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наук, професор Козько В.М., доцентка кафедри мікробіології, вірусології та 

імунології ім. проф. Д.П. Гриньова доцентка Вовк О.О., доцентка кафедри 
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На підставі доповіді Ісаєвої Г.О., відповідей на запитання, виступів 

рецензентів та дискусії одностайно ухвалили такий висновок: 

Актуальність дисертаційного дослідження  

Захворювання органів дихання є найбільш частою причиною 

смертності у дітей у всьому світі та становить 15 % від загальної кількості 

летальних наслідків серед дітей молодше 5 років. 

Головною причиною летальності в цій групі захворювань вважають 

антибіотикорезистентність мікроорганізмів, що є глобальною проблемою, як 

в Україні, так і у всьому світі. Відповідно до звіту Centers for Disease Control 

and Prevention (CDC) у США щорічно виявляється більш ніж 2,8 мільйона 

антибіотикорезистентних бактерій, що викликають  летальні випадки у 35000 

людей. 

До найбільш частих антибіотикрезистентних мікроорганізмів належить 

шість основних бактерій, включених у групу ESKAPE: Enterococcus 

faecium, Staphylococcus aureus, Klebsiella pneumoniae, Acinetobacter 

baumannii, Pseudomonas aeruginosa, та  Enterobacter spp. 

Мікроорганізми усередині біоплівок у 1000 разів стійкіші до дії 

антибактеріальних препаратів порівняно з планктонними клітинами. 

Кожного року проводяться десятки досліджень in vitro щодо здатності 

мікроорганізмів до  біоплівкоутворення у дорослих та дітей.  

Поряд з тим потребує удосконалення визначення впливу 

антибактеріальних препаратів на  етапи розвитку біоплівок та прогнозування 

антибіотикорезистентності збудників захворювань органів дихання у  дітей. 

 



Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами 

Харківського національного медичного університету 

Дисертація є фрагментом планової прикладної теми науково-дослідної 

роботи кафедри мікробіології, вірусології та імунології                                             

ім. проф. Д.П. Гриньова: «Удосконалення методів діагностики та лікування 

гнійно-запальних захворювань, викликаних умовно-патогенними 

мікроорганізмами» (№ держреєстрації № 0118U000930 – 2017–2019 рр.);  

«Експериментальне обґрунтування застосування комплексу протимікробних 

засобів на підставі визначення особливостей мікробіологічних властивостей 

збудників гнійно-запальних захворювань» (№ держреєстрації: 0120U102569 

КПКВК 2301020 – прикладна, 2020 – 2024 рр.). 

Наукові положення, розроблені особисто дисертантом, та їх новизна 

Аспіранткою Ісаєвою Ганною Олегівною на регіональному рівні було 

виявлено та статистично підтверджено, що провідним збудником 

позалікарняних пневмоній у дітей старше 5 років був Streptococcus 

pneumoniaе (зів – 41,9 %, p=0,004; мокротиння – 49,9%, p=0,005), у дітей 

молодше 5 років – β - гемолітичні стрептококи групи А (зів – 52,9%, 

p=0,002). Провідними збудниками при гострих бронхітах у дітей старше 5 

років були β - гемолітичні стрептококи групи А (зів – 42,9%, p=0,015) та  

Staphylococcus aureus (мокротиння – 45,5%, p=0,03), у дітей молодше 5 років 

– Staphylococcus aureus (зів – 40,0%, p=0,014).  

Доповнено наукові дані щодо адгезивної активності мікроорганізмів, 

збудників захворювань органів дихання в дітей. Виявлено, що індекс 

адгезивності грамнегативних мікроорганізмів, виділених від дітей з 

позалікарняною пневмонією був достовірно вище, порівняно з індексом 

адгезивності мікроорганізмів, виділених від дітей з гострими бронхітами.  

Статистично доведено, що адгезивна активність грамнегативних 

мікроорганізмів була вище, порівняно з грампозитивними мікроорганізмами, 

(р<0,05), це може бути обумовлено тим, що грамнегативні мікроорганізми 

мають більшу кількість адгезинів.  



Уточнені наукові дані щодо адгезивної активності Pseudomonas 

aeruginosa. Доведено, що адгезивна активність штамів Pseudomonas 

aeruginosa при позалікарняних пневмоніях була найвищою, серед інших 

збудників позалікарняних пневмоній (H=14,35, р<0,05). 

Доведено, що щільність первинних біоплівок, збудників захворювань 

органів дихання в дітей, була вищою порівняно з вторинними біоплівками 

(Z=8,55; p<0,05). 

Визначено, що щільність первинних біоплівок, що формували, 

грамнегативні мікроорганізми (p<0,05), при позалікарняних пневмоніях була 

достовірно вищою, ніж щільність первинних біоплівок, які формували 

мікроорганізми при гострих бронхітах, що відповідає даним, отриманим на  

другому етапі дослідження.  

Уперше було виявлено, що первинні та вторинні біоплівки, які 

формували грамнегативні мікроорганізми, збудники позалікарняних 

пневмоній у дітей різного віку, були щільнішими за біоплівки, що формували 

грампозитивні мікроорганізми. 

Уперше виявлено, що щільність вторинних біоплівок грампозитивних 

мікроорганізмів при гострих бронхітах була достовірно вищою, у порівнянні 

зі щільністю вторинних біоплівок при позалікарняних пневмоніях (p<0,05). 

Зафіксовано найбільшу та найменшу щільність планктонних клітин, що 

виділились при формуванні первинних біоплівок при позалікарняних 

пневмоніях у представників грамнегативних мікроорганізмів,  штамів 

Klebsiella pneumoniaе та Pseudomonas aeruginosa відповідно (H=20,39; 

p=0,0001); при формуванні вторинних біоплівок при гострих бронхітах 

перевага була у представників грампозитивних мікроорганізмів, а саме – 

найбільша щільність у Staphylococcus aureus, найменша – у Streptococcus 

pneumoniae (H=17,44; p=0,0002); що обумовлювало більш високу здатність до 

формування наступної генерації біоплівок. 

Доповенено наукові дані стосовно того, що мікроорганізм Pseudomonas 

aeruginosa, виділений від дітей з позалікарняними пневмоніями в дітей усіх 



вікових категорій, був найбільш патогенним мікроорганізмом, що зумовлено 

середніми та високими рівнями адгезивної активності ізолятів, найбільшою 

оптичною щільністю первинних та вторинних біоплівок та високою 

здатністю продукувати піоціанін. 

Визначено, що мінімальна пригнічуюча концентрація 

антибактеріальних препаратів, а саме цефалоспоринів (цефтріаксон), 

макролідів (кларитроміцин), аміногдікозидів (амікацин), фторхінолонів 

(левофлоксацин), комбінації (цефтріаксон+кларитроміцин) при дії на 

формування первинної, вторинної та наступної генерації біоплівок 

Staphylococcus aureus та Pseudomonas aeruginosa збільшувалась в залежності 

від доби існування біоплівок. Для штамів Streptococcus pneumoniae така 

закономірність була тільки для левофлоксацину та кларитроміцину; для 

Klebsiella pneumoniaе – лише для  амікацину.  

Виявлено зворотні кореляційні зв’язки при дії кларитроміцину                       

(R=-0,65, p=0,02) на сформовану первинну біоплівку Staphylococcus aureus, 

цефтріаксону (R=-0,77, p=0,003) та амікацину (R=-0,63, p=0,03) на 

сформовану первинну біоплівку Klebsiella pneumoniae; кларитроміцину                  

(R=-0,76, p=0,005) та левофлоксацину (R= -0,78, p=0,003) на вторинну 

біоплівку Pseudomonas aeruginosa, що свідчить про те, що терапевтичні дози 

антибактеріальних препаратів стимулювали ріст біоплівок мікроорганізмів. 

На основі поглибленого вивчення мікробіологічних, молекулярно-

генетичних показників та аналізу фахової літератури було систематизовано 

дані про взаємозв'язок здатності до біоплівкоутворення провідними 

збудниками захворювань органів дихання в дітей і чутливості до 

антибактеріальних препаратів мікроорганізмів у біоплівковій формі 

існування.  

Обґрунтованість і достовірність наукових положень, висновків і 

рекомендацій, які захищаються 

Обґрунтованість та достовірність наукових положень, висновків і 

рекомендацій, сформульованих у дисертації, базується на глибокому 



вивченні автором джерел інформації, науково-інформаційного пошуку щодо 

цієї проблеми, підтверджується методологічно правильною побудовою, 

достатньою кількістю обстежених пацієнтів, застосуванням сучасних методів 

досліджень, усебічним статистичним аналізом одержаних результатів з 

використанням комп’ютерної техніки. Результати отримано на апаратурі, яка 

пройшла державний метрологічний контроль. 

Робота переконливо обґрунтована, наукові положення, висновки та 

рекомендації достовірні, повністю випливають з фактичного матеріалу, 

мають теоретичне й практичне значення. 

Наукове та практичне значення одержаних результатів 

Уперше на регіональному рівні виявлено та статистично підтверджено, 

що провідним збудником позалікарняних пневмоній у дітей старше 5 років 

був Streptococcus pneumoniaе (зів – 41,9 %, p=0,004; мокротиння – 49,9%, 

p=0,005), у дітей молодше 5 років – β - гемолітичні стрептококи групи А (зів 

– 52,9%, p=0,002). Провідними збудниками при гострих бронхітах у дітей 

старше 5 років були β - гемолітичні стрептококи групи А (зів – 42,9%,  

p=0,015) та  Staphylococcus aureus (мокротиння – 45,5%, p=0,03), у дітей 

молодше 5 років – Staphylococcus aureus (зів – 40,0%, p=0,014).  

Доповнено наукові дані щодо адгезивної активності мікроорганізмів, 

збудників захворювань органів дихання у дітей. Виявлено, що індекс 

адгезивності грамнегативних мікроорганізмів, виділених від дітей з 

позалікарняною пневмонією був достовірно вище порівняно з індексом 

адгезивності мікроорганізмів, виділених від дітей з гострими бронхітами, 

(р<0,05).  

Статистично доведено, що адгезивна активність грамнегативних 

мікроорганізмів була вище порівняно з грампозитивними мікроорганізмами, 

(р<0,05), це може бути обумовлено тим, що грамнегативні мікроорганізми 

мають більшу кількість адгезинів. 

Уточнені наукові дані щодо адгезивної активності Pseudomonas 

aeruginosa. Доведено, що адгезивна активність штамів Pseudomonas 



aeruginosa при позалікарняних пневмоніях була найвищою, серед інших 

збудників позалікарняних пневмоній (H=14,35, р<0,05). 

Доведено, що щільність первинних біоплівок, збудників захворювань 

органів дихання у дітей, була вищою порівняно з вторинними біоплівками 

(Z=8,55; p<0,05). 

Встановлено, що щільність первинних біоплівок, що формували, 

грамнегативні мікроорганізми (p<0,05), при позалікарняних пневмоніях була 

достовірно вищою щільності первинних біоплівок, що формували 

мікроорганізми при гострих бронхітах, що відповідає даним, отриманим на  

другому етапі дослідження.  

Уперше було виявлено, що первинні та вторинні біоплівки, які 

формували грамнегативні мікроорганізми, збудники позалікарняних 

пневмоній у дітей різного віку, були щільнішими за біоплівки, що формували 

грампозитивні мікроорганізми. 

Уперше виявлено, що щільність вторинних біоплівок грампозитивних 

мікроорганізмів при гострих бронхітах була достовірно вищою, порівняно зі 

щільністю вторинних біоплівок при позалікарняних пневмоніях (p<0,05). 

 Зафіксовано найбільшу та найменшу щільність планктонних клітин, 

що виділились при формуванні первинних біоплівок при позалікарняних 

пневмоніях у представників грамнегативних мікроорганізмів,  штамів 

Klebsiella pneumoniaе та Pseudomonas aeruginosa відповідно (H=20,39; 

p=0,0001); при формуванні вторинних біоплівок при гострих бронхітах 

перевага була у представників грампозитивних мікроорганізмів, а саме – 

найбільша щільність у Staphylococcus aureus, найменша – у Streptococcus 

pneumoniae (H=17,44; p=0,0002); що обумовлювало більш високу здатність до 

формування наступної генерації біоплівок. 

          Доповенено наукові дані стосовно того, що мікроорганізм Pseudomonas 

aeruginosa, виділений від дітей з позалікарняними пневмоніями у дітей всіх 

вікових категорій, був найбільш патогенним мікроорганізмом, що зумовлено 

середніми та високими рівнями адгезивної активності ізолятів, найбільшою 



оптичною щільністю первинних та вторинних біоплівок та високою 

здатністю продукувати піоціанін. 

Визначено, що мінімальна пригнічуюча концентрація 

антибактеріальних препаратів, а саме цефалоспоринів (цефтріаксон), 

макролідів (кларитроміцин), аміноглікозидів (амікацин), фторхінолонів 

(левофлоксацин), комбінації (цефтріаксон+кларитроміцин) при дії на 

формування первинної, вторинної та наступної генерації біоплівок 

Staphylococcus aureus та Pseudomonas aeruginosa збільшувалась. Для штамів 

Streptococcus pneumoniae така закономірність була тільки для 

левофлоксацину та кларитроміцину; для Klebsiella pneumoniaе – лише для  

амікацину.  

Виявлено зворотні кореляційні зв’язки при дії кларитроміцину                       

(R=-0,65, p=0,02) на сформовану первинну біоплівку Staphylococcus aureus, 

цефтріаксону (R=-0,77, p=0,003) та амікацину(R=-0,63, p=0,03) на 

сформовану первинну біоплівку Klebsiella pneumoniae; кларитроміцину                  

(R=-0,76, p=0,005) та левофлоксацину (R= -0,78, p=0,003) на вторинну 

біоплівку Pseudomonas aeruginosa, що свідчить про те, що терапевтичні дози 

антибактеріальних препаратів стимулювали ріст біоплівок мікроорганізмів. 

  На основі поглибленого вивчення мікробіологічних, молекулярно-

генетичних показників й аналізу фахової літератури було систематизовано 

дані про взаємозв'язок здатності до біоплівкоутворення провідними 

збудниками захворювань органів дихання у дітей та  чутливості 

мікроорганізмів до антибактеріальних препаратів у біоплівковій формі 

існування. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в науковому 

обґрунтованні ранньої діагностики антибіотикорезистентності, яку доцільно 

проводити з урахуванням визначення здатності мікроорганізмів, збудників 

захворювань органів дихання в дітей, до біоплівкоутворення.  

 



На підставі визначення здатності мікроорганізмів, збудників 

захворювань органів дихання в дітей, до біоплівкоутворення та чутливості 

мікроорганізмів у біоплівкових формах до антибактеріальних препаратів 

може бути обґрунтовано нові підходи терапії захворювань органів дихання і 

рекомендовано алгоритм визначення антибіотикорезистентності для 

подальшого використання в лікувальних закладах. 

Використання роботи дослідження 

        Результати дослідження етіологічного спектру захворювань органів 

дихання у дітей впроваджено в науково-дослідну роботу та навчальний 

процес кафедри мікробіології, вірусології та імунології                                           

ім. проф. Д.П. Гриньова Харківського національного медичного 

університету, кафедри загальної та клінічної імунології та алергології 

Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, кафедри 

мікробіології, вірусології та імунології національного фармацевтичного 

університету. 

     Повнота викладу матеріалів дисертації в публікаціях 

За матеріалами дисертації опубліковано 12 наукових праць, серед яких 5 

статей, зокрема 4 статті у наукових фахових виданнях, 1 стаття в журналі, що 

належить до наукометричної платформи Web of Science; 7 тез доповідей у 

збірниках матеріалів науково-практичних конференцій. Перераховані 

публікації досить повно відображають запропоновані в роботі теоретичні та 

практичні рішення.  

Видання, в яких опубліковані основні наукові результати дисертації: 

1. Ісаєва Г.О., Мінухін В.В., Гончарь М.О., Логвінова О.Л., Басюк М.А. 

Етіологія гнійно-запальних захворювань у дітей з бронхолегеневою 

патологією. Експериментальна і клінічна медицина. 2016. №4(73). 

С.20-22.  

Особистий внесок здобувача - проведено ретроспективне дослідження 

щодо встановлення етіологічної структури збудників захворювань 

органів дихання в дітей.  



2. Mishyna M.M. Gonchar M.A., Logvinova O.L., Isaieva H.O., Basiuk M.A. 

Distribution of the causative agents of respiratory tract infections in 

children. Inter Collegas Vol.1 № 7, 2020 - p.39.  

Особистий внесок здобувача - проведено дослідження щодо 

встановлення етіологічної структури збудників захворювань органів 

дихання у дітей.  

3. Isaieva H. O., Mishyna M. M., Gonchar M. O., Logvinova O. L., & Basiuk 

M. A. (2020). Microorganisms causing respiratory diseases in children in 

relation to age and diagnosis. Regulatory Mechanisms in Biosystems, 11(4), 

552-556. https://doi.org/10.15421/022085.  

Особистий внесок здобувача - проведено дослідження щодо визначення 

етіології збудників захворювань органів дихання в дітей залежно від 

віку та діагнозу. 

4. Isaieva H. O., Mishyna M. M., Mozgova Y. A., Gonchar M. O., Logvinova 

O. L., & Basiuk M. A. (2021). Ability of microorganisms, causing 

respiratory infections in children, to form biofilms in viitro. Український 

журнал медицини, біології та спорту. 2021. Т 6, № 1 (29). С. 177-183. 

Особистий внесок здобувача - проведено дослідження щодо 

встановлення здатності до формування біоплівок ізолятами в 

експерименті in vitro. 

5. Ісаєва Г.О., Мішина М.М., Мозгова Ю.А., Гончарь М.О., 

Логвінова О.Л., Басюк М.А. (2020). Вплив антибактеріальних 

препаратів на біоплівкову форму існування мікроорганізмів, виділених 

від дітей з поза лікарняною пневмонією. Медицина сьогодні і завтра. 

2020. № 4 (89). С. 4-12. 

Особистий внесок здобувача - проведено дослідження щодо 

чутливості збудників захворювань органів дихання в дітей у 

біоплівковій та планктонній формі існування до антибактеріальних 

препаратів в експерименті in vitro. 

 

https://doi.org/10.15421/022085


Видання, які засвідчують апробацію матеріалів дисертації: 

1. Ісаєва Г.О., Мішина М.М. Перспективи застосування озона та 

світлодіодного випромінення для запобігання утворення біоплівок 

умовно-патогенними мікроорганізмами, збудниками захворювань 

органів дихання у дітей. Всеукраїнська науково-практична конференція з 

міжнародною участю: Актуальні питання сучасної мікробіології та 

імунології  присвячена 90-річчю акад. А.Я.Циганенка, Харків, 24-

26 червня 2019. С. 27-28  

Особистий внесок здобувача - проведено дослідження щодо 

встановлення здатності до формування біоплівок ізолятами в 

експерименті in vitro. 

2. Isaieva Hanna. Antibacterial therapy of community-acquired pneumonia in 

children. ISIC, Kharkiv, 18-20 September, 2019. P. 24-25  

Особистий внесок здобувача - проведено літературний аналіз щодо 

призначення антибактеріальних препаратів дітям з позалікарняними 

пневмоніями. 

3. Ісаєва Г.О. Питома вага мікроорганізмів, збудників захворювань органів 

дихання у дітей. Медицина третього тисячоліття: Збірник тез 

міжвузівської конференції молодих вчених та студентів. Харків, 20-

22 січня 2020. С. 41-42  

Особистий внесок здобувача - проведено дослідження щодо визначення 

етіології збудників захворювань органів дихання у дітей. 

4. Ісаєва Г.О., Мішина М.М., Павлова О.О. Видовий склад мікроорганізмів, 

які були виділені з респіраторного тракту у дітей з захворюваннями 

органів дихання. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної 

конференції “Довкілля і здоров'я”, 23-25 квітня 2020. С.64-65  

Особистий внесок здобувача - проведено дослідження щодо визначення 

етіології збудників захворювань органів дихання в дітей. 

5. Isaieva H.O., Mishyna М.М. Predominance of microorganisms which were 

isolated from respiratory tract in children with respiratory diseases. ХXVІІІ 



INTERNATIONAL SCIENTIFIC-PRACTICAL CONFERENCE MicroCAD 

in five parts. P. II. Kharkiv, 2020. P. 319  

Особистий внесок здобувача - проведено дослідження щодо визначення 

етіології збудників захворювань органів дихання в дітей залежно від віку 

та діагнозу. 

6. Ісаєва Г.О. Визначення здатності мікроорганізмів, що викликають 

пневмонії у дітей, до біоплівкоутворення. Медицина третього 

тисячоліття: Збірник тез міжвузівської конференції молодих вчених та 

студентів. Харків, 18-20 січня 2021 С.23-24.  

Особистий внесок здобувача - проведено дослідження щодо 

встановлення здатності до формування біоплівок ізолятами в 

експерименті in vitro. 

7. Ісаєва Г.О. Здатність мікроорганізмів, що викликають захворювання 

органів дихання у дітей, формувати біоплівки. Мікробіологія-

перспективи розвитку: матеріали науково-практичної конференції 

студентів та молодих вчених, присвяч.140-річчю проф. Д.П. Гриньова.  

Харків, 10 грудня 2020 р. С. 34-35.  

Особистий внесок здобувача - проведено дослідження щодо 

встановлення здатності до формування біоплівок ізолятами у 

експерименті in vitro. 

Особистий внесок здобувача – ідея дослідження, літературний 

пошук, набір та оброблення клінічних результатів, узагальнення й 

підготовка до друку. 

Відомості щодо проведення біоетичної експертизи дисертаційного 

дослідження. 

 Наукове дослідження очного аспіранта Ісаєвої Г.О. за 

темою: «Особливості мікробіологічних властивостей та 

антибіотикочутливості збудників захворювань органів дихання у дітей», 

комісією з питань етики та біоетики Харківського національного медичного 

університету визнано таким, що відповідає загальноприйнятим нормам 



моралі, вимогам дотримання прав, інтересів та особистої доступності 

учасникам дослідження. 

Ризик для суб’єктів дослідження під час виконання роботи відсутній. 

Учасники дослідження інформувалися про всі аспекти, пов’язані з метою, 

завданнями, методиками та користю дослідження. Лабораторні та 

інструментальні методи досліджень є загальноприйнятими. Ісаєва Г.О. у 

своїй діяльності керувалася гуманними цілями, гідно виконувала свої 

обов’язки та діяла на благо хворих. Мета та завдання дисертації є науково 

обґрунтованими, використані методи дослідження є безпечними. Висновки 

та рекомендації не пов’язані з безпосереднім ризиком для здоров’я пацієнтів, 

порушенням їх прав чи морально-етичних норм, приниженням людської 

гідності або дискримінацією. Експерименти на людині не проводились. 

        Ухвалили: ЕК не заперечує проти подання до офіційного захисту 

дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня доктора філософії (PhD) 

очного аспіранта кафедри мікробіології, вірусології та імунології 

ім. проф. Д. П. Гриньова ХНМУ Ісаєвої Ганни Олегівни на тему: 

«Особливості мікробіологічних властивостей та антибіотикочутливості 

збудників захворювань органів дихання у дітей», та вважає, що описані в 

дисертаційній роботі методи дослідження, використовувалися з дотриманням 

прав людини, відповідно до чинного в Україні законодавства, відповідають 

міжнародним етичним вимогам і не порушують етичних норм у науці та 

стандартів проведення біомедичних досліджень (протокол №1 засідання 

комісії з питань етики та біоетики Харківського національного медичного 

університету від 03.02.2021 року). 

        Оцінка мови та стилю дисертації 

        Дисертація викладена українською мовою, написана грамотно, 

професійно, легко сприймається. Матеріал викладено послідовно, логічно, 

висновки відповідають меті та завданням роботи, що свідчить про 

кваліфікаційну фахову підготовку автора. 



Відповідність змісту дисертації спеціальності, за якою вона 

подається до захисту 

  Дисертацію присвячено вивченню особливостей мікробіологічних 

властивостей та антибіотикочутливості збудників захворювань органів 

дихання у дітей. 

Дисертаційне дослідження за даною тематикою відповідає науковим 

напрямкам:  

2.1 Вивчення біологічних властивостей патогенних мікробів під час 

гострого, хронічного інфекційного процесу та персистенції в організмі 

хворих і бактеріоносіїв, умовно-патогенних мікроорганізмів і їх вплив на 

органному, клітинному та молекулярному рівнях; 

2.2 Розроблення та вдосконалення нових високочутливих специфічних 

методів етіологічної діагностики інфекційних хвороб; 

2.5 Антибіотики. Пробіотики. Класифікація. Технологія та методи 

аналізу антибіотиків. Перспективи розвитку антибіотиків. Антисептика й 

антисептичні препарати. Класифікація. Мікробіологічні, фармакологічні та 

технологічні основи вивчення, методи фізико-хімічного, мікробіологічного 

аналізу. Застосування антисептичних препаратів. Дезінфектанти. Властивості 

та принципи застосування дезінфектантів; 

       2.6 Розширення вивчення механізмів дії антимікробних препаратів на 

мікробну  клітину, шляхів попередження формування стійкості у бактерій до 

антибіотиків, антисептиків, дезінфектантів і факторів генетичного контролю 

цих процесів – паспорта спеціальності 222 «Медицина», спеціалізація 

«Мікробіологія», що відповідає паспорту спеціальності 03.00.07 – 

мікробіологія (медичні науки) згідно з «таблицею відповідності Переліку 

наукових спеціальностей (Перелік 2011) та Переліку галузей знань і 

спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти 

(Перелік 2015)» затверджено  Міністерством освіти і науки України 

06 листопада 2015 року N 1151 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки 

України від 12 квітня 2016 року N 419).    



                Рекомендації дисертації до захисту 

       Ураховуючи актуальність та новизну отриманих автором даних, 

теоретичне й прикладне значення дисертації, особисті ділові та моральні 

якості дисертанта, беручи до уваги її вміння узагальнювати матеріали 

досліджень та її наукову сумлінність одностайно прийняте рішення: робота 

очної аспірантки кафедри мікробіології, вірусології та імунології 

ім. проф. Д.П. Гриньова Харківського національного медичного університету 

Ісаєвої Ганни Олегівни за темою: «Особливості мікробіологічних 

властивостей та антибіотикочутливості збудників захворювань органів 

дихання у дітей» на здобуття наукового ступеня доктора філософії за 

спеціальністю (PhD) за спеціальністю 222 «Медицина», спеціалізація 

«Мікробіологія» (медичні науки) являє собою закінчену наукову роботу, у 

якій вирішується актуальне завдання – виявлення антибіотикорезистентності 

на основі вивчення фенотипових властивостей мікроорганізмів, збудників 

захворювань органів дихання у дітей та молекулярно-генетичних методів. 

          Дисертація очної аспірантки кафедри мікробіології, вірусології та 

імунології ім. проф. Д.П. Гриньова ХНМУ Ісаєвої Ганни Олегівни на тему: 

«Особливості мікробіологічних властивостей та антибіотикочутливості 

збудників захворювань органів дихання у дітей», що представлена на 

здобуття наукового ступеня доктора філософії (PhD) за спеціальністю 

222 «Медицина», спеціалізація «Мікробіологія» (медичні науки) являє собою 

закінчену наукову роботу, у якій теоретично обґрунтовується роль 

біоплівкоутворення у розвитку антибіотикорезистентності. Унаслідок 

проведеного дослідження виявлено етіологічні особливості захворювань 

органів дихання у дітей, встановлено особливості формування біоплівок, 

визначено чутливість штамів мікроорганізмів до антибактеріальних 

препаратів у біоплівковій та планктонній формі існування. Метою 

дослідження було вдосконалення мікробіологічної діагностики та виявлення 

антибіотикорезистентності на підставі визначення особливостей 

фенотипових властивостей збудників захворювань органів дихання в дітей.  



Запропоновано алгоритм прогнозування антибіотикорезистентності на 

підставі визначення здатності мікроорганізмів, збудників захворювань 

органів дихання у дітей, до біоплівкоутворення, результатів чутливості 

мікроорганізмів у біоплівковій формі існування до антибактеріальних 

препаратів та молекулярно-генетичного методу виявлення плазмідного 

спектру. Обґрунтована доцільність ранньої діагностики 

антибіотикорезистентності за допомогою визначення здатності 

мікроорганізмів, збудників захворювань органів дихання у дітей, до 

біоплівкоутворення, та визначення чутливості мікроорганізмів у біоплівковій 

формі існування до антибактеріальних препаратів in vitro.

За актуальністю, науковою новизною, методичним рівнем виконання 

роботи, практичним значенням, кількістю публікацій, рівнем впровадження, 

дисертаційна робота Ісаєвої Ганни Олегівни «Особливості мікробіологічних 

властивостей та антибіотикочутливості збудників захворювань органів 

дихання у дітей» є закінченим науковим дослідженням, що відповідає 

вимогам Наказу МОН України №40 від 12.01.2017 із змінами №759 від 

31.05.2019; Постанові Кабінету Міністрів України №167 від 6.03.2020 зі 

змінами №979 від 21.10.2020 й може бути рекомендована до офіційного 

захисту.

Результати голосування: за -  5 голосів, проти -  0 , утрималося -  0.
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