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1. Опис навчальної дисципліни: 

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
Мета: формування у студентів комплексу знань, умінь та навичок з радіаційної 
медицини, такі як: визначати етіологічні , патогенетичні фактори та клінічні прояви, 
ставити діагноз гострого радіаційного ураження та надавати невідкладну допомогу 
потерпілим, визначати тактику ведення постраждалих, які зазнали дії іонізуючого 
опромінення, визначати етіологічні, патогенетичні фактори хронічних променевих 
уражень людей, визначати тактику ведення потерпілих, використовувати методи 
визначення впливу малих доз радіації на організм людини та визначати засоби 
профілактики, лікування та мінімізації шкідливої дії опромінення. 

Завдання: 

1 Сформувати відповідальність студента як майбутнього фахівця за рівень своєї 
підготовки, її удосконалення протягом навчання і професійної діяльності; 

2. Зробити студента учасником процесу надання медичної допомоги пацієнту 
на всіх етапах лікування хворого з володінням професійних практичних 
навичок. 

3. Для реалізації зазначеного необхідно на першому занятті дисципліни надати 
студенту докладний план його роботи та забезпечити організацію його 
реалізації. 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування елементів 
наступних компетентностей: 

ІК - Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у певній галузі 
професійної діяльності або у процесі навчання, що передбачає проведення 
досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується комплексністю та 
невизначеністю умов та вимог. 
ЗК1- Здатність до абстрактного мислення , аналізу та синтезу. 
ЗК2 - Здатність знати та розуміти предметну область та професійну діяльність. 
ЗКЗ - Здатність спілкуватися державною мовою. 
ЗК6 - Здатність працювати в команді. 
ЗК8 - Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт. 
ЗК9 - Здатність діяти на основі етичних міркувань, соціально, відповідально та 
свідомо. 
ЗК10 - Здатність бути критичними та самокритичними. 
СК1 - Навички комунікації та клінічного обстеження пацієнта під час 
діагностики та лікування. 

Найменування показників Характеристика навчальної дисципліни 
Денна форма навчання 

Загальна кількість: 
Кредитів -1,5 Годин - 45 

Змістових підрозділів -1 

Обов’язкова 
Рік підготовки 5 
Семестр IX-X 
Лекції 5 годин 
Практичні 15години 
Самостійна робота 25 години 
У т.ч. індивідуальні завдання 0 
Форма підсумкового контролю Диф. залік 

 



СК2- Здатність визначати необхідний перелік клініко-лабораторних та 
інструментальних досліджень та оцінювати їх результати під час діагностики та 
лікування. 
СКЗ - Здатність встановлювати попередній та клінічний діагноз. 
СК5 - Здатність діагностувати невідкладні стани 
СК12 - Здатність визначати тактику ведення осіб, що підлягають диспансерному 
нагляду. СК14 - Здатність вести медичну документацію. 
СК15 - Здатність планувати, проводити та аналізувати заходи щодо організації 
та інтеграції надання медичної допомоги населенню.  



Очікувані результати навчання. У результаті вивчення навчальної 
дисципліни студент повинен: 
Знати: клініку, діагностику, та методи лікування промененвої хвороби, заходи 
запобігання променевого перенавантаження людини. 
Вміти: 
- Збирати дані про скарги пацієнта, анамнез хвороби, анамнез життя для 
визначення променевих уражень різних органів та систем організму. 
- Оцінювати інформацію щодо діагнозу застосовуючи стандартну процедуру, на 
підставі результатів лабораторних та інструментальних досліджень для 
визначення променевих уражень різних органів та систем організму. Визначати 
перелік необхідних клініко- лабораторних та інструментальних досліджень та 
оцінювати їх результати. 
- Виділяти провідний клінічний симптом або синдром та на підставі даних 
дозиметрії, результаті лабораторних досліджень та клінічних ознак 
діагностувати радіаційні ураження (ступінь важкості, період клінічного перебігу 
і т.і.). 
- Встановлювати попередній діагноз, здійснювати диференціальну діагностику 
та визначати клінічний діагноз захворювання. 
- Планувати та проводити сортування потерпілих за ступенем важкості 
ураження, вибрати засоби та місце евакуації. 
- Планувати та проводити профілактику радіаційних уражень. 
- Визначати тактику та надавати екстрену медичну допомогу потерпілим від дії 
іонізуючого випромінювання 
Оволодіти навичками: 
- Комунікацій та клінічного обстеження пацієнта. 
- Вести медичну документацію. 

3. Зміст навчальної дисципліни Тема 1. Предмет 
радіаційної медицини, її зв'язок з іншими медичними дисциплінами. Історія 
розвитку радіаційної медицини. 
Природний радіаційний фон, його складові та зміни. Штучні джерела іонізуючого 
випромінювання та їх застосування у народному господарстві. Відкриття Вільгельма 
Конрада Рентгена x-ray, Анрі Беккерелем природньої радіоактивності урану, Марією 
Складовською-Кюрі та П'єром Кюрі радіоактивних властивостей полонія та радія. 
Тема 2. Природа, види і властивості радіаційного випромінювання. Дозиметрія 
іонізуючого випромінювання. 
Природа, види і властивості радіаційного випромінювання. Дозиметрія іонізуючого 
випромінювання. Принцип будови дозиметрів, радіометрів, їх типи. Оцінка ступеня 
забруднення радіонуклідами навколишнього середова, ґрунту, води, продуктів 
харчування. 
Принципи будови дозиметрів, радіометрів, їх типи. Оцінка ступеня забруднення 
радіонуклідами навколишнього середовища, ґрунту, води, продуктів харчування. 
Допустимі рівні дозіонизуючого випромінювання (IB). Регламентування в залежності 
від категорій населення ( Категорія А (спеціалісти), Категорія Б (персонал), Категорія 
В все населення). Контрольні рівні IB. Радіаційний регламент доз. Одиниці 
радіоактивності та дози опромінення. Експозиційна доза. Поглинута доза. 
Еквівалентна доза. Ефективна доза. Типи приладів для вимірювання дози та 
радіоактивності. 

Тема 3. Біологічна дія іонізуючого випромінювання. Залежність біологічного 
ефекту від характеру дії іонізуючого випромінювання, об’єму опромінення, 



радіочутливості тканин організму. Концепція ризику впливу іонізуючого 
випромінювання на організм людини. Радіаційні синдроми. Еєни мутації та 
хромосомні аберації. Радіочутливість ядра, розщеплення ДНК. 

Тема 4. Діагностичне та прогностичне значення гематологічних, 
біохімічних, цитогенетичних та інших методів дослідження для оцінки 
патологічних змін в органах та системах людини після дії іонізуючого 
випромінювання. 
Вплив іонізуючого випромінювання на різні органи і системи організму: мозок, серце, 
легені, слизові оболонки, система органів травлення, ендокринна система. Первічні 
фізіко-хімічні реакції  



організму та різних тканин на вплив іонізуючого випромінювання. “Критичні органи” 
(теорія Берген’є - Трибондо). 

Тема 5. Типи радіаційних уражень. 
Гостра променева хвороба, яка виникла внаслідок зовнішнього опромінення. Етіологія, 
патогенез, діагностика, клініка, лікування, наслідки гострої променевої хвороби, 
медико-соціальна експертиза. Гострі місцеві променеві ураження. Особливості клініки, 
діагностики та лікування осіб, які зазнали поєднаного опромінення. Розбір найбільш 
характерних історій хвороб осіб, які перенесли гостру променеву хворобу та місцеві 
променеві ушкодження. Курація хворих, які перенесли гостру променеву хворобу або 
мають внутрішні хвороби, розвиток яких пов'язаний з впливом радіаційного фактору. 
Клінічний розбір хворих та написання історії хвороби. 

Тема 6. Хронічна променева хвороба. 
Етіологія, патогенез, діагностика, клініка, лікування. Ступені важкості хронічної 
променевої хвороби: легка, середня, важка. Річна променева доза: 0,7 - 1 Гр; клінічна 
та лабораторна характеристика різних ступенів важкості хронічной променевої 
хвороби. 

Тема 7. Віддалені наслідки дії іонізуючого випромінювання. 
Стохастичні та нестохастичні ефекти радіації. Генетичні, тератогенні та соматичні 
наслідки опромінення людини. Вплив малих доз іонізуючої радіації на організм 
людини. Променеві ураження: кішечний синдром, орофаренгіальний, пульмоніт, 
променева катаракта, щитоподібна залоза, ураження ЦНС, ураження шкіри. 

Тема 8. Токсикологія основних радіонуклідів. 
Особливості клініки, діагностики та лікувально-профілактичні заходи при 
надходженні до організму людини радіонуклідів. Ефекти внутрішнього опромінення 
людини. Альфа і бета- випромінювання внаслідок попадання в організм інгаляційним 
шляхом, через травний тракт. Гамма і бета-випромінювання внаслідок попадання через 
травний тракт і на шкіру. Чим вище питома іонізація, тим більше біологічна 
ефективність. 

Тема 9. Медичні та психологічні аспекти великомасштабних аварій 
на атомних виробництвах. 
Оснащення та робота спеціальних лікувальних закладів для надання допомоги особам, 
які зазнали впливу іонізуючого випромінювання. Модель аварії на Чорнобильской 
АЕС. Демографічні показники після аварії на ЧАЕС. Національний реєстр України 
осіб, які постраждали внаслідок чорнобильської катастрофи: мета, структура, 
призначення, завдання. 

Тема 10. Диспансеризація персоналу, який працює з джерелами 
іонізуючого випромінювання. 
Групи осіб первинного диспансерного обліку, категорії та рівні спостереження. 
Оснащення та робота спеціальних лікувальних закладів для надання допомоги особам, 
які зазнали впливу іонізуючого випромінювання. Національна програма по ліквідації 
наслідків аварії на ЧАЕС: формування соціально-екологічних, юридичних і медичних 
норм надання допомоги постраждалим, відповідно групах диспансерного обліку. 



4. Структура навчальної дисципліни 

	  

Тема Кількість годин 
Всьог

о 
У тому числі 
Л. Пр. зан СР

С  

Тема 1. Предмет радіаційної медицини, її зв'язок з іншими 
медичними дисциплінами. Історія розвитку радіаційної медицини. 
Природний радіаційний фон та його складові. Штучні джерела 
іонізуючого випромінювання. 

6,0 2,0 2,0 2,0 

Тема 2. Природа, види і властивості радіаційного 
випромінювання. Дозиметрія іонізуючого випромінювання. 

4,0  

2,0 2,0 

Тема 3. Біологічна дія іонізуючого випромінювання. 4,0  2,0 2,0 
Тема 4. Діагностичне та прогностичне значення гематологічних, 

біохімічних, цитогенетичних та інших методів дослідження для 
оцінки патологічних змін в органах та системах людини після дії 

2,0   2,0 

 



 

 

іонізуючого випромінювання.     

Тема 5. Типи радіаційних уражень. Вплив іонізуючої радіації 
на організм. ГОстрі і хронічні наслідки опромінення. 8,0 2,0 2,0 4,0 

Тема 6. Хронічна променева хвороба. 4,0  2,0 2,0 
Тема 7. Віддалені наслідки дії іонізуючого випромінювання. 5,0  2,0 4,0 
Тема 8. Токсикологія основних радіонуклідів. 2,0   2,0 
Тема 9. Медині, соціальні, екологічні та психологічні аспекти 

великомасштабних аварій на атомних виробництвах. Медичні 
наслідки великомасштабної аварії на атомному виробництві 
(аварія на ЧАЕС). 

6,0 1,0 1,0 4,0 

Тема 10. Диспансеризація персоналу, який працює з 
іонізуючим випромінюванням. 1,0 

  

1,0 

Підсумковий контроль засвоєння дисципліни. 2,0  2,0  

Всього годин: 45,0 5,0 15,0 25,
0  

5. Теми лекційних занять 
№ Тема Кільк 

годин 
1 Вступна лекція. Історія розвитку радіаційної медицини. 2,0 

2 Вплив іонізуючої радіації на організм. Гострі і хронічні наслідки 
опромінення. 2,0 

3 Медичні наслідки великомасштабної аварії на атомному виробництві 
(аварія на ЧАЕС). 

1,0 

Разом 
5,0 

 



	  

6. Теми практичних занять 
№ Тема Кільк. 

годин 1 Предмет радіаційної медицини, її зв'язок з іншими медичними дисциплінами. 
Історія розвитку радіаційної медицини. Природний радіаційний фон та його 
складові. Штучні джерела іонізуючого випромінювання. 

2,0 

2 Природа, види і властивості радіаційного випромінювання. Дозиметрія 
іонізуючого випромінювання. Принцип будови дозиметрів, радіометрів, їх типи. 
Оцінка ступеня забруднення радіонуклідами навколишнього середова, ґрунту, 
води, продуктів харчування. 

2,0 

3 Біологічна дія іонізуючого випромінювання. Радіочутливість різних тканин 
організму. 2,0 

4 Гостра променева хвороба. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, 
лікування, наслідки, медико-соціальна експертиза. Гострі місцеві променеві 
ураження. Особливості клініки, діагностики та лікування осіб, які зазнали 
поєднаного опромінення. Розбір найбільш характерних історій хвороб осіб, які 
перенесли гостру променеву хворобу та місцеві променеві ушкодження. Курація 
хворих, які перенесли гостру променеву хворобу або мають внутрішні хвороби, 
розвиток яких пов'язаний з впливом радіаційного фактору. 

2,0 

5 Хронічна променева хвороба. Етіологія, патогенез, діагностика, клініка, 
лікування. 2,0 

6 Віддалені наслідки дії іонізуючого випромінювання. Стохастичні та не 
стохастичні ефекти радіації. Вплив малих доз іонізуючої радіації на організм 
людини. 

2,0 

7 Медичні, соціальні, екологічні та психологічні аспекти великомасштабних 
аварій на атомних виробництвах (за моделлю аварії на Чорнобильській АЕС). 
Національний реєстр України осіб, які постраждали внаслідок чорнобильської 
катастрофи: мета. Структура, призначення, завдання.Оснащення та робота 

1,0 

 



 спеціальних лікувальних закладів для надання допомоги особам, які зазнали 
впливу іонізуючого випромінювання. 

 

8 Підсумковий контроль засвоєння дисципліни. 2,0 
 Всього годин 15,0 
7. Самостійна робота 
 

 

Не передбачено. 

9. Методи навчання 
Практичні заняття: бесіда, розгляд презентацій за темами практичних занять, 
вирішення клінічних ситуаційних задач, розбір найбільш характерних історій хвороб 
осіб, які перенесли  

№ Назва теми К-ть 
Год. 

1 
Предмет радіаційної медицини, її зв'язок з іншими медичними дисциплінами. 

Історія розвитку радіаційної медицини. Природний радіаційний фон та його 
складові. Штучні джерела іонізуючого випромінювання. 

2,0 

2 Природа, види і властивості радіаційного випромінювання. Дозиметрія 
іонізуючого випромінювання. Принцип будови дозиметрів, радіометрів, їх 
типи. Оцінка ступеня забруднення радіонуклідами навколишнього середова, 
ґрунту, води, продуктів харчування. 

2,0 

3 Біологічна дія іонізуючого випромінювання. Радіочутливість різних тканин 
організму. 

2,0 
4 

Діагностичне та прогностичне значення гематологічних, біохімічних, 
цитогенетичних та інших методів дослідження для оцінки патологічних змін в 
органах та системах людини після дії іонізуючого випромінювання. Клінічні 
наслідки впливу іонізуючого випромінювання на органи та системи людини. 

2,0 

5 
Гостра променева хвороба. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, 

лікування, наслідки, медико-соціальна експертиза. Гострі місцеві променеві 
ураження. Особливості клініки, діагностики та лікування осіб, які зазнали 
поєднаного опромінення. Розбір найбільш характерних історій хвороб осіб, які 
перенесли гостру променеву хворобу та місцеві променеві ушкодження. 
Курація хворих, які перенесли гостру променеву хворобу або мають внутрішні 
хвороби, розвиток яких пов'язаний з впливом радіаційного фактору. 

4,0 

6 Хронічна променева хвороба. Етіологія, патогенез, діагностика, клініка, 
лікування. 2,0 

7 Віддалені наслідки дії іонізуючого випромінювання. Стохастичні та не 
стохастичні ефекти радіації. Вплив малих доз іонізуючої радіації на організм 
людини. 

4,0 

8 Токсикологія основних радіонуклідів. Ефекти внутрішнього опромінення 
людини. 2,0 

9 Медичні, соціальні, екологічні та психологічні аспекти великомасштабних 
аварій на атомних виробництвах (за моделлю аварії на Чорнобильській АЕС). 
Національний реєстр України осіб, які постраждали внаслідок чорнобильської 
катастрофи: мета. Структура, призначення, завдання. Оснащення та робота 
спеціальних лікувальних закладів для надання допомоги особам, які зазнали 
впливу іонізуючого випромінювання. 

4,0 

10 Диспансеризація персоналу, який працює з особами первинного 
диспансерного обліку, категорії та рівні спостереження. 

1,0 
 Всього годин 25,0 

8. Індивідуальні завдання 



гостру променеву хворобу та місцеві променеві ушкодження. Курація хворих, які 
перенесли гостру променеву хворобу або мають внутрішні хвороби, розвиток яких 
пов'язаний з впливом радіаційного фактору. 

Самостійна робота: самостійна робота з підручником, самостійне вирішення 

клінічних завдань. 

10. Методи контролю і критерії оцінювання результатів навчання 
Поточний контроль: усне опитування, тестування, оцінювання виконання 
практичних навичок, розв’язання ситуаційних клінічних завдань, оцінювання 
активності на занятті. 
Підсумковий контроль: диф. залік, тестування. 
Структура поточного оцінювання на практичному занятті: 

1. Оцінювання теоретичних знань з теми заняття: 
методи: опитування, вирішення ситуаційної клінічної 
задачі; максимальна оцінка - 5, мінімальна оцінка - 3, 
незадовільна оцінка - 2. 

2. Оцінка практичних навичок та маніпуляцій з теми заняття: 
методи: оцінювання правильності виконання практичних 
навичок максимальна оцінка - 5, мінімальна оцінка - 3, 
незадовільна оцінка - 2; 

3. Оцінювання роботи із пацієнтом з теми заняття: 
методи: оцінювання: а) комунікативних навичок спілкування з пацієнтом та 
його батьками, б) правільність призначення та оцінки лабораторних та 
інструментальних досліджень, в) дотримання алгоритму проведення 
диференціального діагнозу г) обгрунтування клінічного діагнозу, д) складання 
плану лікування 
максимальна оцінка - 5, мінімальна оцінка - 3, незадовільна оцінка - 2; 

 

Критерії поточного оцінювання на практичному занятті: 
«5» Студент вільно володіє матеріалом, приймає активну участь в обговоренні та 

вирішенні ситуаційної клінічної задачі, впевнено демонструє практичні навички під 
час огляду хворої дитини та інтерпритації даних клінічного, лабораторних та 
інструментальних досліджень, висловлює свою думку з теми заняття, демонструє 
клінічне мислення. 

«4» Студент добре володіє матеріалом, приймає участь в обговоренні та вирішенні 
ситуаційної клінічної задачі, демонструє практичні навички під час огляду хворої 
дитини та інтерпритації даних клінічного, лабораторних та інструментальних 
досліджень з деякими помилками, висловлює свою думку з теми заняття, демонструє 
клінічне мислення. 

«3» Студент недостатньо володіє матеріалом, невпевнено приймає участь в обговоренні 
та вирішенні ситуаційної клінічної задачі, демонструє практичні навички під час 
огляду хворої дитини та інтерпритації даних клінічного, лабораторних та 
інструментальних досліджень з суттєвими помилками. 

«2» Студент не володіє матеріалом, не приймає участь в обговоренні та вирішенні 
ситуаційної клінічної задачі, не демонструє практичні навички під час огляду хворої 
дитини та інтерпритації даних клінічного, лабораторних та інструментальних 
досліджень. 

 



Студент допускається до підсумкового контролю засвоєння дисципліни 
(діф.заліку) за умови виконання вимог навчальної програми та в разі, якщо за 
поточну навчальну діяльність він отримав не менше 3,00 балів, не має пропусків 
лекцій і практичних занять, успішно виконав реферат з тем самостійної роботи 
студентів (СРС). 

	  

Структура підсумкового контролю засвоєння дисципліни 
Зміст оцінюваної діяльності Кількість 

Самостійний опис трьох випадків радіаційних уражень (наприклад: гостра 3 
 



 

 

Студенті, який протягом навчального року систематично працював і має середній бал 
4.75 і вище отримує 5.00 балів без випробування під час діф. заліку. Про можливость і 
умови отримання діф. заліку «автоматично» усіх студентів групи викладач повідомляє 
на першому занятті. 

11. Розподіл балів, які отримують здобувані вищої освіти 
Оцінка за дисципліну складається на 50,0% з оцінки за поточну успішність та на 50,0% 
з оцінки за іспит. 
Середній бал за дисципліну переводиться у національну оцінку та конвертується 
у бали за багатобальною шкалою. 

 

	  

та хронічна променева хвороба).  

Відповідь на теоретичні 2 (два) питання. 2 
 

Критерії оцінювання результатів навчання здобувачів освіти на іспиті: 
«5» Виставляється студенту, який систематично працював протягом семестру, показав 

під час діф. заліку різнобічні і глибокі знання програмного матеріалу, вміє успішно 
виконувати завдання, які передбачені програмою, засвоїв зміст основної та додаткової 
літератури, усвідомив взаємозв’язок окремих розділів дисципліни, їхнє значення для 
майбутньої професії, виявив творчі здібності у розумінні та використанні навчально-
програмного матеріалу, проявив здатність до самостійного оновлення і поповнення 
знань; рівень компетентності - високий (творчий); 

«4» Виставляється студенту, який виявив повне знання навчально-програмного 
матеріалу, успішно виконує передбачені програмою завдання, засвоїв основну 
літературу, що рекомендована програмою, показав достатній рівень знань з 
дисципліни і здатний до їх самостійного оновлення та поновлення у ході подальшого 
навчання та професійної діяльності; рівень компетентності - достатній 
(конструктивно-варіативний); 

«3» 
Виставляється студенту, який виявив знання основного навчально-програмного 

матеріалу в обсязі, необхідному для подальшого навчання та наступної роботи за 
професією, справляється з виконанням завдань, передбачених програмою, допустив 
окремі помилки у відповідях на діф.заліку і при виконанні іспитових завдань, але 
володіє необхідними знаннями для подолання допущених помилок під керівництвом 
науково-педагогічного працівника; рівень компетентності - середній 
(репродуктивний); 

«2» Виставляється студенту, який не виявив достатніх знань основного навчально- 
програмного матеріалу, допустив принципові помилки у виконанні передбачених 
програмою завдань, не може без допомоги викладача використати знання при 
подальшому навчанні, не спромігся оволодіти навичками самостійної роботи; рівень 
компетентності - низький (рецептивно-продуктивний). 

 

Таблиця конвертації традиційної оцінки у багатобальну: 
Національна оцінка за дисципліну Сума балів за дисципліну 

«5» 180-200 
«4» 150 -179 
«3» 120-149 

 

 
_________ Конвертація традиційної оцінки з дисципліни та суми балів за шкалою ECTS 

Оцінка за шкалою ECTS Статистичний показник 
А Найкращі 10% студунтів 

 



 

12. Перелік питань до диф. заліку 

I .Рентгенологічні методи дослідження. 
2. Природа та властивості іонізуючих випромінювань (альфа-, бета-, 
гама-, нейтронів, рентгенівських променів). 
3. Природа та властивості іонізуючих випромінювань (альфа-, бета-, 
гама-, нейтронів, рентгенівських променів). 
4. Поняття про дозу, потужність дози. Експозиційна, поглинута, еквівалентна, 
ефективна еквівалентна дози. Одиниці Міжнародної системи (СІ). 
5. Методи визначення дози. Типи дозиметрів. 
6. Радіоактивність (поняття; одиниці, типи радіоактивного розпаду). 
7. Методи визначення радіоактивності. 
8. Природні та штучні джерела радіації, їх вклад у формуванні сумарної дози 
опромінення населення. 
9.Основні положення Норм Радіаційної Безпеки (НРБУ-2005/ Д - 2017, 
ОСПУ-2015). ІО.Радіаційна ситуація після аварії на Чорнобильській 
АЕС. 
II .Задачі та структура спеціальних лікувальних установ по наданню медичної 
допомоги особам, як зазнали надмірної дії іонізуючого випромінювання. 
12. Профілактичні міри в період забруднення навколишнього середовища 
радіоактивними речовинами. 
13. Визначення та оцінка ступеню забрудненості радіонуклідами 
води та харчових продуктів. 
14. Сучасне уявлення про основні механізми біологічної дії іонізуючого 
випромінювання. 
15. Роль вільних радикалів в ураженні клітини внаслідок дії іонізуючого 
випромінювання. 
16. Патогенез променевих пошкоджень тканин. 
17. Радіочутливість різних тканин організму. 
18.Значення гематологічних (гематоморфологічних) методів дослідження для 
виявлення патологічних змін в органах та системах людини після впливу 
іонізуючого випромінювання. 
19.Принцип цитогенетичного методу та його значення для виявлення 
патологічних змін в органах та системах людини після впливу іонізуючого 
випромінювання. 
20.3начення біохімічних, біофізичних та інших методів дослідження для 
виявлення патологічних змін в органах та системах людини після впливу 
іонізуючого випромінювання. 
21. Вплив іонізуючого випромінювання на органи кровотворення. 
22. Вплив іонізуючого випромінювання на органи травлення. 
23 .Вплив іонізуючого випромінювання на серцево-судинну систему. 
24. Вплив іонізуючого випромінювання на легеневу систему. 
25. Вплив іонізуючого випромінювання на ЦНС. 
26. Вплив іонізуючого випромінювання на ендокринну систему. 
27. Методи та значення фізичної дозиметрії для оцінки ступеню 
ураження людини при аваріях на атомному виробництві. 

В Наступні 25% студунтів 
с Наступні 30% студунтів 
D Наступні 25% студунтів 
Е Наступні 10% студунтів 

 



28. Клінічні та біологічні критерії діагностики гострої променевої хвороби 
(ЕПХ). 
29. Патогенез ЕПХ. 
ЗО.Загальна та клінічна класифікація радіаційних уражень. 



 

31 .Клінічні ознаки періоду первинної реакції ГПХ. 
32. Клінічні ознаки прихованого (латентного) періоду ГПХ. 
33. Клінічні ознаки періоду розпалу захворювання. 
34. Принципи діагностики ГПХ і сортування на етапах медичної евакуації. 
35. Лікування ГПХ в залежності від періоду захворювання і досвід лікування потерпілих 
при аварії на Чорнобильській АЕС. 
36. Принципи медичної та психосоціальної реабілітації осіб які перенесли ГПХ. 
37. Класифікація, клініка, лікування хронічної променевої хвороби. 
38. Класифікація, діагностика та клініка променевих опіків. 
39. Лікування променевих опіків в залежності від ступеня важкості та періоду клінічного 
перебігу і досвіду лікування осіб, які постраждали при аварії на Чорнобильській АЕС. 
40. Профілактика радіаційних уражень. 
41. Біологічні ефекти дії малих доз іонізуючого випромінювання. 
42. Соматичні наслідки радіаційного впливу. 
43. Тератогенні наслідки радіаційного впливу. 
44. Генетичні наслідки радіаційного впливу. 
45. Стохастичні та нестохастичні ефекти радіації. 
46.Організація медичної допомоги при радіаційних аваріях. 
47. Шляхи надходження радіонуклідів до організму. 
48. Розподіл інкорпорованих радіонуклідів в організмі. 
49. Ефективний період напіввиведення. Визначення періоду напіврозпаду та ефективного 
періоду напіввиведення радіонукліду. 
ЗО.Радіотоксикологія Cs137. Невідкладна допомого при його надходженні до організму. 
51 .Радіотоксикологія Sr90. Невідкладна допомого при його надходженні до організму. 
52. Радіотоксикологія І131. Невідкладна допомого при його надходженні до організму. 
53. Методи визначення наявності радіонуклідів в організмі. 
54.Основні напрямки у лікуванні при внутрішньому забрудненні організму радіонуклідами. 
55. Профілактичні та лікувальні заходи при інкорпорації І131 (йодна профілактика). 
56. Диспансерізація персоналу атомних виробництв. 
57. Диспансерізація населення, яке зазнало впливу іонізуючого випромінювання в 
наслідок радіаційної аварії. 
58. Категорії та рівні спостереження. 
59. Медичні наслідки великомасштабних аварій на атомному виробництві. 
60. Соціальний захист людей, які зазнали аварійного опромінення та психологічні аспекти 
аварій на атомному виробництві. 
61. Мета та завдання Національного Реєстру України осіб, які постраждали 
внаслідок чорнобильської катастрофи. 

13. Методичне забезпечення: 
Робоча програма навчальної дисципліни 
Силабус навчальної дисципліни 
Підручники: 
І.Овчаренко О. П., Лазар А. П., Матюшко Р. П. Основи радіаційної медицини. - Одеса, 
Одеський мед університет, 2017. - 208 с. 
2. Бебешко В. Е., Коваленко О.М., Білий Д. О. Еострий радіаційний синдром і його 
наслідки. Тернопіль: ТДМУ, 2015. - 424 с. 
3. Радіаційна медицина: підручник /Д.А.Базика, Е.В. Кулініч, М.І. Пилипенко; за ред. М.І. 
Пилипенка. -К.: ВСВ «Медицина», 2018 - 232 с. 
4. В. А. Візір, О. В. Деміденко, В. В. Школовий Радіаційні ураження : навчально- 
методичний посібник до практичних занятьз внутрішньої медицини (військова терапія) для 
студентів 5 курсу медичних факультетів / В.А. Візір, О.В. Деміденко, В.В. Школовий. - 
Запоріжжя: ЗДМУ, 2019. - 63 с. 
5.Захист від хімічних і радіаційних факторів ураження : навч. посіб. для ВНЗ / О. Є. 
Левченко [та ін.]. - К., 2015. - 404 с.  



 

Мультимедійні презентації 
Кафедральний архів рентгенограм у аналоговому і електронному вигляді. 
Методичні розробки практичних занять. 

Електронний банк тестових завдань за підрозділами з дисципліни. 

14. Рекомендована література 

Основна: 
1. Ковальський О. В. Радіологія. Променева терапія. Променева діагностика : підруч. для 
студ. вищ. мед. навч. закл. IV рівня акредитації / О. В. Ковальський, Д. С. Мечев, В.П. 
Данилевич. - 2-ге вид. - Вінниця: Нова книга, 2017. - 512 с. Радіологія (променева 
діагностика та променева терапія). Київ, Книга плюс, 201-743 с. 
2. Васько, Л. М.Засоби захисту організму від дії іонізувального випромінювання: 
навч.посібн. для студ. вищ. навч. закладів МОЗ України / Л. М. Васько, В. Ф. Почерняєва, 
В. П. Баштан. - К. : ВСВ "Медицина", 2019. -112 с. 
3. Халмурадов, Б. Д. Медицина надзвичайних ситуацій: Підручник / Б. Д. 
Халмурадов, П. Б. Волянський. - К. : Центр учбової літератури, 2018. 
4. Радіологія (променева діагностика та променева терапія). Тестові завдання. Частина 3. 
Київ, Книга плюс. 2015. -248 с. 
5. Радіологія (променева діагностика та променева терапія): Підручник для студ. стомат. 

факульт. вищ. навч. заклад, освіти IV р. акред. / За заг. ред. 
М. М. Ткаченка. - К. : Книга-плюс, 2016. - 424 с. 

6. Оцінка радіаційної і хімічної обстановки: навчальний посібник для 
студ. вищ. мед. навч. закладів (Надано Міністерством освіти і науки України / за ред. О.Є. 
Левченка /Левченко О.Є., Савицький В.Л., Торбін В.Ф., 

Сагло В.І., Барасій М.І. - К. : СПД Чалчинська Н.В., 2015. - 256 
7. Радіологія Ковальський О. В. Радіологія. Променева терапія. Променева діагностика: 
підруч. для студ. вищ. мед. навч. закл. IV рівня акредитації / О. В. Ковальський, Д. С. 
Мечев, В. П. Данилевич. - 2-ге вид. - Вінниця: Нова книга, 2017. - 512 с. 
8. Оцінка радіаційної і хімічної обстановки: навч. посіб. для ВНЗ / О. Є. Левченко [та ін.]. - 
К.: СПД Чалчинська Н. В., 2015. - 256 с. 8. Захист від хімічних і радіаційних факторів 
ураження : навч. посіб. для ВНЗ / О. Є. Левченко - К., 2015. - 404 с. 

Додаткова література 
9. Гродзинський Д. М. Радіобіологія. - К. : Либідь, 2018. - 448 с. 
10. 30 років Чорнобильської катастрофи. Погляд у майбутнє. Національна України. - К. : 
«Атіка», 2016. - 224 с. 
10. Киндзельский Л.П. і співав. Гостра променева хвороба в умовах 
Чорнобильської катастрофи. - К . - 223с. 2. «Радіація та імунна система 
неоднозначність взаємодії» / А.А.Чумак / Мистецтво лікування. - 2015. - №10.-с.31-
32. 
11. Норми радіаційної безпеки України. Доповнення: Радіаційний захист від джерел 
потенційного опромінення (НРБУ-2005/Д-2017). Київ, 2017. - 80 с. 
12. «Неіонізуюче та іонізуюче випромінювання в умовах виробництва (гігієгічні та 
клінічні аспекти)», С.І. Ткач, О.Ю.Лук’яненко, В.Г.Шестаков, В.В.Багмут // Харків, 
ХМАПО, 2014. 
13. ОСПУ-2015 
14. НРБУ - 2017 

15. Спеціальна обробка: навч. посіб. / О. Є. Левченко [та ін.]. - К.: Українська військово- 
медична академія, 2015. - 184 с. 
16. Чорнобиль: наслідки катастрофи для людини та природи / А. В. Яблоков [та ін.]; ввід. 
ст. Д. М. Гродзинского. - 3-є вид., дод. та перероб. - К.: Универсаріум, 2011. - 592 с.  



 

17. Медицина надзвичайних ситуацій. Організація надання першої медичної 
допомоги навч. посіб. для мед. ВНЗ II-IV рівнів акредитації / В. С. Тарасюк [та ін.]. - 
2-ге вид., виправл. - К.: Медицина, 2015. - 528 с. 
18. Ядерна зброя (медичні аспекти): навч. посіб. / В. Ф. Торбін, В. В. Вороненко, О. 
Є. Левченко, Ю. М. Скалецький. - 174 Тернопіль: ТДМУ, 2015. - 192 с. 
19. Військова токсикологія, радіологія, медичний захист: підручник / за ред. О. 
Є. Левченко. - К.: СПД Чалчинська Н. В., 2017. - 788 с. 

15. Електронні інформаційні ресурси 

1) https://radiopaedia.org/articles/acute-radiation-syndrome?lang=us 

2) https://radiopaedia.org/articles/dosimeters?lang=us 

3) https://radiopaedia.org/articles/ionising-radiation?lang=us 

4) https://radiopaedia.org/articles/radiation-therapy?lang=us 

5) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1474274 


