi

niauoniai.
Crpyxrypa aurzresin. Aurnresni 4erepniHaHrvr (enironn). K:racra$ixaqis

aH'rzreHie. floeHouiHui aHTI4reHr4 Ta farrreHr{. Buln anrureuHoi cneqnsiqHocri.
A4'roeaHru. AHrnreHHa 6yaoea naircpoopraHisNaie. ,I[orca,ri:aui.q, xinai.{utafi cKnar i
cueura$iusicrr aHrureuin 6axrepiff, eipycie, $epnreHriB, roKcrrHis. Poirl vrixpo6Hrax
aurureHis B iHSexilifiHoMy npoqeci ra po3Br4rKy ivryuuoi eilnoeid. AHrureHn
ricrocyvicHocri JrloAI4HH. AurzreHn epr4Tporlurin pi:nrax rpyn xpoei, ayroaHTureHa,
eu6pionalrlui, nyxrnHHi i TpaHc[JrauraqifrHi aHTr4reHrr JtoAr4HH.

Teua 15. Anrr,rrira qK rpoAyr$ ryMopaJruHoi inryuHoi nianoeiai.
Crpyxrypa i (ryHxuii anrrzrir (inayuor,ro6yriuin). KoHcraurui ra napia6e,nrHi

4i-rtxnru F{- ra l,-uo,rinenrnAHl{x ,rauqrolis, AoMeHr4. Crpyxrypa aKTZBHHX qeHrpin
ir'tyuor.rio6yniHin. fereporeHnicrr MoneKyJr. floH.s'rrr npo BaJreurHicu anrnrir. Fc -
(xniu,rHHi) peqenropl{. Mexanisxa nsaenro4ii aHruril 3 aHrHfeHaMH. Kracu
ivyHor,ro6yliuin, ix crpyxrypa i Brracrr4Bocri. AHrnreHHa 6yaona iuyHouodyniHie:
igornnoni, aJIorHIIoei, iAiounoei 4erepuiHauru. AHrniaiorzuoni aurnrira. feuernxa
iuyHor,ro6yniHin. Ayroaurnrina, lloHsrrq rpo rorirroual6ni ra MoHoKJroHanlui
aurnrila. flpuHrlu nn oAepxaHHr MoHoKJroHaJrbHr4x aururi;r. fi6pnAoupr lrK
trpoAyue grl4 MoHoKJ'IoHaJIbHr4x aHu,lril.

Teua 16. Pearcqii inayuuoi eilnoeiai. Ilpuuuuru BrrKopncraHHq aHrurir slc
.ninyna.n r uo- u poQi.na rru q H ux i Aia rHocrrr q H r,rx r pera pari e.

@oprran I Tvrnv iuyHHoro pearyBaHHr. fynroparTbHa inayHua niruonirr ra ii eranu:
po:tti:uauHt, rlpoqecl4ur aHTI4reHy, rroAaHH.f, aHTr{reHy "f-xe,rnepaM Ta B-,riM$oqr4TaM,
nporriSepauig i 4ra$epenuiaqis B-nivsoqurin. T- i B-:alexui aHrr4reHu, ix nnlHe ua
inayuHy cnc'reMy, cr{HTe3 aHruril [JTa3MorInraMu. Ilryuonorivna rtaM'.f,Tb, xliruun
nau'-sti. flepnrauua i nropurnua inryHua niAnoni4t. BsaeNrotri.q xliryrg inayHuoi cr4creMr{
n npoqeci inayuHoi eianoeili. Vqacrr naaxpo0arin, T- i B* xnirrzH. IHrepnefixinu.

Krirnuna inyHHa eiAronirr ra ii eranu: po:ni:HauHr, rporlecHsr aHTr4feHy,
roAaHHt aHrI'IreHy Th 1 nivSoqlrraM, npori$epaqix i ausepenqiaqir eSegopHnx T-
rliruH (xe,rnepin, cyrpecopin, eSexropin rinepuyr,rinocri ynoei6neHoro r6ry,
rc-uiruH nav'xli). I-{rlroxiura ra ix ponb y SopvryeaHHi peaxuifi rcnirraHHofo ilryriirery.

XapaxrepvrervrKa npornie iuyHHoi eilnonili: cr4HTe3 aururil, rinep.ryrnueicrt
Herafrsoro i ynoniJrbHeHoro tHrin, iuyHonoriuna ilaM'{Tb, iuyuoloriqHa
ronepaHrHi crr, i4i orzn- anuaiAi orunoni c iuconi esaelaolii.

Ceponorivui peaxqii, ix pi:uonu4a, cneuraSi.ruicrt, uyuunicrr, 4no@a:Hrafr
xapaKrep, o6oporHicrn. Mexaui:v graenoaii aHrrzreuie i aururil B ..ponoriurr*
peaxqirx. Ocnosui KoMtIoHeHrI4 ceponoriqHax peaxqifi. llpaxrnvue BnKopHcraHH.s
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ceponorir{H}rx peaKuifi: iaeHrr,rQircauir aHTureHy, 4iaruocrl4rrHe BI4.f,BJIeHHs, aulrurirr.

[iaruocrnuui iuyHui clrpoearKr4, KJracraSircaqir, oAepxaHH{, TrITpyBaHHfl, niAei.IurenHs

cneqn$iuuocri enacriAox aecop6qii asrnril 3a Kacreruaui. BraxopucraHHs Antr

cepororiunoi itreHrra$ixaqii auureHie.
Br,rr<opzcraHH{ ceponoriuHrrx peaKrrii ars iHlrarcaqii aHrnreHie nair<poopraHisNaie :

Merorc eKcrpec-AiarHocrnrra iu$exuifiHIax 3axBoproBaHb.-

Cepo:rori.{Ha AiarHocrr{Ka. fiarHocu4KyMr{, oAep)KaHHt, BHKopHcraHHr ix Ang

ceporroriuHoi Aiarnocruxn inQexuifiHnx 3axBoproBaHb (enxeleHux anrzril B

cHpoBarui xeopoi lrcAnHu). llouqrrr "Tnrp aHTurir", "Aialuoctvtvuwit rt'ITp",
"AialHoctl{qHe 3pocraHHfl TI4Tpy aHTHTi,'I", "rapui cnponatKia". flpnnqnn
4z$epeHuiauii Ha ocnoei pe3ynbrarin ceponoriqsux pearcqifi HaflBHoro iu$exqiftHoro
3axBoploBaHHr. eia nepeHeceHoro paHirue. KpHrepii cepororirlHoro 4iaruo:y:
Br4.sBreHHs auu.rrir 4o :6yaHr4Ka B 4iarHocrurrHoMy rurpi, BI4.IBJIeHHI Aiaruocrl4rlHoro
3pocraHHfl THTpy auriari;r, Br{flBJreHHx aHrurir 4o s6yaHI4Ka, Iqo HaJlexarb Ao Knacy
IgM.

eHolaesu Br4fBrrHus i cnoco6n peecrpauii ceporori.Iuux pearuif. Peaxuii, ruo

rpyuTyrorbcfl Ha Senorueui aurorHriaqii: [p-f,Ma i uenpxnra arrtrcluHauiq, peaxqix
Henpxuoi reMafrrrorrzHarlii, Peaxqii, rqo fpyHrylorbc.a Ha QeHoneui npeqraniraqii:
xinrqenpeuuniraqix, Snorcynrqix, npeqraniraqi-r B reni. Peaxqii inayHnoro ni:ncy
(6axrepioni:, cnipoxerolis, renori:). Pear<qis :e'.a:yeaHHa KoMIIJIeMeHry. Peanqig

inao6inisauii rtaiKpoopraHi:ruis. Oncouo-$aroqurapHa pearcqix. Pearuis uefrrpani:auii
(rorccaHie, nipycin). Peaxuii 3 BHKopr4craHHflM Nri.{eHlax anrnrenin ra aururil:
inryuoS,.rrcopecqeHuiq (npanaa i Heupavra), iuyuo$epueHrsprfi MeroA (nprurafi,
u e npx ira n fi ), p ag i o i \a y wnwir,. I uyuu o - en e KTp oHH a u i xpo c t<o n i.s.

JlixynanlHo-npoSiraxru.{Hi iirayHui cr4poBarKl4, npIzHIIIznH ix oAepxaHHt,
KoHTponb, rinacnS ixarlifl , BI,IKopI4cr aHHfl .

Teua 17. flpuuquuu Br.rKopr{cranHfl nrircpoduux aHrureHin ffK
n poSi.rra nru q H rrx i lia rHocrr,r rr Hrrx n pena parie.

Po:nnrox BrreHHr npo ivryHonpo$i,raxrnxy. E.{xeHHep, ,rl.llacrep, E, BepiHr,
f.Panaon ra iu. AxrirnHa ra rracr,rBHa ivrynonpo$inaxrr4Ka. llpenaparw [rrfl. arcrunuoi
iuyHonpo$inaruuxu. CyuacHa rnacra$ixaqir BaKurrH: xnni, iHaxrneonaui, xiN,ri.IHi,

aHaroKcr{Hr.r, cy6xoMloHeHTHi, reuuoiHNeHepHi, clrHTernr{ui, aHrui4iorunoni, AHK -
BaKur4Hr4. Cnoco6n BuroroBJreHHr, ouiuxa e$ercrunHocri ra KoHTpoirlo. {epNanuufi
KoHTponb 3a sxicrrc BaKTIHH, Acoqifioeani BaKuuHI4, AA'rceaHrtl. Ayronaxquuu,
BaKrI14Horepanix.

Tenra I 8. IuyHonaro.noris.OqiHna imyHuoro crarycy opraHismy.
Aneprix. flon.srrr rpo anepriro. ArepreHu. Anepri.rui pearcuii ryMopanbHoro

(HerafiHoro) runy - fHT. PeariHonuit rwl fHT, NrexaHis\,r po3BrrrKy. I-{nrororcvrarrurt
rnn fHT, uexaHisM po3BHTKy. InryHoxounnexcuaft rran fHT, lrexaHi:M po3Br4TKy.

liaruocrv.{Hi recrv rnn Br4flBJreHHr arreprii ryMopanbHofo rr4ny. A:repri.rui peaxqii
xrirnHsoro (ynonirnseHoro) utuy - fyT, NaexaHisN{ po3Br,rrKy. MeroAu Br,rrBJreHH.f,

f YT, ruxipHo-arepri.rHi npo6rz.
KonuexcHa orliuxa ilryHHoro crarycy oprani:lry 3a rroKa3HHKaMr,r

Hecneqn$i.rHutx $axropin 3axucry,i crany T- i B-cucreu. Porn oqiuxn iuyuHoro
crarycy opraHi:nay e 4iarHocruqi iu$exqifrHr4x 3axBoproBaHb ra rraroJrolii iuyHuoi
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cr,rcreMa opfaHi3My.
Iuyuoae$zurarui eratu. KnacraSircaqig inayuoaeQrnurarHl,Ix craHis: npo4Neuui ra

na6yri, nepeHuHi ra eropnHHi,
AyroiuyuHi npoqecra..
Tema 19. 3aralbHa xaparflepr.rcrnna rc.niniquoi nninpo6io.norii.
O6'exru AocriANeHuq. flarorenHi ra yMoBHo - -uaroreuui nrixpoopraHi:un.

flarorenHicrn. fereporeuriicrb ra MiHrneicrr nonynrqifr .

Mixpo6iorreHo3r4 3ropoBr4x ra narorori.ruo :uiHeHax 6ioronie rila :toAIaHn.

[racdaxrepio: (4ucnixpo6ioueuos). Vnaonn Br4Hr.{KHeHHfl. Hacrilrcu p03BI4rKy.

K,racusixauis 3a :6yAuuxorra ra roxarisaqierc. MeroAur 4iaruocrurn i cauaqii
(pea6iniraqii).

Tema 20. 36yauI,IKIr oropryuicrr.ruHr.rx iu$eKqifi.
Balu :6yAHnrin, ix raxcosouiqHe rroroxeHHt. Yuonn BI4HI4KHerIHx,

oco6rrsocri: no;rioprauwufi. rponi:u :SyAHnrie, norierio:rori.{Hicrr, MaJIa

c neqra$ i.ru i crl xr i H i.{Hr,rx npoxni n, TeHAeHI{is lo reHepa,ri:aqii.
floruupeHur onoprynicrr4r{Hr{x iH$exuifi. ExsoreuHi onopryHicru.Iui in$exuii.

EuAoreuni onopryuicrlr.rHi iHQer<qii, porrb npeAcraBsHrin pe3r4AeHrHoi uilcpoSnopu
opraHi:uy s ix nuunxueHui. Mixpo6io.rrori.{Ha AiarHocruxa. Kprarepii eriorori.{Hoi
po,ni yrvronHo - [arofeHHr{x ruixpo6ie, evr4irenurx 3 flaTo.[ori.{Horo BofHr{ula.

Onopryuicru.rHi flrporeHHi iu$ercqii. Erionori.{ua crpyKrypa. JliriapHsHi ruraun
ra eKoBapr4 yMoBHo - rarofeHHr,rx rvrirpo6in. onoprynicru.{Hi inseicqii, uoe'sgaui s

MeAur{HHM Brpyr{aHH.{M. Oco6.rrunocri iuyHirery. Mixpo6ionori.{Hi ocuonu
npoSirar< rvrKw ra ri xyeaHHt onopryui cruuHux iuSexui fr .

Hayxone o6rpyHryBaHHt nporueuiAeN4i.IHIax :axoAie.
Tenaa 21. 36yauurcu eHyrpiruHuo.rrinapHflHI{x iHQercuifi (.rrircapnnHI{x,

rocn ira,r [,H Irx, Ho3oKoMiua.n ru nx).
MixpoopraHi:un, sxi Hafr.{acriure Br4KJrnKarorb Bnyrpiruuto:rircapH.auy iu$exuiro

(cra$inoxoKrr, crperrroKoKr4, nporei, eruepixii, caJrbMoHeJrr{, rceBAoMoHaAIr, eiuepixii,
ei6pioHir, qrarpoSaxrep, nixo6arcrepii, 6axrepoigir, Syso6ar<repii, nerrocrperrroKoKn,
KJrocrpr4Aii, uixonra3lr.:a, rpu6u poAy Candida ra iH.).

Vuoer ycniuruoi 4iaruocruxa nHyrpiruHnorrixapHflH:ax iH$exuiff. KpHrepii
eriorori.iuoi poni uixpoopraHi:r,rin, eraAi,reuux rrpr4 6ar<repiorori.rHifi Aiarnocruui
suyrp i uurol i xapu-sHrrx i HSexqifi . llpo SinaKrHKa rocni rarsnrax iu$eKllifi .

Tenra 22, Er<otrori.rHa nrinpo6iororis.
BnsHaqeuHs. Hayr<oei ra coqianrni nepeAyMoBr4 SopuynaHux exorori.{Hoi

nrircpo6ionorii. flonyrxqir, 6ioron, nrixpo6ioqeHo3. Ocuonsi rtrrwr MixeLIAonnx
e:aeNaoeiAHorrreHb: uefrrpali:u, cprv6io: (xoueucari:u, [apa3I4Tl{3M, l,ryryanisru),
KoH Kype H uis. Arz r-ralra i.r Hi crl exorori.{HHx :e'.f, gKi e.

Ercoloriqsi crcrenau vinpoopraui:r,rie. BirrHoNranyui ra ilapastrur.{Hi iraixpo6r,I.

MircpoS,ropa rpyHry, BoAr4 ra nonirpr arnaocSepHoro i :aicpnrux npnuirqeHr
(laeAu.{Hux :axraAiB, xr4TrroBrrx rroMeruKaHb ra iH.).

Mixpo6ionori.{ui acrreKTn oxopoHn HaBKoJrxrrrHboro ceperoBr4ula. OxopoHa rpyn
nixpoopraHisruie, rxi 6epym yqacrb y rconooSisi per{oBuH i eHeprii eia
rrorxKoA)KynarrHoi Aii rexuoreHHr4x $axropie. Fionori.{He i rexsoreHHe :a6pyAHeHHx
HaBKolrr4urHboro cepeAoBr,rrla ra ponrnixpo6ie y 6io4erpa4arrii. MiKpo6Ha.qerpaAauis
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Hapo/tHo-rocnoAapr{Hx Marepianie, nircapcrr<ux saco6ie. llpo6neMn 3axuary 6iocQepz

ei4 urryuHr{x MyraHrie i (KocMi.'IHnx) Hainpo6ie.

Hopualrua vir<po$nopa ri,ra ruoAr4Hr4 (eyvixpo6ioqeHo:). AsroxroHHa i

aJrJroxroHHa nrixpo$nopa rina JrroArrHlr. MixpoSrropa ruxipu, AuxaJIbHI4x tultxxin,
rpanuoi ra ceqocrarenoi cncreM, ii aHrraiHSexuifrua, AeroKcl4Kytoqa, ivylli:aropua,
naera6ori.iHa ponb. MeroAu Br4BrreHH.s poni Hopuamuoi uixpoSnopra ri"ua JIToATHI{.

fHoro6iolorir, 3Har{eHHq rHoro6iororiqHux nprznqunie y xniniui. Oaxropn, sxi
BrrJrnBarorr Ha xirrxicHnft i sxicHrafi cKJraA uirpoQnopn ri;ra rrcrl4Hrl. floHxrrx rpo
xorouisauiftuy pe:ucreHrHicrb ra ii pons e inSer<uifiHifi narororii. fluclaxrepios.
MeroAu Br43Har{eHH.rr. llpo6iorurcu, npe6ioruxrz - npenaparrr .Ant ni4uonreHux
HopnaarrrHoi rraircpo$nopu rina nroAuHrl (6i$iayu6aKrepr4H, raxro6axrepI4H,
xori6axrepuu, 6iSircon, aepoKoKo6axrepuH, 6iocropplH, 6axrvrcy6rull.,
vynrrinpo6iornxn rpynr4 ,,Clrru6irep" ra iu.). MexaHi:l,t lii. twsanaixa uopvalrHoi
naixpoSnopr4 B oHroreHesi moAzsn, flaroreuria ponb HopMalbHoi ruixpoSnopu ra
na e xaH i : u u walyrl n Hr.rM r4 n aro re HHHX BJlacrl4eocrefi .

Tenaa 23. Ocuoeu caHirapuoi nainpo6iororii, CaHirapna nrircpo6io.rroriq BoALI,

rpyHry ra uonirpr.
3Ha.{eHHs caHirapHoi r'aixpo6iorrorii e 4irnruocri lixapx. 3asAauHs i ueroAu

npoBeAeHHr uixpo6iororiqHrax AocriAxeHb. llpxrrai MeroAr4 Br43HaqeHHfl rarofeHHr4x
nrircpooprani:nain B o6'exrax HaBKoJrHrrrHboro cepeAoBHrrIa i uenpxvri ueroApr
caHirapHo-nri xpo6 i orori.rHoro AocliANeHH.q. Mixpo6ue qrlcJro.

Cauirapuo-roKa3oni vrircpoopraui:nan (CIIM) rpyHry, BoAr4 ra noeirp.x. Teprraiura i
yMoBI4 Baxr4BaHHrr naroreHunx iraircpo6ie y HaBKoJrr4ruHboMy cepeAonuqi.

Cauirapua uircpo6iororiq BoAr{. Merotru caHirapuo-rtaixpo6iorori.{uoro
Aoc:riANeHHr BoAr4. BusFra.ieuur uirpo6uoro .tyrerra. Bugna.reHHs xillxocri 6axrepifr -
roKa3HHKin $exansHoro:aSpylueHHs: r<ori-iuAexc i xori-rurp (iraero4onr vrena6paHHnx

$i:nrpie i 6poannrnuna). @ercanrsi xo:ri$oplaHi (@KD 6arcrepii rpyn?r xnruxoeoi
narr4rrKr4 - rroKa3HlrKrr ceixoro SexallHoro :a6py4HeHHx. Po:rl BoAa B nepela.{i
:6ylnraxi e i H$exqi fi HHX 3axBoproBaHb.

CauirapHa naircpo6ionoris rpyHry. CauirapHa vixpo6ionoris rpyHry e :e'x:xy :
npoQinaxrr,lKoro iHSexuifi. llaroreuui uixpoopraHi:vu, srci Bn3Har{a}orb B rpyHri.
Mixpo6u, Ar.a .f,Kux rpyHr e npupoAuran 6iororroM. Mircpo6ra, xri [orpanJirrorb B

rpyHr 3 BIrnopoxHeHHf,MIr JIToAI,IHu i rnapHu. MeroAu caHirapHo-ruirpodionori.ruoro
AocriANeHu-s rpyHry. @axropn, rxi BrrJrr4Barorb Ha sxicHufi i rcinsriurilfi cKJraA

vixpo6ie rpyHry. Mixpo6He qncJio, rcoli-rurp, rurp-rep$praureHc fpyHry.
CauirapHa naircpo6iororis noeirpr. Pom noeirpa B nepega.ri insexqiffHnx

xeopo6. MeroAu BI43HaqeHux naixpo6Horo qncJia noeirpa. @arropn, xri nnluBarorb Ha

naixpo6Hraft cKnaA. MeroAu caHirapno-6ar<repiororiquoro 4ocrii4NeHur nonirpr
(ce4urvteurautiruuir, ra acnipauifiuufi). Ouiuxa cauirapuoro craHy 3aKprrrr4x npunriuleHr
3a 3araJlbHrair,t nixpo6snu o6ciueHiHurv, uasnsicrro CIIM (cra$inoxoxin, CI,- i B-
reuo-rriruqHHX crpertroxoxie), srci e IIoKa3Hi{KaMu KoHraniuauii nonirpr naircpo$rroporo
HOCONIOTKI4 JIrcNI4H 14.

Tenaa 24. Mop$o.noris i y.rrlrpacrpyKrypa eipycie. KyrurneyBaHH.rr eipycin n

KypflqoMy enr6pioHi ra opraui:nai na6oparopHux rBapr4H,
f
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Bra:HaqeuHx eipyconorii .sK HayKr4. Bipyconoris saraJlbHa, MetrplrlHa, caHirapua.

{oc.arHeuur NaeAH.{Hoi nipyco,rorii y 6opot6i : iH$ercuiiruvwlr 3axBoproBaHH.aMa.

He nnpi ureHi npobleM I,I.

L[apcrno nipycin. BragHaqenHx nipycir sx oco6lrr4Bvrx Soptta oprauisaqii Nueoro.
Ilpunqranra crpyrcrypHoi opraHieauii nipycie. Bipion ra froro KoMIIoHeHrI4.

Hyx,reorcarcr4A, Karrcr4A, KancoMepr4, cynepKancv[, (ueurroc), nelrJloMepn. flpocri ra
c xl aAH i n i pycn, TLrtTu clarr,terp ii HyKJIeo KancuAi n.

XiMi.rHrafi cKnaA eipycie: Hyxreiuoni xucrorvr, 6ir'xvr, riniAn, uo,ricaxapialn. Ix
oco6rneocri ra SyHruii. @epnaenrra eipycie, ix polr, ruacn$ixaqis.

Penpo4yxuir eipycie y npoqeci nsaeNaoAii ix s luiruHoto. Ocronsi erarll4

e:aeNaoAii eipycie : rlirrauanu rpu npo4yrrrannifi iuQercqii. IHrerparusunfi ra
a6oprr,rnuuir. runu esaeNao,qii nipycin s xriruuoro xassiHa. llepcucrenqix eipycy B

rlirHuax. IHrep$epenqis eipycie,4e$exrui iurep$epyro.ri qacrKrr. Bipycrz-careliru.
Meroru KynbrnByBaHH-rr nipycie B Kyprqnx elr6pioHax, B opraui:ui

.rra6oparopHr4x reapuH. InAnxaqis eipycHoi penpogyrcqii 3a AoroMorolo peaxqii
reMalrrorunauii (Pf'A) i revaAcop6qii.

MeroAu Kynbrr.rByBaHHr aipycin y Kynbrypax xnirnH, Kracu$ixauir lcliruHHrax

Kynbryp, qxi BnKopr4croByrorbcr y nipyconorii, ix xapaKrepvrcruKa. MeroAn
Br4.rrBJreHHr (iHenxauii) eipycHoi peupoayxuii 3a ul4ronarorenHolo 4iem,
6nxruxoyrBopeHHflM nil arapoBrrM Ta 6eirroni'roBI4M noKpI4TTflM, nipycHranau

BKrroLreHHflMu. MeroAu rcinrxicsoro Br43Har{eHHt (rnrpaqii) eipycin. feHeru.IHi
MeroAr4 Br43HalreHur nipycie ra ix HyxreiHoBl4x KoMnonenrie.

flpouaeipycHi xinriorepaueern.rHi rpenaparr4, ix xnacraSirauii: iHri6iropu
aacop6qii, rrpoHlrKHeHHf, ra 4euporeiuisiqii nipycin; iHri6iropra :noporHoi
rpaHcKpHrrra3r4, iHri6iropvr {HK-uoniruepa:u {FIK-nuicHI4x nipycin; iHri6iroprz
no:rivepas PHK- i ffiK-enricnlrx nipycie; iuri6iropra pisuzx eipycHlax v-PHK.

Iurep$epoHn ra ix iH4yxropll, Mexanislvl ix uporunipycHoi 4ii,
Tenra 26. feuernna eipycis. FaKrepioQaru, rpaK'rI{qHe BnKopucraHHq.
3Ha.reHH,q eipycie y po3Br4rKy reHerr{Kr4. feueru\Tluit, anapar eipycin.

Bianainsocri reHoNrie PHK- ra [HK-e\aicHnx eipycie. MoauSinauifiHa uiHlueicrr
eipycin: $eHornnoee :uiuryeauHr, norinroiAHicu. Bvr1u reHorl4rloeoi uinnusocri
eipycin.

Myrauii eipycin, ix x.rracra$iraqi.s. Myrauii crroHraHHi ra in4yicoeaHi, npxnai ra
:noporui. Myrareun.

feneru.{}ii nsae\ansu uiN eipycaura. Penou6iHauis, rpaucAyxqix. feHeru.rua
peaKr[Baui.q. KoN{nreuenraqir.

llonynsuifrua rraiHrneicm nipycie. fereporeHHicru nipycurax uouyrxqifr, ii
MexanisN4u i npaxrr4r{He 3Har{eHH.f,. [racoqiaqix nipycin nia qac peilpo4yrcuii e rilirrani.
Fiorrori.{ui sracrneocri ,qucoqiaHris. KroHynaHHfl reHerr{qHux napiaurin. Ponr eipycie
e o6niHi reHerrrrrHoro iuSopuaqiero y 6iocSepi.

MopSorori.{F{i rtrrrkr i crpyxrypa 6axrepi oSari n. Xi ir,ri.{Hrafr cKnaA. B ipyreHrH i

nonaipui Sarn. Craaii rpoAyKrurBHoro rrrny esaeN{orii 6axrepio$arin
6arc:repianbHuMrr xrirusanau. Jli:oreuia i Saroea xoHnepcir.

TA

J



15

llpaxrnvHe Br4KopncraHH.fl 6axrepioSarin y uixpo6ionorii ra MeAzrrr.iHi s Merolo
lAeHTI4QlKaUn OaKTeplr4, rrpoQlnaKTr{Kr4 Ta Tepallt lHQeKrIluHr4x 3axBoproBaHb, AJrf,

ouisxu vrixpo6uoro:a6pyaHeHH-rr o6'exrin HaBKoJrrrruHbofo aepeAoBr4rr{a.

TIEPETIK
III4TAH b T,Tfl, B CT)/IIH OT O I CTII4T]/ B A C TIIPAHTYPY

1. BrasHa.IeHHr rraixpo6ionorii {K HayKrr, nepio4u po3Br4rKy. fany:i rrair<po6ionorii,
3aBAaHHfl l,rircpo6ionorii y nun.reHHi 6ionori.rHrax BJracrr4Bocrefi rrarofeHHr4x ra
yMoBHo-[aroreHHr4x nr i rcpooprauisNai e.

2, Biaxpnrrq Jl.flacrepa i ix ponr y po3BtrrKy MeAur{Hoi uayrcn.
3. Po6orra P,Koxa i ix enrr.rn Ha rporpec naixpo6ionorii.
4. L I. Me.{uuxoe i fioro BHecoK y Br{eHHr rrpo uecupufrH.suzeicru Ao

iHSexqifrHnx xnopo6.
5. lI. Eprix, )K. Bopae {K ocHoBorioJroxHr4Kr4 BrreHHr npo ryMopanbHuft inayuirer.
6. Aoc,rilxeHHr fi.il.InauoBcbKoro - BaxJrr4Br4ft eran craHoBJ]ennr nipyconorii.
7. Vrcpaincrxa naixpo6iororiqna ruKorra. llpaui I.K.3a6oJrorHoro, B.A.

fpo6ornxo, C.C.lxr{eHKo, K.l. lI'rrxiua ra iu...
8. flpnHqrann opraui:auii, anaparypa, pexr4M po6orra B 6axrepiolori.ruiff

,ra6oparopii.
9. Mir<pocxoni.iHnfi MeroA AocliANeHus uir<poopraHisNain. llpuuqrznrz

nair<pocr<oni.{uoro 4ocri4NeHHr 3 Br4Kopr4craHHf,M iuepcifiHoro, ruouiHecrreHTHofo,
eneKrpoHHoro vixpouconie.

10. OcuonHi Bitr'aisuocri npoxapiorin i eyxapioria.
I l. MopQonori.a it 6yaoea 6axrepifi. MeroAu BlrBr{eHHfl ynbrpacrpyKrypr4

6axrepia,rruoi xriruHz.
12, MopSorori.s i r<nacrz$inaui-s uafinpocriurvx. MeroAn ix nras.reHHs.

13. MopQoloris i rcnacra$ircaqis ltixpocr<oui.{uux rpx6in. MeroAi,r ix eus.{errHr,
14. THnu n tvtexanigun xI4BJIeHHT 6anrepifi. lloNunni cepeAoBr4rrla sri

BnKopr,rcroBylorb y lainpo6iolorii, Br4MorH Ao HHX, xnacHSixaqis.
15. f{rlxaHua 5axrepifi. Aepo6uraft i auaepo6Hufr, runw AHXaHHT. @epnreHrra i

crpyKrypu xrirnHu, xxi 6epyrr yqacrb y rrpoqeci AraxaHu.s. MeroAH BupoulyBaHHfl
aHaepo6uux 6axrepifi.

16. @eprileHrl4 6axrepifi, ix ponr s o6NaiHi per{oBZH. @eplteurn rraroreuHocri.
BnxopzcranHs 4nx 4n$epesuiauii 6axrepifi .

17. Picr i po:nauoxeHH.tl 6axrepifi. MexanisNa rliruHHoro po:no4iry, S*,
po3MHoxeHH.rr Kynbrypr4 6axrepifi y craqiouapHHX yMoBax.

18. Eaxrepiorrori.{Hnfr MeroA 4ocri4NeHHx. llpnuqzuu ez4i.rreuHa r{r4crnx
Kynbryp 6axrepift i ix iaeHrraQixauift.

19. Cncreltarraxa i HoMeHKJrarypa vrirpoopraHi:rr,rin. llprzHqunz xnacnsixaiiii.
lloH-srrs rrpo Br4A, pi:uoer.r4,6iorul, rrrraM, KJroH.

20. Marepianrui ocHoBI4 cna4roeocri nrixpoopranisNaie. feuornn i $eHorlrn
6axrepifi . Cralxosa uiHlueicrl.

21. Myraqii i ix pi:uoera4r.r. Myrareura $i:nvui, xinai.{Hi i 6iororiqHi.
22. feHeu.{Hi pexoira6iuauiil:-. rpaHc$opuaqir, rpaHc4yrqir, roH'roraqir.
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llnasr\aiAu ( F-F-, Col', Ent-).
23. Po,'Ir ntyraqifr, pexou6iuaqifi y BHHT4KHeHHi arunonux i nixapcrxo-crifixux

Sop* 6axrepifr.
24.f eruua inNeuepi.a iif npaxrhqHe Br.rKoprrcraHHr B MeAur{Hift nixpo6ionorii.
25. Eeorloqis :6yAHnxie iH$exuiftunx xnopo6. Koveucaliru, uyryanisna,

fiapa3r4rvrsNa. foroeHi Sarcropn eeorroqii.
26. BntwB Ha naixpo6ra Siru.rHrax, xiuiuHux i 6ionori.{Hr.rx areHrin. CzHepri:u,

aHrarouisv nair<poopraHi:nie. llpaxrrar{He BaKopr4craHHf,. Mero4z crepnni:aqii.
27. AcenrvrKa, aHTncerrr[Ka. Asrncenru.{Hi :aco6ra i Haarepiaswt.

28. MexaHisNan 6io,roriqsoi aiT aHrrz6ioruxis Ha vixpo6Hy rcnirrauy. llprzpoaHa ft
ualyra crifixicrs Ao aHru6iorrzxie. flpzHqznra paqioHamuoi anrrz6iornxorepanii.

29. AHru6ioruria, ix xriacr.r$ircauii (no roxoAxeHHro i xinai.{Hifi crpyxrypi).
Oaunraqi nnnaipy aurunixpo6Hoi axrunHocri.

30. MeroAz BH3Har{eHHt rlyrnl4eocri nrixpo6in Ao aHru6ioruxie. llorurrx npo
6axrepraq uilHy i 6axrep i ocrarur{Hy Ailo, ix Br{3HarreHHr.

3l . XinioreparieBruqHi nporuuircpo6ui zaco6w. ix rnacu$ixauix :a xiNri.ruolo
crpy KTyp oro. X i nr i oreparreBT vt'tuufr, i n4ercc.

32. IH$ercqiq i iHQexuifrHrafr nporlec. @arropn, xxi o6yuouiororb BrrHr4KHeHH.f,

in$enuiftHoi xnopo6H. flonsrrf, rrarorene:y iH$ercqiftHoi xnopo6n.
33. flaroreusicrs i nipyneurHicrr uixpo6in, rilnxicse Br43HarreHHt

nipynenruocri: LD 50, DLM.
34. @ar<lopn raroreHHocri vircpo6ie i ix ersereHHr.
35. Mixpo6Hi roxcnun i ix xnacra$ircaqia. Ocsonni sracrznocri ft xinai.{Hiafi

cKnaA roxcaHin. @epnaeurn arpecii i saxracry.
36. llepeuHua noxanisaqi-fl s6y.uHurrir iHQercqifiHzx xnopo6 B oprauieui, if

rpaKrl4r{He 3HarIeHHx n na6oparopHifi AiarHocruqi. IH@ercqifiHa Ao3a s6yAHrnxa.
37. llhqxn rolxnpeHHt vrixpoOin i roxcuHis B opraHi:ni (6axrepieuir,

cerrrr4ueMix, roxczHevix, eipycetrir)
38. OuroeHi uepioAn po3Bl4rxy iHSexqifisoi xeopo6u. Hociftcrso :6yAuuxa,

iloro BuflBr'reHHfl.

39. (Dopiur,r rpotBy iu$exqii: rocrpa, xpoHivua, JrareHrHa, nepcr4cryloqa,
perIr4AHB, peiu$exqix, cynepiu$erqix.

40. Buan iuynirery i Soprran fioro rpo{By.
4l . Cnequ$iuunfi i uecneunSiuHnfi iruyHirer, 3araJrbHa xapaKrepr{crr{Ka.
42, IuyHHa cI,ICreMa opraHisnay. ii opraHr4. Inryuoxonanereursi xrirnura.

floeepxueei vapxepz i peqenropr4 uux xlirnu.
43, MexaHisNan iuyunoi eienosiai oprani:vy. (Dasu inryHuoi eieuosiai.

IuyH o,r ori.{H a u ar4'xrn. Iuyu orori.{Ha ronepaHTsi crl.
44. KliuaHuzfr i rxanuHHi uexaHi:ruu 3axucry. 3axucni $yHxuii urxipn,

cJIH3oBrrx o6olonox, li voararrHHx eys.[i n. 3Ha.{eHH-s 3a[aJreHHfl .

45, @arounros, fioro ponb y saxr4cri npn iH$exuiffHrax xnopo6ax.
3anepureHuti i He:aeepureuuff {taroquro:. llpu.ruHr4 He3aBeprxeHofo Saroqurosy.

46. l-yvopanrui HecneqnSiuHi Saxropz 3axrrcry: KoMrrJreMeur, 6era-tizuuvr,
reftxiua, irponeptruH Torqo.

47, IurepSepoura, ocnonHi :uacrunocri, MexaHisNa yrBopeHHr, iH4yxropra
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iurepQepouy. BnxoptrcraHHf, rlperaparie iHrep$epoHie y MeAr4r{Hifi npaxrHqi.
48. IIi:HHu i ix Si:rzxo-xiuiqni eracrlrnocri. KounreueH'r, oAepxaHnr i

rr{rpyBaHHs. Pearqix 6axrepioni:y fi revroni:y.
49. rlporrzeipycuuir iuyHirer. MexaHisNa i oco6rueocri nporrznipycuoro 3axzcry.
Sn (-ar-a a\hou^nfiott-^t'Jv. LJ rD TpaHCUIaHTaIIII4HOfO lMyHlTeTy I IIIJI.IXZ ftOrO IIOAO1aHHT.

Inayuo4enpecaHTr4.

51. flporunyxnuauuitinryuirer, froro oco6nranoiri.
52. Anruroxezrnvr,3acrocyBaHHfl aHTr4ToKcr4r{Hrzx cnpoBaroK y veAuquui.
53. Peaxqis ar,rrcruuauii i ii npaKrr4qHe 3Har{eHHr. Pearcuiq uenpxvoi

reMarruoruHauii.
54. Peaxuiq npeqnnirauii, i ii Br4KopprcraHH.rr B MeAr4rrHifr npaxraqi. Pealqi.s

npeqnniraqii n re,ri i ivyHoe,rexrpoSope:ry.
55. Peaxqis :e'l:yeauH.r KoMrrJreMeHTy,

iHSexuifrHHX xBopoS. Merolr4Ka rocraHoBKr4.
56. Oncouiuu i ix ponb B inyuireri.

S aroqnra puuir, i sAe xc.

.57. Peaxuii inryHHoi wrpoBarKr4
:e'x:ynaHHr KoMrIJrenaeHry).

58. Peaxuii : Nai.{eHuNara

npra eipycHux 3axBoproBaHHxx (Hefirpalri:aqii,

aHrnrilaua a6o aHTHfeHaMr{. Peaxuii

iT Br4KopncraHHr B Aiarnocrnui

Peaxqiq Saroqaro:y. OncoHo-

iuyuoSlroopeclreHuii, iruyuoSepMeHrHoro fr, pa4ioinryHHoro aHarisie. flpaxrauue
Br4KOp14CTaHHfl.

59. finepuyurleicrr Herafisoro ir ynonirrrueHoro runin, ix niAviuuocri.
llpaxrnuue BI{KopHcraHH{ a,repriuHnx npod y liarHocrraqi iH$exriifrHax xnopo6.

60. BarunsonpoSi,raxrl4Ka, rurrrr BaKUr4H. MeroApr BBetrenHfl. llo6i.{H a nifl,
BaKUHHHHX nperrapali n,

6l . }KHei BaKuaHtl, [pI{HI]I4III,I oAepxaHH{. llpaxrnuue Br{KoplrcralHfl i

ouinra eSexrnnuocri,
62. Kopnycxynrpui e6xri BaKTIHHH. llpHHqranu oAepxaHH-f,. llpaxruvHe

Br4Kopr4cr aH:nfl. i ouinxa e$exrunHocri.
63. XiMi'{ui BaKIIT{HI4, npnHul4rrn oAepxaHHf,. llpaxruuue BrrKopr4craHHr i

oqisxa eSexrnnuocri.
64. AHaroxcuHrz, ix oAepxaHHr i euxopr4eraHHfl.
65' BaxunHorepanir, [oKa3aHHt. BuI^u rixynamuux BaKr]r{H, rrpr4Hrrr4rrpr

BHfOTOBJIEHHq.

66. Ceporepanir ir cepoupo$iraxrura iHSexqifiHux xeopo6. Cnponarxia
aHTr,rroKcraqni i aurunairpoSHi, ix er4roroBJieHHfl i nteroAn BBetreHH.fl.

67. Inayuot-ttody,riuu rovo,roriqui i rerepo,rorivui, ix oAepxaHHr i
B14KOp14C',faHHt.

68. KnirriqHa rraixpo6io.noriq. 06'exr AocriAxeuu.s. Kpurepii erio,rori.1Hoi
poni ynaoeHo-raroreHHl4x vriitpodie, euAileHux 3 rraroJrori.rHux ocepe4xie.

69. BHyrpiuHto lixapHxui iH$exqii, yMoBr4 Br{Hr4KHeHHfl. Bracrunocri
nlKapH{Hr4x ercoeapin ir,rixpoopraHisN{ie. Mircpo6iorori.{Ha AiarHocrnxa rniffHo-
3ailarlbHHx, orllKoBwxra paHoBlIX iu$exqifi, c[pr4qr4HeHnx.rrixapurH1aMr4 rrrraMaMr4.
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10. Vuonuo raroreHHi uixpoopraHievru, 6iorrori.Ini uacrunocri, eriorori.{Ha
ponb y po3BHrKy ouopryHicrrrrrHr4x iu$exqifi. Xapaxrepl4crllKa 3axBoptoBaHb,

cnpHr{HHeHHX yMoBHo rraroreHHr,rMr.r uixpoopraHi:rraaun.
71. Exororiq nrircpoopraHisN,{ie. florurapennx naixpo6in y npnpoai.
72. MixpoQnopa rina rtoArrHn, ii ponb B HopMarbHHX $i:io"rrorir{Hrlx

rpouecax i larororii. fluc5axrepio:.
73. flpo6iorrzxa ra ey6ioruru, ix xapaKrepvrerr4Ka, rroKa3aHHfl Ao

3acrocyBaHH{, MexaHigNa gii.
T4.CasirapHa uir<po6iororis ra eipyconolix, npe,qMer, 3aBAaHH.t, 3HarIeHHt B

4iarlHocri rixapx.
7 5. CaHirapuo-noKa3Hzxoei rvrirpoopraHi:l,rn, Br4MorI4 Ao HIIX, 3Har{eHHfl Ant

xap a KTep 14 clwKLt o 6' exri e H aBKoJIH rrl Hbo ro cep eAoBI4 u{a.

76. BoAa rK cepeAoBnure npoxrrBaHH.rr ra :6epiraHur IIaroreHHI4x

naixpoopraui:nrin. Ponr BoALr y repeAar{i iHSexqiftnux 3axBopioBaur. lIpzKJIaAI4.
77. fpyHr rK ceperoBi{ure rpoxr4BaHH.rr ra r6epiraHH.a IIaroreHHrIX

naixpoopraHisN{i n. Po;m rpyHry y nepeAaqi i u$exuift HI4x 3axBop}oBaHb. llpurcna4ra.
78. floeirpr flK cepeAoBurrre :OepiranHfl raroreHHux vixpoopraui:ntin. Ponl

r o n i rpx y r epeAar{ i i H $ ercqi iruux 3axBop}oBaH r. flpraKnaAlr.
79. CaHirapno-noxa:oei uixpoopraHisuu, xrci Bl4Kopl{croByrorb npu

caHirapHo-naixpo6iorori.{Hifi oqiHrli BoAi4. MeroAa caHirapHo-6axrepiororiqHoro
AocriANeHH.f, BoArr, ix ouiuxa.

80. Cauirapuo-noKasosi naircpoopraHi:rurz, srci BrlKopuoroByrorb npl4

cauirapuo-iuixpo6iorrori.rHifi or{iHui rpyHry. MeroAn cauirapHo-6arcrepio.uori.{Horo

AocniANeHHs rpyHry, ix orriHxa.
8l . CaHirapuo-noxasoei naixpoopraui:un, srci Br4Kopr4croBylorb rpu

caHirapHo-rvrixpo6ionori.-rHift ouinqi nonirpx. MeroAra cauirapHo-6axrepiororiqHoro
AocliAxeuus nonirpx 3aKpprrr{x npxuirqeHl, ix ouiHrca, Kpnrepii orliHt<ir r{I4croru

noeirpr B MeAr.rr{Hr4x ycraHoBax.
82. CaHirapna eipycororir, [peAMer, 3aBAaHHr, 3Har{eHHr caHirapnoi

nipyconorii e aiqrrnocri nircapx.

83. Po:rl BoAr4, rpyHry, noeirpx y nepeAaqi nipycunx iH$exqifi. llpunnaan.
84, CauirapHo-nipyconori.{He AocniANeHHr BoAH, rpyHry, nonirpa. MeroAia

Br4{BJreHHr caHirapHo-rloKa3oBHX nipycie.
85, CraSi,rorcoxu. Mop$o,roria. KyrrrunyBaHHfl. llaroreuriicm, llaroreHe3,

iruyHirer, na6oparopua 4iarnocrr4Ka cra$inoxoKoBr4x iH$ercqifi.
86. Pom cra$ilorcor<in y euunKHeHHi euyrpiurHrorixapHfiHvrx iHSexuifi.

@aicropn, ulo 3yMoBnrolorb ix arpecurHicru llpo$inaKrr4Ka cra$inoxoKoBLrx
in$enuifi.

87. Crpeuroxoxu. MopQonoria. Kyrlrr.rnyBaHHrr. flaroreuHicrr. llarofeHe3,
inayHirer, na6oparopHa 4iarHocrr4Ka, npo$iraxrr4Ka crperrroKoKoBlrx inQexqift.

88. VN,roeHo-[aroreHHi eHrepo6axrepii. OcnoBni Bvr4vr, ix ponr e er4H[xHeHHi

rHifino-garraJrbHux 3axBoproBaHb ra auyrpiurHronixapu.sHrrx iu$exuiff. llpo$i:raKrr4Ka
enyrpi ruHnori xapHxuux i uSexuifi .

89. Eurepraxii. Mop$ororis. KynrrnnyBaHHfl. llaroreHHicrn. llaroreHe:,
i uyuirer, ra6oparopHa 4i aruocruxa"+a npoSinaxrr4Ka eurepuxi o:in.
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90. Carnnoueln. Mop$o,'roria. Ky,rlrranyBaHH.f,. flaroreuHicrl. llaroreHe:,
ra6oparopua 4i aruocrhKa, npo$ i narcrr4 Ka c aJr[,M oHeJ'I Lo:]ur4x facrpoeHrepuri e.

91. LUilleru. Mop$o"rroria. KylrrrzeyBaHr{.fl. llaroreuuicrr. llaroreHes,
imyuirer, ,ua6oparopHa EiarHocrr4Ka, npo$i,raxrr4Ka 6axrepiaruHoi Ausenrepii.

92. Kne6cienu, MopSonorix. Ky:nrunyBaHH.rr llaroreuHicrn. llaroreHe:,
i r,ryHi rer, ra6oparopHa 4i arHocrr4Ka, upo$ inarcrvrKa rcne6ci enrosi n.

93. CnurorHiffHa raJrr4r{Ka. Mop$ororia. KyrrrrranyBaHH.s. flaroleriuicrr.
Poru y Br4HHKHeuHi nriyrpiuusonircapuxHnx iu$enqift. Jla6oparopHa 4iaruocrnxa,
npo$inaxrr4Ka cnHroruifr Hoi i u$exuii.

94. Kanarri"rio6aKrepl4. Xe,rixo6aKrepl4. MopSo.noria, KyllrnnyBaHur.
flaroreHusicrl. Polr B narolorii JrloAr4Hr4. Mixpo6ioloriqsa Aiaruocrnxa
3axBoprcBaHb.

95. 36yaHurcra KaHAHAo3ie, :araruHa xapaKrepr4crlrKa. Bvrilvr. Mop@onoria.
Ky:rnrraeyBaHHq. flaroreue:, inryuirer, ,ra6oparopua 2liarHocrnxa, npoSinaxruKa
KaHAr4AO3rB.

96. KaHoniqHi ra uexaHoni.rni uipyur. Mop$onorix, ynbrpacrpyxrypa ra
xi N,ri.rHraff cKraA nipyci e.

9l. KnacuSixauis eipycin, ocHoaHi npraHqunw. Cyuacni nor,nfl.Iu Ha npupoAy
BlpyclB.

98. MexaHisNa esaei\aoAii nipyca 3 rryrnr4 Boro xnirunoro. Ocsonui $a:ra
n:aenao4ii eipyca : xliruuoro xassiHa. Biporeui-a.

99. Oco6,ueocri nipycHr4x iu$er<qift. Porl nipycHoi uyxleiuoeoi Kr.rcrorvr ra
Si"rrxa e iH$exuifrHonry npoueci.

100. AHrureHua crpyKrypa aipycie.
101. Bipycn 6axrepifi (Sarn), 3araJrbHa xapaKrepncrnKa. @esor,reu

6axrepio$arii. BrzxopucraHHfl nipyneurHrax Sarin B MeAi.rquHi ra uixpo6iolorii.
102. Bipycn 6axrepifi ($arra), 3ararrbHa xapaKrepucrvKa. @euoues risoreHii.

@aroea roueepcia. BnxopncraHHfl uolripHnx 6axrepioSarie.
103. Ky,rrrneyBaHHq eipycin. OcHoeui MeroAH.
104. Bur<oprzcraHHr rrirnHHux Kynbryp y nipyconorii. KnacuSixauix xyllryp

x,rirIaH. floNranni cepeAoBr4ula Anr Kynbrr{ByBaHHr Kynbryp xliruH.
105. IHAnxaqis eipycin: pearcqia reMarJrrornHarrii, peaxqir renaagcop6qii,

tII4TOIaTr.lqHa Arr, 1l BtIrBJIeHHt.
106. I4enrn$ir<auix nipycie: peaxuii ranbMyBaHHfl reMarJrrorr4Harrii,

reMaAcop6qii, peaxqix Hefrrpa,'risauii in vivo ra in vitro, Br4rBJreHH.f, BKrror{eHb.
107 . feHernra eipycie. Myrauii ra reHerr4.{ui n:aeNayrHu y nipycie.
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KrI,ITE pli oUruroBAHHg

BIAIOBIAT HA BCYBHOMY ICM,ITI AO ACIIPAHTYPII
Kprarepii ouirftosaHux ei4nori4i ncryrrHr4Ka 4o acnip aHrypv :AificHrcerbcfl 3a

rpaauriifiuorc 4-6a,rbHolo clzcreMolo (ni4naiuHo,4o6pe, auaouin"no, He3aAoBi,rrno).
ouiHrca ttnignaiHHott BucraBJif,erbcf, y BprnaAKy eirlHoro noro4iHHr Mare'iuno,

y noBHoMy o6cx:i; cauocrifiHoro, uu6oxoro, ece6ivHorg po3Kpurr.a :vicry nrrunn";
BI4 Kopl4craHH.f, varepiany i: o6on'qgKoeax ra AoAarr(oBr4x A)KepeJr uayxonoi
'rireparyprz; ei,TlHoro ilocnyfoByBaHHr HayKoBoro repnaiuololiero, ruu.A.nn"
apryMeHTin Ha nigreeplxeHH-t{ BnacHHX AyMoK, :liftcueriHs asa,ri:y ra SopiraynroBagH.fl
erac Hoexi e, i,rrocrparrii n ilnoeigi pi suouariirHuuu rrpr4Kna traMu.

ouiuna "4o6pett BI4craBJlflerbc.{ BcryriHuKy 3a yMoBr4 rroBHoro noro4iuu.a
rraarepialou, o6rpynroBaHoro 

. fioro BI4KnaAy, po3KpHTTr :uicry 3atrvrraHb,
Bl4Kopl4croBylor{I4 iirSopltaqiro is o6os'sgxoei{x HayKoBrrx nireparypnirx rxeper;
BHI(opI4craHHt uayxoaoi repuiuonorii; eianoeiai na Aesxi trr4TaHH.f, He e Br.rqep[Hr4Mrr,
xoqa BCTyTIHHK Ha Ao.4arKoBi uarauHs aiAnoniAae 6eg rroMlrrToK, ni4uyna]or{r4
cKnaAHorqi ,ralue y uarieaNr{Hx Bl4na,qKax.

Ouiuna ttsaqonilbHott craBl4Tbct BcrynHrrKy, xxuit naceirrroe ocHoBHHfi sN,ricr
IIuraHHt, BI'I'sBr-se eneMeHTapHi sHaHH.f, oKpeMHX rroJroxeHb rrpr4 :aAosirlHonry pinHi
fforo po:yuiHr-rr; He zllaruwir.4o rnu6oKoro ece6iqHo.o unu,"iry, o6rpyHryuun"" ,u
aprynaeHraqii, AorlycKae icrorni uerovuocri, [oMlrJrKtl, aJ.re Ha npflMo nocraueni
3arrr4raHHs eianoniAae rrpaB[rJrbHo.

Ouiurca "He3a4oBi,tsuot' Bl,IcraBrserbct y BI4naAKax, KoJIa 3HaHH.f, BcrynHI4Ka
ue eiguoeiAalorr BI4MoraM ":a,qoeiruHoi" oqiHru; ni4cyrHe noroAiuu" ,aoparrr{Hr4M
rraarepiarou y rocrarHboMy o6c.asi; SparulHtapHo, ueo6rpyHroBaHo,
HeapryMeHroBaHo eirnosila€ Ha IlocraereHi ilLrraHH4He po3KprrBaloqr4 ix:rr,ricry.
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Програма для вступу в аспірантуру 

 зі спеціальності 091 «Біологія»,  

спеціалізація  «Нормальна анатомія» 

1. Ембріогенез та структура та функції скелету людини. Скелет.  Хребтовий стовп в 

цілому. 

2.  Вікові  та статеві особливості скелету голови. Лицевий та мозковий череп. Загальна 

будова кісток черепа. 

3. Особливості будови скелету верхньої кінцівки, його структура. Скелет нижньої 

кінцівки, його структура. Клінічні особливості суглобів кінцівок. 

4.  Загальна характеристика видів з’єднання кісток. 

5. Клініко- морфологічні особливості  м’язів голови та шиї. 

6. Клініко- морфологічні особливості,  м’язів спини, грудей, живота. 

7. Клініко- морфологічні особливості м’язів плечового поясу та вільної верхньої 

кінцівки. 

8. Клініко- морфологічні особливості м’язів тазового поясу та вільної нижньої кінцівки. 

9. Ембріогенез внутрішніх органів. Їх загальна характеристика, системи та їх 

функціональне значення. 

10. Особливості розвитку травної системи, її функціональне значення, загальна 

характеристика травної трубки, травних залоз. 

11. Особливості розвитку ротової порожнини. Будова зубів, язика, великих слинних залоз. 

12. Особливості розвитку  та ембріогенез шлунку,  та його будова. 

13. Особливості розвитку  та ембріогенез тонкої та товстої кишки, їх частини, будова, 

відмінності. 

14. Особливості розвитку  та ембріогенез печінки, підшлункової залози, їх функції, 

будова, топографія. 

15. Черевна порожнина. Очеревина, функції, частини, похідні. Очеревинна  порожнина. 

16. Особливості розвитку органів дихальної системи, їх загальна будова. 

17. Клінічні особливості будови легень, зовнішня та внутрішня будова, ворота легень. 

Поняття про бронхіальне та альвеолярне дерево. Сегменти легень. 

18. Особливості розвитку  та ембріогенез сечових органів, їх функціональне значення,  

будова,  сечових органів. Нирки, їх функції, зовнішня та внутрішня будова. Поняття про 

нефрон. 

19. Анатомія та розвиток жіночої статевої системи, класифікація органів, функції, будова. 



20. Анатомія та розвиток чоловічих статевих органів. Класифікація, функція, будова. 

21. Нервова система, її функції, структура. Загальна характеристика будови головного та 

спинного мозку. 

22. Спинний мозок, його зовнішня та внутрішня будова, топографія. Сіра та біла 

речовина. Спинний мозок, поняття про сегмент. Корінці спинного мозку та утворення 

спинномозкових нервів. 

23. Головний мозок, його загальна будова. Головний мозок, його відділи.  Циркуляція 

спинномозкової рідини. Оболонки головного та спинного мозку.  

24. Клінічні особливості будови спинномозкових та черепних нервів, їх загальна будова, 

ділянки іннервації. 

25. Орган зору, його структура. Будова очного яблука. 

26. Орган слуху. Будова зовнішнього, середнього та внутрішнього вуха. 

27. Клінічні аспекти та особливості  будови серця, його зовнішня та внутрішня будова, 

топографія, камери серця. 

28.  Варіантна анатомія кровопостачання та іннервації серця. 

29. Поняття про мікроциркуляторне русло. Аорта, її значення в системі кроворозподілу, 

частини, топографія, класифікація гілок. 

30. Лімфатична система, її значення для організму, будова. Роль лімфатичних вузлів. 

31. Характеристика регіональних лімфатичних вузлів тіла людини. 

32. Імунна система, її значення для організму, структура. Органи імунної системи. 

33. Центральні та периферійні органи імунної системи. Клінічне значення та вікові 

особливості. 

34. Залози  внутрішньої секреції, їх анатомічні та функціональні особливості, 

класифікація. 

35. Поняття про вегетативну нервову систему, її роль та будова. Будова центрального та 

периферійного відділів симпатичної та парасимпатичної нервової системи.  

Теми для вступу 

№ Тема  

1  Остеосиндесмологія. Структура скелету людини. Загальний 

огляд кісток.  

2  Загальна характеристика з’єднання кісток. Найважливіші 

суглоби тулуба, голови, кінцівок. 



3 

 

Міологія. Функціональна анатомія м’язової системи. Загальні 

дані про будову м’язів. Принцип класифікації м’язів окремих 

частин тіла людини. 

4 

 

Спланхнологія. Загальна характеристика внутрішніх органів. 

Функціональна анатомія травної системи. Анатомія травної 

трубки. 

5  Функціональна анатомія травних залоз (великі слинні, печінка, 

підшлункова залоза). 

6 Функціональна анатомія дихальної системи. Анатомія легень, 

плеври. 

7 Загальна характеристика сечостатевої системи. Функціональна 

анатомія сечових органів. Будова нирки. 

8 Функціональна анатомія чоловічих статевих органів.  

9 Функціональна анатомії жіночих статевих органів. Статеві 

залози. 

10 Функціональна анатомія нервової системи.  

11 Центральна нервова система. Будова і відділи головного мозку. 

Функціональні особливості будови проміжного мозку. 

12  Функціональна анатомія периферичної нервової системи. 

Спинно-мозкові  нерви. 

13  Функціональна анатомія периферичної нервової системи. 

Черепні нерви. 

14  Серцево-судинна система. Велике та мале коло кровообігу. 

Функціональна анатомія серця 

15 Функціональна анатомія артеріальної системи. Аретрії голови, 

грудної порожнини, верхніх кінцівок. 

16 Функціональна анатомія артеріальної системи. Аретрії  черевної 

порожнини і нижніх кінцівок. 

17  Функціональна анатомія венозної системи. Система Верхньої 

порожнистої вени. 

18   Функціональна анатомія венозної системи. Система нижньої 

порожнистої вени та ворітної вени. Міжсистемні анастомози. 

19  Функціональна анатомія лімфатичної системи. Регіональні 

лімфатичні вузли.. 



20  Функціональна анатомія імунної системи. Поняття про імунітет. 

Центральні та периферичні органи імунної системи. 

21 Функціональна анатомія залоз внутрішньої секреції. 

Класифікація, будова. 

22  Функціональна анатомія вегетативної нервової системи.  

23  Дифференційований залік. 
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