
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА 
 

ФІЗИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
 

Кафедра фізики функціональних матеріалів 

 
«ЗАТВЕРДЖУЮ» 

                  Заступник декана  

                  з навчальної роботи 

                            Момот О.В. 

         «______»_______________   2017 р. 

 

 

 

РРООББООЧЧАА    ППРРООГГРРААММАА    ННААВВЧЧААЛЛЬЬННООЇЇ    ДДИИССЦЦИИППЛЛІІННИИ  

  
 

 

ФІЗИКА БІОСИСТЕМ 
 

 

для студентів 
 

напрям підготовки    6.040203 -  Фізика 

блок дисциплін Фізика функціональних матеріалів 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КИЇВ – 2017 



 Робоча програма   

для студентів напряму підготовки   6.040203     бакалавр фізики____ 

блок дисциплін  Фізика функціональних матеріалів 

 «____» ______________ 2016 року – І с. 

 

Розробник:  Дмитренко О.П., к.ф.-м.н., доцент. 

 

Робоча програма дисципліни «Фізика біосистем» затверджена на засіданні 

кафедри фізики функціональних матеріалів. 
 

Протокол № .....від “....”               2017 року 

 

Завідувач кафедри     ____________________   (Куліш М.П.) 
                (підпис)                  (прізвище та ініціали) 

«_____» ___________________ 2017 року 

 

Протокол № .....від “....”               2017  року 

 

 

Схвалено науково-методичною комісією факультету  

за напрямом підготовки 6. 040203 -  Фізика 

 

Протокол від «____» _____________ 2017 року №___ 

Голова науково-методичної комісії ____________________ (Пінкевич І.П.) 
          (підпис)              (прізвище та ініціали) 

«_____» _________________ 20___ року 
 

 

© ______________, 20___ рік 

© ______________, 20___ рік 

© ______________, 20___ рік 



ВСТУП 

Навчальна дисципліна «Фізика біосистем» є складовою освітньо-професійної 

програми підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» 

галузі знань природничі науки   з напряму підготовки 6.040203 – фізика. 

 Дана дисципліна нормативна за напрямом 6.040203 - фізика (блоку 

дисциплін фізика функціональних матеріалів).0 

Викладається у І семестрі  4 курсу в обсязі – 180 год. 
 
(5 кредитів ECTS) 

зокрема: лекції – 42 год., лабораторні –28 год., самостійна робота – 109 год. У 

курсі передбачено 2 змістових модулі та 2 модульні контрольні роботи. 

Завершується дисципліна – заліком. 

Мета дисципліни – отримання знань з регуляції речовин крові, фізики 

нелінійних процесів, механізму перетворення і передачі інформації в 

рецепторах для сприяння розвитку логічного і аналітичного мислення студентів. 

Завдання – формування фізичного мислення у студентів в межах матеріалу, що 

вивчається. Дисципліна готує студентів до сприймання матеріалу спецкурсів,  

передбачених програмою спеціалізації. 

Структура курсу 

В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 

знати: фізику регуляції речовин крові, механізми перетворення передачі 

інформації. 

вміти: використовувати отримані знання на практиці при розв'язанні 

завдань теоретичного та прикладного характеру. Уміти розв’язувати стандартні 

задачі, набути навичок самостійного використання і вивчення літератури. 

Місце дисципліни (в структурно-логічній схемі підготовки фахівців 

відповідного напряму). Спеціальна навчальна дисципліна «Фізика біосистем» є 

складовою частиною циклу професійної підготовки фахівців освітньо-

кваліфікаційного рівня «бакалавр». Вона є спеціальною дисципліною для 

вивчення фізико-математичних дисциплін. 

Зв’язок з іншими дисциплінами. Спеціальна навчальна дисципліна є 

базовою для вивчення спеціалістами та магістрами таких спеціальних 

дисциплін: «Фізика біосенсорів», «Фізика біоструктур» та інші. 



Контроль знань і розподіл балів, які отримують студенти. 

Контроль здійснюється за модульно-рейтинговою системою. 

У змістовий модуль 1 (ЗМ1) входять теми 1 - 2, а у змістовий модуль 2 (ЗМ2) – 

теми 3,4. Обов’язковим для заліку є отримання мінімальної кількості балів на кожній 

модульній контрольній. 

Оцінювання за формами контролю:   
 ЗМ1 ЗМ  2 

Min. – 12 балів Max– 20 балів Min.  – 12 балів Max. – 20 балів 
Усна відповідь     
Доповнення     

…     
Модульна контрольна 
робота 1 

       12     20   

Модульна 
контрольна робота 2 

      12        20 

„3” – мінімальна/максимальна оцінку, яку може отримати студент. 
1 
– мінімальна/максимальна залікова кількість робіт чи завдань. 

Для студентів, які набрали сумарно меншу кількість балів ніж критично-

розрахунковий мінімум – 12 балів за кожну модульну контрольну для одержання іспиту 

обов’язково необхідно перескласти відповідну модульну контрольну з відповідним рівнем 

знань..  

У випадку відсутності студента з поважних причин відпрацювання та перездачі МКР 

здійснюються у відповідності до „Положення про порядок оцінювання знань студентів при 

 кредитно-модульній системі організації навчального процесу” від 1 жовтня 2010 

року. 

При простому розрахунку отримаємо: 

 Змістовий модуль1 Змістовий модуль2 іспит/залік Підсумкова оцінка 

Мінімум    12 12 22 /36 60 

Максимум                 20                       20 40/60 100 

При цьому, кількість балів: 
 1-34 відповідає оцінці «незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням дисципліни; 

 35-59 відповідає оцінці «незадовільно» з можливістю повторного складання; 

 60-64 відповідає оцінці «задовільно» («достатньо»); 

 65-74  відповідає оцінці «задовільно»; 

 75 - 84 відповідає оцінці «добре»; 

 85 - 89 відповідає оцінці «добре» («дуже добре»);   

 90 - 100 відповідає оцінці «відмінно». 

 

Шкала відповідності (за умови заліку) 
            

За 100 – бальною шкалою За національною 
шкалою 

90 – 100 

Зараховано 

85 – 89 

75 – 84  

65 – 74  

60 – 64  

1 – 59 не зараховано 



ППРРООГГРРААММАА    ННААВВЧЧААЛЛЬЬННООЇЇ    ДДИИССЦЦИИППЛЛІІННИИ  

 

Змістовий модуль 1   Фізика біосистем та нервових імпульсів 
 

 

ТЕМА 1.  Фізика складних біологічних систем.       (36 год.) 

Вступ. Характеристики внутрішнього середовища організму. Регуляція 

кругообігу крові. Регуляція рівня речовин в крові. Регуляція температури крові. 

Регуляція осмотичного тиску крові. Регуляція газового складу крові. Керування 

функціями руху. Автокаталітичні системи. Фазові переходи в біологічних 

системах. Стохастичні процеси в біосистемах. Автоколивання при гліколізі. 

Нелінійна динаміка мембран. Автоколивні процеси в серцевих м’язах. 

 

ТЕМА 2. Фізика нервових імпульсів.        (36 год.) 

  Аксони, дендрити і нервовий імпульс. Сигнали нервових клітин. Іонні 

канали і нейрональна сигналізація. Властивості і функції нейрогліальних клітин. 

Розповсюдження нервового імпульсу. 

 

Змістовий модуль 2  Інформація біологічних систем і фізика скорочення м’язів. 

ТЕМА 3. Інформація і регулювання біологічних систем      (36 год.) 

 Рецептори сенсорних систем. Механізми перетворень інформації в 

рецепторах. Кодування інформації в рецепторних апаратах. Фізика слуху. 

Фізика зору. Передача інформації в нервових каналах зв’язку. Інформація в 

генетичному коді. Управління функціями організму. Нервова регуляція 

фізіологічних процесів організму. Обернений зв’язок в рефлекторних актах. 

Автоматичне регулювання рефлекторної діяльності. Інформаційні аспекти 

еволюції. 

 

ТЕМА 4. Фізика скорочення м’язів          (36 год.) 

Механічні властивості живих тканин. Структура м’язів. Фізика і 

механізми скорочення м’язів. Скорочення скелетних м’язів. Серцеві м’язи та 

механіка кровообігу. Гладкі м’язи та їх скорочення. Механіка дихання. 

Механічні процеси в джгутиках і віях. Нем’язкова рухливість клітин.  

 



ССТТРРУУККТТУУРРАА    ННААВВЧЧААЛЛЬЬННООЇЇ    ДДИИССЦЦИИППЛЛІІННИИ  
ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ЛЕКЦІЙ  І  СЕМІНАРСЬКИХ  ЗАНЯТЬ 

№ 

п/п 
Назва  лекції 

Кількість годин 

лекції 
семінари/ 

лаборат., 

практичні 
С/Р 

Інші 
форми 
контр 

Змістовий модуль 1    

Фізика біосистем та нервових імпульсів 

 

1 Тема 1  Фізика складних біологічних систем. 12 10 27  

2 Тема 2.  Фізика нервових імпульсів.  10 8 27  

 Модульна контрольна робота 1    1 

Змістовий модуль 2 

Інформація біологічних систем і фізика скорочення м’язів  

 

3 Тема 3.  Інформація і регулювання біологічних систем 10 12 28  

4 Тема 4.  Фізика скорочення м’язів 10 10 27  

 Підсумкова  модульна  контрольна  робота    1 

 ВСЬОГО 42 28 109 2 

 

Загальний обсяг 180 год., в тому числі: 

Лекцій – 42год  

Лабораторні  –28 год. 

Самостійна робота -  109 год. 
 



ЗММІІССТТООВВИИЙЙ  ММООДДУУЛЛЬЬ  11  

Фізика біосистем та нервових імпульсів 

ТЕМА 1.  ФІЗИКА СКЛАДНИХ БІОЛОГІЧНИХ СИСТЕМ (36 год.) 

 

Лекція 1. Вступ. Характеристики внутрішнього середовища організму. 

Регуляція кругообігу крові 

Завдання для самостійної роботи           (3 год.) 

1. Вивчення матеріалу лекції. 

Література [1, 2]. 

 

Лекція 2. Регуляція рівня речовин в крові. Регуляція температури крові (2 год.). 

Завдання для самостійної роботи          (3 год.) 
1. Вивчення матеріалу лекції. 

2. Опрацювання матеріалу, що винесений на самостійне вивчення: фізика 

нелінійних процесів. 

Література [1, 2]. 

 

Лекція 3. Регуляція осмотичного тиску крові. Регуляція газового складу крові. 

Лабораторне заняття №1.            (5 год.) 
Сенсибілізація біологічної активності молекул реакційних центрів з фулеренами С60  

Завдання для самостійної роботи          (4 год.) 
1. Вивчення матеріалу лекції. 

2. Опрацювання матеріалу, що винесений на самостійне вивчення: моделі 

Лотка і Вольтера. 

Література [1, 2]. 

 

Лекція 4. Керування функціями руху. Автокаталітичні системи. Фазові 

переходи в біологічних системах. 

Завдання для самостійної роботи          (3 год.) 
1. Вивчення матеріалу лекції. 

2.Опрацювання матеріалу, що винесений на самостійне вивчення: фазові 

переходи в біологічних системах. 

Література [1, 2]. 

 

Лекція 5. Стохастичні процеси в біосистемах. Автоколивання при гліколізі. 

Завдання для самостійної роботи         (3 год.) 
1. Вивчення матеріалу лекції. 

2. Опрацювання матеріалу, що винесений на самостійне вивчення: 

автоколивання при гліколізі. 

Література [1, 2]. 

 

Лекція 6. Нелінійна динаміка мембран. Автоколивні процеси в серцевих м’язах. 

Лабораторне заняття №2.              (5 год.) 

Оптичне поглинання у розчинах молекул коніуму з фулеренами С60  



   Завдання для самостійної роботи           (3 год.) 
1. Вивчення матеріалу лекції. 

2. Опрацювання матеріалу, що винесений на самостійне вивчення: 

автоколивні процеси в серцевих м’язах. 

Література [1, 2]. 

 

Тема 2. ФІЗИКА НЕРВОВИХ ІМПУЛЬСІВ (36год.) 

 

Лекція 7. Аксони, дендрити і нервовий імпульс. Сигнали нервових клітин. 

Завдання для самостійної роботи           (9 год.) 
1. Вивчення матеріалу лекції. 

2. Опрацювання матеріалу, що винесений на самостійне вивчення: сигнали 

нервових клітин. 

Література [1, 4]. 

 

Лекція 8. Іонні канали і нейрональна сигналізація. Властивості і функції 

нейрогліальних клітин. Розповсюдження нервового імпульсу. 

Лабораторне заняття № 3.           (4 год.) 

Коливні властивості розчинів ліків протипухлинної дії з фулеренами С60  

 

Завдання для самостійної роботи         (10 год.) 
1. Вивчення матеріалу лекції. 

2. Опрацювання матеріалу, що винесений на самостійне вивчення: 

розповсюдження нервового імпульсу. 

Література [1, 4]. 

 

Контрольні запитання до модулю 1. 
1. Регуляція кругообігу крові. 

2. Регуляція рівня речовин в крові. 

3. Регуляція газового складу в крові. 

4. Керування функціями руху. 

5. Автокаталітичні системи. 

6. Фазові переходи в біологічний системах. 

7. Стохастичні процеси в біосистемах. 

8. Автоколивання при гліколізі. 

9. Нелінійна динаміка мембран.  

10. Автоколивні процеси в серцевих м’язах. 

11. Аксони. 

12. Дендрити. 

13. Нервовий імпульс. Сигнали нервових клітин. 

14. Іонні канали. 

15. Нейрональна сигналізація. 

16. Властивості і функції нейрогліальних клітин. 

17. Розповсюдження нервового імпульсу. 



ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2 

Інформація біологічних систем і фізика скорочення м’язів. 

ТЕМА 3. ІНФОРМАЦІЯ І РЕГУЛЮВАННЯ БІОЛОГІЧНИХ СИСТЕМ (36год.) 

 

Лекція 9. Рецептори сенсорних систем. Механізми перетворень інформації в 

рецепторах. Кодування інформації в рецепторних апаратах. 

Лабораторне заняття № 4.          (5 год.) 

Поглинання в ІЧ-діапазоні молекул коніуму з фелеренами С60  

 

Завдання для самостійної роботи           (2 год.) 
1. Вивчення матеріалу лекції. 

2.Опрацювання матеріалу, що винесений на самостійне вивчення: кодування 

інформації в рецепторних апаратах 

Література [1, 3]. 

 

Лекція 10. Фізика слуху. Фізика зору. Передача інформації в нервових каналах 

зв’язку 

Завдання для самостійної роботи           (2 год.) 
1. Вивчення матеріалу лекції. 

2. Опрацювання матеріалу, що винесений на самостійне вивчення: передача 

інформації в нервових каналах зв’язку. 

Література [1, 3]. 

 

Лекція 11. Інформація в генетичному коді. Управління функціями організму. 

Нервова регуляція фізіологічних процесів організму. 

Лабораторне заняття № 5.          (5 год.) 

Кінетика оптичного поглинання водних розчинів бактеріальних реакційних 

центрів , сенсибілізованих С60. 

 

Завдання для самостійної роботи         (4 год.) 
1. Вивчення матеріалу лекції. 

2. Опрацювання матеріалу, що винесений на самостійне вивчення: нервова 

регуляція фізіологічних процесів організму. 

Література [1, 3]. 

 

Лекція 12. Обернений зв’язок в рефлекторних актах. Автоматичне регулювання 

рефлекторної діяльності. Інформаційні аспекти еволюції. 

Завдання для самостійної роботи           (4 год.) 
1. Вивчення матеріалу лекції. 

2. Опрацювання матеріалу, що винесений на самостійне вивчення:. 

інформаційні аспекти еволюції. 

Література [1, 3]. 

 

 



Тема 4. ФІЗИКА СКОРОЧЕННЯ М’ЯЗІВ (36год.) 

Лекція 13. Механічні властивості живих тканин. Структура м’язів. 

Лабораторне заняття № 6.          (5 год.) 

Визначення конформаційної динаміки молекул протипухлинних ліків за 

допомогою методу капілярних хвиль. 

 

Завдання для самостійної роботи          (2 год.) 
1. Вивчення матеріалу лекції. 

2.Опрацювання матеріалу, що винесений на самостійне вивчення: 

структура м’язів. 

Література [1-3]. 

 

Лекція 14. Фізика і механізми скорочення м’язів. Скорочення скелетних м’язів. 

Завдання для самостійної роботи          (2 год.) 
1. Вивчення матеріалу лекції. 

2. Опрацювання матеріалу, що винесений на самостійне вивчення: 

скорочення скелетних м’язів. 

Література [1-3]. 

 

Лекція 15. Серцеві м’язи та механіка кровообігу. Гладкі м’язи та їх скорочення. 

Завдання для самостійної роботи          (2 год.) 

1. Вивчення матеріалу лекції. 

2. Опрацювання матеріалу, що винесений на самостійне вивчення: гладкі 

м’язи та їх скорочення. 

Література [2, 3]. 

 

Лекція 16. Механіка дихання. Механічні процеси в джгутиках і віях. 

Нем’язкова рухливість клітин (2 год.). 

Лабораторне заняття № 7.          (5 год.) 

Спектральні і польові залежності фотопровідності нанокомпозитів 

нікатинаміддінуклеотіда з фулеренами С60. 

Завдання для самостійної роботи           (2 год.) 

1. Вивчення матеріалу лекції. 

2. Опрацювання матеріалу, що винесений на самостійне вивчення: 

нем’язкова рухливість клітин. 

Література [2, 3]. 

Контрольні запитання до модулю 2. 
1. Рецептори сенсорних систем. 

2. Механізми перетворень інформації в рецепторах.. 

3. Фізика слуху. 

4. Фізика зору. 

5. Передача інформації в нервових каналах зв’язку. 

6. Інформація в генетичному коді. 

7. Управління функціями організму. 

8. Нервова регуляція фізіологічних процесів організму.  



9. Обернений зв’язок в рефлекторних актах. 

10. Автоматичне регулювання рефлекторної діяльності. 

11. Механічні властивості живих тканин. 

12. Структура м’язів. 

13. Фізика і механізми скорочення м’язів. 

14. Скорочення скелетних м’язів.  

15. Серцеві м’язи та механіка кровообігу. 

16. Гладкі м’язи і їх скорочення. 

17. Механіка дихання. 

18. Механічні процеси в жгутиках і віях. 

19. Нем’язкова рухливість клітин. 

 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3 

Енергетика життєвих процесів і біологічна дія опромінення 

 

ТЕМА 3. ЕНЕРГЕТИКА ЖИТТЄВИХ ПРОЦЕСІВ (17 год.) 

 

Лекція 17. Квантово-механічні особливості будови біомолекул. Структура 

мітохондрій. Перенос електронів у мембранах мітохондрій. 

Завдання для самостійної роботи       (5 год.) 

1. Вивчення матеріалу лекції. 

2.Опрацювання матеріалу, що винесений на самостійне вивчення: електрон-

конформаційна взаємодія. Біологічне окиснення. 

Література [1-3]. 

 

Лекція 18. Фотосинтез і дихання клітин. Механізми фотосинтезу. 

Фотосенсибілізація. Фотобіологічні процеси. 

 

Лекція 19. Перше начало термодинаміки для живих організмів. Вільна енергія 

живого організму. Тепловий баланс організму. 

Завдання для самостійної роботи       (4 год.) 

1. Вивчення матеріалу лекції. 

2. Опрацювання матеріалу, що винесений на самостійне вивчення: хімічна і 

фізична терморегуляція. Друге начало термодинаміки для біосистем. 

Література [1-3]. 

 

ТЕМА 4. БІОЛОГІЧНА ДІЯ ОПРОМІНЕННЯ (20 год.) 
 

Лекція 20. Природа і дози іонізуючого опромінення. Дія іонізуючого 

опромінення на живі організми. Кисневий ефект при іонізуючих пошкодженнях.  

Завдання для самостійної роботи       (5 год.) 

1. Вивчення матеріалу лекції. 

2.Опрацювання матеріалу, що винесений на самостійне вивчення: летальні 

пошкодження клітин.     Література [2-4]. 



 

Лекція 21. Прямі і непрямі ефекти опромінення клітин. Відновлення клітин від 

променевого ураження. Дія опромінення на багатоклітинний організм. 

Віддалені ефекти опромінення. Дія електромагнітних полів. 

Завдання для самостійної роботи       (5 год.) 

1. Вивчення матеріалу лекції. 

2. Опрацювання матеріалу, що винесений на самостійне вивчення: 

радіочутливість організму. 

Література [2-4]. 

 

Контрольні запитання до модулю 3. 
1. Квантово-механічні особливості будови біомолекул. 

2.  Структура мітохондрій. Перенос електронів у мембранах мітохондрій. 

3. Електрон-конформаційна взаємодія. Біологічне окиснення. 

4. Фотосинтез і дихання клітин. Механізми фотосинтезу.  

5. Фотосенсибілізація. Фотобіологічні процеси.   

6. Перше начало термодинаміки для живих організмів.  

7.  Вільна енергія живого організму.  

8. Тепловий баланс організму  

9.  Хімічна і фізична терморегуляція.  

10. Друге начало термодинаміки для біосистем. 

11. Природа і дози іонізуючого опромінення.  

12. Дія іонізуючого опромінення на живі організми. 

13.  Кисневий ефект при іонізуючих пошкодженнях. 

14. Летальні пошкодження клітин. 

15. Прямі і непрямі ефекти опромінення клітин. 

16.  Відновлення клітин від променевого ураження. 

17. Дія опромінення на багатоклітинний організм.  

18. Віддалені ефекти опромінення.  

19. Дія електромагнітних полів. 

20.  Радіочутливість організму. 
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ПИТАННЯ НА ЗАЛІК 

 

1. Регуляція кругообігу крові. 

2. Регуляція рівня речовин в крові. 

3. Регуляція газового складу в крові. 

4. Керування функціями руху. 

5. Автокаталітичні системи. 

6. Фазові переходи в біологічний системах. 

7. Стохастичні процеси в біосистемах. 

8. Автоколивання при гліколізі. 

9. Нелінійна динаміка мембран.  

10. Автоколивні процеси в серцевих м’язах. 

11. Аксони. 

12. Дендрити. 

13. Нервовий імпульс. Сигнали нервових клітин. 

14. Іонні канали. 

15. Нейрональна сигналізація. 

16. Властивості і функції нейрогліальних клітин. 

17. Розповсюдження нервового імпульсу. 

18. Рецептори сенсорних систем. 

19. Механізми перетворень інформації в рецепторах.. 

20. Фізика слуху. 

21. Фізика зору. 

22. Передача інформації в нервових каналах зв’язку. 

23. Інформація в генетичному коді. 

24. Управління функціями організму. 

25. Нервова регуляція фізіологічних процесів організму.  

26. Обернений зв’язок в рефлекторних актах. 

27. Автоматичне регулювання рефлекторної діяльності. 

28. Механічні властивості живих тканин. 

29. Структура м’язів. 

30. Фізика і механізми скорочення м’язів. 

31. Скорочення скелетних м’язів.  

32. Серцеві м’язи та механіка кровообігу. 

33. Гладкі м’язи і їх скорочення. 

34. Механіка дихання. 

35. Механічні процеси в жгутиках і віях. 

36. Нем’язкова рухливість клітин. 

3. Квантово-механічні особливості будови біомолекул. 

4.  Структура мітохондрій. Перенос електронів у мембранах мітохондрій. 

3. Електрон-конформаційна взаємодія. Біологічне окиснення. 

4. Фотосинтез і дихання клітин. Механізми фотосинтезу.  

5. Фотосенсибілізація. Фотобіологічні процеси.   

6. Перше начало термодинаміки для живих організмів.  



7.  Вільна енергія живого організму.  

8. Тепловий баланс організму  

9.  Хімічна і фізична терморегуляція.  

10. Друге начало термодинаміки для біосистем. 

11. Природа і дози іонізуючого опромінення.  

12. Дія іонізуючого опромінення на живі організми. 

13.  Кисневий ефект при іонізуючих пошкодженнях. 

14. Летальні пошкодження клітин. 

15. Прямі і непрямі ефекти опромінення клітин. 

16.  Відновлення клітин від променевого ураження. 

17. Дія опромінення на багатоклітинний організм.  

18. Віддалені ефекти опромінення.  

19. Дія електромагнітних полів. 

20.  Радіочутливість організму. 

 

 
 


