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1. Опис навчальної дисципліни: 

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
Мета: Опанування студентом знань та формування елементів професійних 

компетентностей в галузі радіології, та удосконалення навичок та компетентностей, набутих 
при вивченні попередніх дисциплін з урахуванням постійного удосконалення сучасного 
променевого медичного обладнання. 

Завдання: 

1. Формування у студентів вмінь та навичок: з диференційної діагностики, найбільш 
поширених патологічних станів у дорослих і дітей. 

2. Навчити обирати з існуючих променевих методів обстеження оптимальний метод 
променевого дослідження для виявлення функціонально-морфологічних змін при 
патології різних органів та систем. 

3. Здобуття навичок аналізувати променеву семіотику функціонально- 
морфологічних змін при патології різних органів та систем. 

4. Опанування вмінням обирати оптимальний метод променевої терапії для 
лікування пухлинних і непухлинних захворювань. 

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. 
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. 
СК1 - Навички комунікації та клінічного обстеження пацієнта під час діагностики та 
лікування. 
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. 
СК6 - Здатність визначати тактику та надавати екстрену медичну допомогу.

Найменування показників Характеристика навчальної дисципліни 
Денна форма навчання 

Загальна кількість: 
Кредитів - 4 Годин - 120 

Змістових підрозділів - 9 

Обов’язкова 
Рік підготовки 3 
Семестр V -V I  
Лекції 20 годин 
Практичні 60 години 
Самостійна робота 40 години 
У т.ч. індивідуальні завдання 0 
Форма підсумкового контролю Диф. залік 
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CK8 - Здатність виконувати медичні маніпуляції. 
СК12 - Здатність визначати тактику ведення осіб, що підлягають диспансерному 
нагляду. 
СК14 - Здатність вести медичну документацію. 

Очікувані результати навчання. У результаті вивчення навчальної дисципліни 
студент повинен: 
Знати: методи діагностики, променеві синдроми патологічних змін найбільш 
поширених захворювань різних органів і систем. 
Вміти: 
Володіти навичками комунікації та клінічного обстеження пацієнта. Збирати дані про 
скарги пацієнта, анамнез хвороби, анамнез життя, які потрібні обстеження пацієнта. 
Оцінювати інформацію щодо діагнозу застосовуючи стандартну процедуру, на 
підставі результатів лабораторних та променевих методів досліджень (за переліком 
4)- 
Виділяти провідний променевий симптом або синдром (за переліком 1). 
Встановлювати попередній діагноз, здійснювати диференціальну діагностику та 
визначати клінічний діагноз при поширених захворюваннях (за переліком 3). 
Діагностувати невідкладні стани (за переліком 3) при поширених захворюваннях у 
дітей. 
Визначати тактику та надавати екстрену медичну допомогу пацієнту, якщо це сталось 
під час проведення променевого обстеження. 
Виконувати медичні маніпуляції , які пов’язані з променевими обстеженнями. 
Визначати тактику ведення осіб, що підлягають диспансерному дослідженню. 
Вміти вести медичну документацію з урахуванням вимог променевого обстеження і 
лікувальних променевих процедур. 
Планувати, проводити та аналізувати заходи щодо організації та інтеграції надання 
медичного променевого обстеження населенню. 
Дотримуватися вимог етики, біоетики та деонтології у своїй фаховій області. 
Оволодіти навичками: 
Комунікації та клінічного обстеження пацієнта. 
Виконувати медичні маніпуляції (за переліком 5) при поширених захворюваннях у 
дітей. 
Вести медичну документацію при поширених захворюваннях у дітей 

3. Зміст навчальної дисципліни Підрозділ 1. Введення 
в радіологію. Біологічна дія іонізуючого випромінювання. Дозиметрія. 

Тема 1. Історія розвитку радіології. Рентгенівська фототехніка. Закони 
рентгенологічної скіалогії. 
Відкриття Вільгельма Конрада Рентгена x-ray, Анрі Беккерелем природньої радіоактивності 
урану, Марією Складовською-Кюрі та П'єром Кюрі радіоактивних властивостей полонія та 
радія. В Україні перший діагностичний рентгенівський апарат виробництва німецької фірми 
"Siemens" був встановлений у 1908 році на медичному факультеті Київського університету 
св. Володимира. Кафедра рентгенології нашого Універсітету заснована у 1922 р. Контактні і 
дистанційні методи. Метод формування зображення. Аналогові і матричні приймачі 
рентгенівського зображення. Поняття про томографічний зріз. ЗІ)-редерінг. Природне і 
штучне контрастування. 

Тема 2. Типи радіологічних відділень. Особливості устрою рентгенологічних та 
радіологічних відділень.  



6 

 

Типи радіологічних відділень: рентгенодіагностичне відділення або кабінети, відділення 
радіонуклідної діагностики, відділення терапії відкритими джерелами іонізуючих 
випромінювань (РФП), радіотерапевтичні відділення закритими радіоактивними 
препаратами, Відділення дистанційної променевої терапії; де використовуються рентгено- 
та у-терапевтичні апарати, лінійні прискорювачі, змішаного типу. Розподіл радіологічних 
відділень, які використовують відкриті радіонукліди, по класу роботи. Класифікація джерел 
іонізуючих випромінювань з гігієнічного погляду на відкриті та закриті. Використання в 
медичній радіології неіонізуючих джерел випромінювань. Теплове (інфрачервоне) 
випромінювання МРТ (резонансне, виникаюче у статичному магнітному полі під впливом 
електро-магнітних імпульсів), ультразвукові хвилі. Особливості устрою рентгенологічних 
та радіологічних відділень за вимогами Основних санітарних правил забезпечення 
радіаційної безпеки України (ОСПУ) і Нормами радіаційної безпеки України (НРБУ). 
Захист пацієнта і лікаря під час проведення медичних обстежень. 

Тема 3. Основні властивості іонізуючого випромінювання. Біологічна дія 
іонізуючого випромінювання на здорову та патологічно змінену клітину. 
Види іонізуючого випромінювання (корпускулярні та фотонні). Залежність властивостей 
іонізуючого випромінювання від довжини хвилі. Види властивостей іонізуючого 
випромінювання: велика енергія, велика проникаюча здатність, іонізуюча здатність — 
здатність утворювати багато пар іонів при взаємодії з атомами середовища, фотохімічна 
здатність активувати молекули броміду срібла або інших хімічних сполук, люмінесцентна 
здатність викликати світіння деяких речовин, теплова дія - здатність енергії іонізуючого 
випромінювання перетворюватись на тепло, сильно виражена біологічна дія. 
Радіоактивність. Види захисту від іонізуючого випромінювання (часом , відстанем, 
екраном, кількістю). Засоби захисту від іонізуючих випромінювань (колективні і 
індивідуальні). Радіаційні гігієнічні регламенти. 

Тема 4. Радіоактивність і доза. Дозиметрія іонізуючого випромінювання: 
одиниці й методи визначення радіоактивності та дози опромінення. 

Ліміти доз . Допустимі рівні дозіонизуючого випромінюваняя (IB). Регламентовання 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. 

Підрозділ 2. Методи візуалізації в променевій діагностиці. 
Тема 5. Фізико-технічні основи рентгенологічного дослідження. Інтервенційні 

методи рентгенодіагностики. 
Методи рентгенологічного дослідження (основні (Загальні) і спеціальні (допоміжні). 
Поняття про рентгеноскопію і рентгенографію. Будова та принцип роботи апаратури для 
рентгенологічних досліджень. Характеристика випромінювання, яке використовується в 
цих дослідженнях. Методи рентгенологічного дослідження: рентгенографія, 
рентгеноскопія, планарна томографія, флюорографія. Переваги та недоліки кожного з 
методів. Принципи отримання зображення при рентгенологічних методах дослідження 
(джерело та детектор випромінювання); призначення методів - вивчення морфології або (та) 
функції; протипоказання до виконання; проекції та зрізи дослідження. Основи 
рентгенівської скіалогії. Природне і штучне контрастування. Контрастні речовини. 
Показання до їх використання. Побудова клініко-рентгенологічного діагнозу. 
Коронарокардіографія. Агіографія судин головного мозку. 

Тема 6. Фізико-технічні основи КТ дослідження. Фізико-технічні основи ПЕТ\ 
КТ.  
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Історія розвитку КТ (шагові і спіральні). КТ як метод просторового отримання 
рентгенологічного зображення. Принципи отримання зображення. Шкала Хаунсфілда. 
Поняття «піч» і «воксель». Фронтальна, аксіальна і сагітальна площина дослідження. 
Діфузно-зважені зображення. DICOM стандарт медичного дослідження в стоматологічній 
практиці. Вікна щільності. MPR , МІР і SSD реконструкції. Мультимодальність ПЕТ/КТ. 
Показання. Поняття Low doze. 

Тема 7. Фізико-технічні основи радіонуклідного дослідження. 
Розпізнавання захворювань і патологічних станів за допомогою радіонуклідів і мічених 
атомів. Поняття радіофармарм препарати (РФП). РФП in vivo і in vitro. Класифікація РФП за 
особливостями накопичення (органотропні, туморотропні або специфічно-тропні, без 
виразливо селективного накопичення в тканинах). Вибір РФП: клінична цільова функція 
дослідження, характер транспорта РФП в організмі, стойкість радіоактивної мітки, простота 
приготування і використання, вартість і доступність . РНД in vivo: візуалізація органів 
(сканування, сцинтографія, однофотонно-змісійна КТ, позитронно-змісійна томографія, 
Мультімодальнє: ПЕЖТ КТ); змінення накопичення РФП в організмі і його виведення 
(радіометрія, радіографія). 

Тема 8. Фізико-технічні основи магнітно-резонансної томографії. Показання та 
протипоказання. 
Відкриття явища ядерно-магнітного резонансу у 1946 році F.Bloch і E.Purcell. Спосіб 
отримання зображень. Прецессія.ТІ і Т2 -релаксація. Аксіальні, сагітальна і корональна 
проекції. Спінова густина. DWI. Вплив радіочастотних імпульсів на різні електронні 
пристрої, що знаходяться всередині тіла пацієнта (на серцеві імплантанти: водії ритму, 
кардіостимулятори). Контрастні речовини в МРТ. Віртуальна ангіографія. Протипоказання і 
показання проведенню МРТ. 

Тема 9. Фізико-технічні основи ультразвукової діагностики. Принципи 
енергетичної доплерографії. 
Властивості УЗ хвиль (прямолінійність розповсюдженість, фокусування, можливість 
проникнення до внутрішніх органів, відбиття на кордоні різних середовищ).Основні 
характеристики УЗХ (період коливання (Т), частота (v) і дліна хвилі ( X ) .  Застосування 
УХВ для отримання зображень внутрішніх органів. Метод отримання зображення відбитих 
ультрозвукових хвиль. Види датчиків (лінійний, конвексний, секторний). Доступи при 
проведенні УЗД. Прямий і зворотній пьєзоелектичні ефекти. Способи регістрації відбитих 
ехосигналів: A-режим, В-режим, М-режим, допплерівскі режими, комбіновані режими, 
режими з будуванням об’ємного зображення (3D і 4D), еластографія. Види доступів 
(абдомінальний, трансректальний, трансвагінальний). Переваги і недоліки методу. Задачі, 
які вирішую лікар УЗД. 

Підрозділ 3. Комплексна променева діагностика захворювань органів грудної 
порожнини. 

Тема 10. Променеві методи дослідження та променева анатомія органів грудної 
порожнини. 

Флюорографія. Рентгенографія. Спеціальні укладки. КТ ОЕК. Доцільність вибору 
методу променевого дослідження грудної порожнини в залежності від клінічної ситуації. 
Сегментарна будова легень. Додаткові субсегменти. Поняття «кореня» легені. Поняття 
легеневого малюнку. Поняття верхівок легень. Легеневі поля. Відображення плеври в нормі. 
Нормальне розташування середостіння і діафргагми. Латеральні і кардіодіафрагмальні 
синуси в нормі. Комплексне променеве дослідження органів дихання. 

Променеві методи дослідження органів дихання та їх характеристика: методи 
вивчення морфологічних змін органів дихання (флюороскопія, рентгенографія,  
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флюорографія, лінійна томографія, комп'ютерна томографія, ультразвукове дослідження, 
магнітнорезонансна томографія, бронхографія, ангіопульмонографія, бронхіальна 
артеріографія, КТ- та МР-ангіографія); методи вивчення функції легень (інгаляційна та 
перфузійна сцинтиграфія, флюороскопія), функціональні проби та їх значення для вивчення 
функції легень. Принцип отримання зображення, показання та черговість застосування 
методів променевого дослідження. Вибір рентгеноконтрастних речовин та РФП. Вікові 
особливості застосування методів променевого дослідження легень. Променева анатомія та 
фізіологія органів дихання: грудної клітки, трахеобронхіального дерева, коренів легень та 
легеневого рисунка, їх морфологічний субстрат. Вікові особливості променевої анатомії та 
фізіології легень. 

План променевого дослідження. Показання та протипоказання до проведення того чи 
іншого променевого метода дослідження органів дихання. Променеві ознаки захворювань 
органів дихання: затемнення легеневого поля або його частини, просвітлення легеневого 
поля або його частини, зміни легеневого рисунка та кореня легені, зміщення органів 
середостіння. Характеристика затемнень за розмірами, кількістю, інтенсивністю, формою, 
структурою, контурами. Симптоми порушення вентиляції та перфузії легень. План 
вивчення оглядової рентгенограми органів грудної порожнини, побудова алгоритму 
подальшого променевого обстеження пацієнта. Радіонуклідна семіотика патології легень - 
порушень легеневої перфузії та вентиляції, дифузних та вогнищевих процесів у легенях, 
патологічного вмісту у плевральній порожнині. Основні радіонуклідні синдроми патології 
легень, їх морфологічний субстрат. 
Ультразвукова семіотика патології легень (субплевральних відділів), плевральної 
порожнини і середостіння - пухлин, порожнинних утворень, збільшених лімфатичних 
вузлів. Основні ультразвукові синдроми патології легень та середостіння, їх морфологічний 
субстрат. 

Тема 11. Основи променевої семіотики патології органів грудної порожнини. 
Патологічні синдроми змін органів грудной порожнини (затемнення, просвітлення, 
патологія кореня, патологія легеневого малюнка). «ПОЧІФОРАІНРІКОС» -вказівка для 
опису рентгенограми органів грудної порожнини. Визначення патологічних змін за 
формулою: попереду-позаду, в легені- не в легені. Внутрішньосиндромна діагностика 
затемнення по розповсюдженості: тотальне, субтотальне, обмежене затемнення (міліарне, 
дрібноочажкове, середньоочагове, великоочагове, маси). Об’ємні зміни легеневих структур 
(ателектаз, фіброз, консолідація). Найчастіші причини дисемінацій. Гідроторакс. Приблизна 
оцінка кількості рідини в плевральній порожнині. Гідропневмоторакс. 
Внутрішньосиндромна діагностика просвітлення за товщиною стінок і стану прилеглої 
легеневої тканини: емфізема, була, кіста, каверна. Оцінка кореня за ознакою розмірів: 
поширений ( завдяки лімфатичним вузлам, новоутворення, аневризма аорти, поширення 
верхньої порожнистої вени, ателектаз легені). Рентгенологічні ознаки ателектазу і 
сегментарної пневмонії. Оцінка кореня за ознакою розташування (зміщення). Променева 
діагностика гострих та хронічних запальних процесів органів дихання та травматичних 
ушкоджень грудної порожнини: бронхіти; пневмонії та їх ускладнення (абсцес, 
деструкція, плеврит); пневмо-, гідро-, гідропневмоторакс. Алгоритми променевого 
дослідження при даній патології. 

Тема 12. Променеві ознаки запальних захворювань органів дихання. Променева 
семіотика туберкульозу легень. 
Променеві ознаки бронхопневмонії, сегментарної і часткової пневмонії. Змінення 
легеневого малюнка. Матове скло. Лінії Керлі. Типи бронхоектазів і променевому 
зображенні. Запальне ускладнення перебігу гіпоплазії. Нагноїння кіст. Променеві ознаки 
абсцесу легені і абсцедуючої пневмонії. Спільні прояви і розбіжності. Вірусні, грибкові 
пневмонії в рентгенівському зображенні. Променеві ознаки аспіраційної пневмонії у 
порівнянні з пневмонітом. Променеві ознаки вірусної пневмонії на прикладі пневмоцистної 
пневмонії. Види альвеоліту, променеві ознаки. Променеві прояви  
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первинних форм туберкульозу у дітей (первинний туберкульозний комплекс (ПТК), 
туберкульоз внутрішньогрудних лімфатичних вузлів). Ознаки дисемінований туберкульозу. 
Види дисемінацій (бронхогенна, гематогенна, лімфогенна). Променеві прояви фіброзно-
каверного і вогнищевого туберкульоз. 

Тема 13. Променеві ознаки пухлин легень. 
Променеві ознаки порушення прохідності бронхів (гіпервентиляція, гіповентиляція, 
ателектаз). Тактика обстеження пацієнта з ознаками порушення прохідності бронхів на КТ, 
формування протоколу. Променеві прояви центрального раку легені в КТ дослідженні. 
Особливості променевих прояв раку Пенкоста, особливості інтерпретації зображень у 
вікнах КТ. Методи прицільного пошуку ускладнень і метастатичного враження. 

Тема 14. Методи променевого дослідження серцево-судинної системи. 
Променева анатомія серцево-судинної системи. Променеві ознаки захворювань 
серцево-судинної системи. 

Променеві методи дослідження серця, судин та органів середостіння та їх 
характеристика (рентгенографія, рентгеноскопія, ехокардіографія, допплерехо- 
кардіографія, радіокардіографія, радіовентрикулографія, міокардіосцинтиграфія, 
комп'ютерна томографія, магнітно-резонансна томографія, ангіокардіографія, 
вентрикулографія, коронарографія, аортографія, кавографія). Формування дуг серця в 
рентгенівському зображенні. Особливості зображення серця у дітей молодшого віку. 
Формування дуг серця на рентгенограмі. Кардіоторокальний індекс (КТІ). Вікова норма 
серцево-судинної системи у променевому зображенні. Вроджені вади серця (тетрада Фало, 
дефект міжшлуночкової перетинки, дефект міжпередсердної перетинки). Рентгеноскопічне 
дослідження з контрастованим страховодом для оцінки розмірів лівого передсердя і лівого 
шлуночка. Зміни легеневого малюнку при вроджених і набутих вадах серця. Пухлини серця. 
Променеві ознаки перикардиту і медіастеніту. Радіологічні прояви пневмомедіастінума. 
Класифікація методів дослідження за черговістю (первинні, додаткові), інвазивністю 
(неінвазивні, інвазивні), отриманою інформацією (морфологічні, функціональні). Принцип 
отримання зображення та показання до використання променевих методів дослідження 
серця, середостіння та судин. Контрастні речовини і РФП, використовувані за променевого 
дослідження серця та судин. Поняття про рентгенендоваскулярні втручання та показання до 
їх використання. Вікові особливості застосування променевих методів дослідження. 
Променева анатомія середостіння, серця та магістральних судин: рентгенологічна, 
ультразвукова і КТ-анатомія в стандартних проекціях. Основні морфометричні показники 
незміненого серця і магістральних судин. Оцінкарезультатів променевого дослідження
 функції серця: М-режим, 
допплероехокардіографія, динамічна радіокардіографія, радіонуклідна ангіокардіографія, 
перфузійна сцинтиграфія. Вікові особливості променевої анатомії та фізіології серця та 
магістральних судин. Класифікація лімфатичних вузлів середостіння. План променевого 
дослідження. Показання та протипоказання до проведення того чи іншого променевого 
метода дослідження ССС. Променеві ознаки уражень середостіння, серця та судин. Зміни 
положення серця: косе, вертикальне, горизонтальне, декстропозиція. Екстракардіальні 
причини зміни положення серця. Зміни форми серця (мітральна, аортальна, трапецієвидна), 
причини їх формування. Зміни розмірів камер серця, методи визначення. Порушення 
скорочення серця, методи оцінки. Алгоритми променевого дослідження та основні 
променеві симптоми при деяких захворюваннях серця: ішемічна хвороба та її ускладнення, 
набуті (мітральні, аортальні) та уроджені (із збідненим, підсиленим та незміненим 
легеневим кровообігом) вади серця, міокардит, перикардит. Алгоритми променевого 
дослідження та основні променеві симптоми стенозів та оклюзій судин, аневризм, 
варикозного розширення вен (аорта, порожниста вена, судини кінцівок). 

Підрозділ 4. Комплексна променева діагностика захворювань органів черевної 
порожнини.  
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Тема 15. Променеві методи дослідження та променева анатомія органів черевної 
порожнини. 
Доцільність і методи дослідження страховоду з контрастуванням. Методика проведення 
рентгеноскопії черевної порожнини з контрастування барієм і іррігоскопії. Відображення 
фізіологічних звужень страхово ду. Рентгенологічне зображення шлунку і 12-палої кнпткн в 
нормі (розміри, розташування, складчатість, перестальтика). Зображення кишковника в 
нормі під час іррігоскопії. Можливості КТ черевної порожнини. Доцільність контрастного 
посилення. 

Тема 16. Основи променевої семіотики патології органів черевної порожнини. 
Променеві ознаки захворювань шлунково-кишкового тракту. 

Найбільш розповсюджені променеві симптоми патології страховоду (звуження, 
поширення; подовження, скорочення; патологічні зміни рельєфу слизової оболонки). 
Ознаки атрезії страховоду. Сторонні тіла стравоходу. Ахалазія стравоходу. Променеві 
прояви грижи страховодного отвору діафрагми. Ознаки порушення розташування шлунку 
під тиском зміщених печінки та селезінки, при пухлинах підшлункової залози. Хронічні 
гастрити зумовлюють синдром патологічних змін слизової оболонки шлунку, кишечника. 
Променеві симптоми захворювань травного каналу. Основні променеві ознаки патології 
травного каналу: вільний газ у черевній порожнині, ділянки здуття кишки, тіні сторонніх тіл 
і конкрементів, звуження (дифузне, локальне, симетричне, асиметричне), розширення 
(дифузне, локальне, симетричне, асиметричне), нерівність контуру (випрямлення, "ніша", 
дефект наповнення), зміни слизової (перебудова рельєфу, "ніша", дефект наповнення). 

Променеві синдроми інородних тіл: стравоходу, шлунка, кишківника - їх ускладнень. 
Алгоритми променевого дослідження при перфорації полого органу в черевної порожнині, 
пухлин стравоходу, шлунка, кишківника. Провідні променеві синдроми ахалазії (ділятації) 
стравохода, рубцьових звужень. Провідні променеві синдроми захворювань травного 
каналу: "гострого живота"; запалення (езофагіт, гастрит, ентерит, коліт); виразкової хвороби 
шлунку та 12-палої киптки та її ускладнень; злоякісних (рак); доброякісних (поліпи) 
пухлин; вад розвитку; функціонального розладу (атонія, гіпотонія, гіпертонія, рефлюкс); 
непрохідності кишок. 

Тема 17. Променева діагностика ускладненої виразкової хвороби. 
Променеві різниця між ерозією і виразкою шлунку та дванадцятипалої кишки. Прояви 
виразкової хвороби: розширення шлунку або цибулини, виступ (ніші) на контурі тіла 
шлунку або цибулини. Симптоми порушення функції шлунку та 12-типалої кишки при 
виразковій хворобі: наявність рідини у шлунку натще, регіонарний спазм, “перст”, що 
вказує на виразку, прискорене просування контрастної речовини. Наявність повітря та\або 
контрасту зовні від шлунку та 12-типалої кишки як проява ускладнення виразкової хвороби. 
Особливості застосування різних видів контрастної речовини при досліджені пацієнтів з 
виразковою хворобою. 

Тема 18. Променеві методи дослідження та променева анатомія гепатобіліарної 
системи. 
Ультразвукове сканування, КТ і МРТ з контрастним підсиленням, радіосцинтіграфія, 
РХПГ, целіакографія. Доцільність призначення у різних клінічних випадках. Можливості і 
переваги\недоліки методів променевої діагностики. Променеві методи дослідження печінки 
та жовчовивідних шляхів: оглядові рентгеноскопія і рентгенографія, штучне 
контрастування органів за допомогою рентгенопозитивних та рентгенонегативних 
контрастних речовин, УЗД, КТ, МРТ. Радіонуклідні методики дослідження печінки та 
жовчовивідних шляхів. РФП, які використовуються при проведенні радіонуклідних 
досліджень печінки. Підготовка хворого. Показання та протипоказання до проведення того 
чи іншого променевого метода дослідження. Нормальна променева анатомія та фізіологія. 
Сегментарна будова печінки. Особливості кровопостачання печінки.  
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Тема 19. Променеві ознаки захворювань гепатобіліарної системи. Тактика 
обстеження, семіотика жовчекам’яної хвороби. Сучасні променеві методи обстеження і 
лікування жовчекам’яної хвороби і підшлункової залози. 
Дифузні поразки печінки (жировий гепатоз, хронічні гепатити та цирози). Локальні 
враження печінки ( вогнищеві враження та абсцесси). Поразка жовчного міхура та жовчних 
протоків (гострий холецистит і його ускладнення). Променеві ознаки враження жовчних 
протоків (локальні, дифузні). КТ ознаки гострого панкреатиту (некротична і набрякова 
форми). Видалення каменів під УЗ- контролем. РХПГ протезування протоків підшлункової 
залози. 

Підрозділ 5. Комплексна променева діагностика захворювань сечовидільної системи. 
Тема 20. Променеві методи дослідження та променева анатомія сечовидільної 

системи. Променеві ознаки аномалій розвитку сечовидільної системи. 
Оглядова рентгенограма, екскреторна і інфузіонна урографія, ретроградна пієлографія, 
антеградна пієлографія, ангіографія нирок (селективна), венографія, дігітальна субтракційна 
ангіографія, цистографія,уретерографія, КТ і МРТ ( без і з контрастуванням), радіоізотопні 
методи (рентграфія,дінамічна сцинтіграфія нирок, ОФЕКТ). Сегментарна будова нирок. 
Кровопостачання нирок варіанти і аномалії). Аномалії розвитку нирок: агенезія, аплазія, 
гіпоплазія, мультикістозна диспластична нирка, полікістоз, дистопія, мальротація, аномалії 
розподілу нирок, подвоєння збираючої системи нирок, обструкція сечовод-міхурового 
співустя, ектопія сечоводі, уретероцеллє. 

Тема 21. Променеві ознаки захворювань нирок та сечовивідних шляхів. 
Тактика променевого обстеження і променева семіотика сечокам’яної хвороби. УЗД 
метод у діагностиці і лікуванні сечокам’яної хвороби. Променеві ознаки пухлин 
сечовидільної системи. 
Гострий пієлонефрит у КТ зображенні. Особливості КТ зображення хронічного 
пієлонефриту. Алгоритм проведення дослідження і стадіювання. Абсцес нирки. Променеві 
ознаки ускладнення полікістозу нирок. Міхурово-сечоводний рефлюкс. Променеве 
стадіювання. Ускладнення. Алгоритм обстеження пацієнта з сечо-кам’яною хворобою. УДЗ 
метод у діагностиці і лікуванні сечокам’яної хвороби. Сучасні мультимодальні УЗ- прилади 
для одночасного діагностики і лікування. Класифікація кіст за Босняком. Пухлина Вільмса. 
Злоякісні пухлини нирок. 

Підрозділ 6. Комплексна променева діагностика захворювань опорно-рухової системи. 
Тема 22. Променеві методи дослідження та променева анатомія опорно-рухової 

системи. Променеві ознаки захворювань запальних опорно-рухової системи. 
Рентгенографія кісток. Обов’язковість поліпозиційного зображення. КТ дослідження 

кісток. Кісткове вікно. Структура довгих кісток в рентгенівському зображенні (епіфіз, 
метафіз, діафіз). Рухливість (сіндесмоз, сіностоз, суглоб). Співвідношення кісткових 
структур в суглобі. Особливості променевого зображення хребців у віковому розвитку. 
Алгорит оцінювання рентгенограми опорно-рухової системи: форма і розмір, кількість, 
контури, структури кісті та окістя, суглобова щілина і суглобове співвідношення. Процеси 
зі зменшенням кісткової тканини: остеопороз, деструкція, остеоліз, атрофія, остеомаляція. 
Процеси зі збільшенням кісткової тканини: остеосклероз, періостальні нашарування, 
гіпертрофія, пароостоз, гетерогенні скостеніння. Некроз і секвестрація кістки. Остеомієліт ( 
гострий, підгострий, хронічний). Променева класифікація. Зворотність прояв остеомієліту. 
Особливості гематогенного остеомієліти. Склерозуючий остеомієліт Гарре. Абсцес Броді. 
Кістковий туберкульоз. 

Тема 23. Променеві діагностика дісплазії кульшових суглобів та аномалій 
розвитку кісток. Рахітоподобні захворювання.  



12 

 

Визначення порушень у кульшовому суглобі за схемою Хільгенрейнера. Ознаки змін у 
кульшових суглобах немовлят : дисплазія, підвивих, вивих. УЗ метод пренатальної 
діагностики кульшових суглобів. Спільні променеві прояви вітамін-Д залежного рахіту, 
фосфат-діабету, нирково-кальцієвого ацидозу, хвороби Тоні-Дебре-Фанконі. Обов’язкове 
обстеження дітей при підозрі на рахітоподібні захворювання. Виявлення на рентгенограмах 
ознак деформацій діафізів довгих кісток рук і ніг кісток, размитість їх метафізів з наявністю 
келиховидних вдавлень, деформація ребер типу перлинні чотки на ребрах. 

Тема 24. Променеві ознаки травматичних пошкоджень опорно-рухової системи. 
Травматичне пошкодження в родах. Організація обстеження новонароджених в родовою 
травмою. Невипадкова травма у дітей. Алгоритм дослідження дитини і поведінка лікаря. 
Класифікація травматичного ушкодження довгих кісток у дітей і підлітків остеоепіфізіоліз). 
Механізм травми довгих кісток і їх рентгенівське відображення у дорослих. Алгоритм 
опису рентгенографічного зображення (локалізація травматичного ушкодження, наявність 
відсутність\ зміщення уламків, напрямок і кут зміщення уламків, співвідношення поруч 
розташованих структур, можливість пошкодження суглобу, відсутність\ наявність кісткової 
мозолі, щільність і збільшення м’яких тканин). Доцільність дообстеження пацієнта на КТ. 

Тема 25. Променеві ознаки захворювань хребта. Променеві ознаки змін суглобів 
при ревматоїдному артриті, деформуючому остеоартрозі, колагенозах. 
Ознаки хребців шийного, грудного, поперекового відділів в нормі. Ретро і антелістез 
хребців. Змінення висоти хребця (перелом і патологічний перелом). Фіксуючий легаментоз 
(Хвороба Бехтєрєва, хвороба Форестьє). Спондільоз. Классифікація ревматоідного артриту 
за рентгенологічними змінами. Променеві ознаки патологічних змін деформуючого 
остеоартрозу, коллагенозів. 

Тема 26. Променеві ознаки пухлин опорно-рухової системи. 
Класифікація пухлинних процесів кісткових тканин за походженням. Алгоритм 
діагностування пухлин опорно-рухової системи з урахуванням локалізації патологічних 
змін і віку пацієнта. Провідне значіння рентгенографічного методу, КТ і МРТ допоміжне 
для уточнення, планування операції і післяопераційного контролю. Зона переходу в 
діагностиці доброякісних і злоякісних пухлин. Оцінка периостальної реакції (доброякісна і 
агресивна). Зміни кісткового матриксу. Поширеність патологічних змін. Наявність 
деструкцій. Оцінка щільності патологічних змін на КТ. 

Підрозділ 7. Комплексна променева діагностика захворювань грудної залози, статевої 
та ендокринної систем. 

Тема 27. Променеві методи дослідження та променева анатомія статевої 
системи. Променеві ознаки захворювань статевої системи. 
Променеві методи дослідження статевих органів: УЗ, рентгенологічний, радіонуклідний (in 
vitro та in vivo), КТ, МРТ. Променева анатомія статевих органів чоловіків і жінок. 
Візуалізація вад розвитку статевих органів чоловіків і жінок. Агенезія і гіпоплазія статевих 
органів, порушення розташування, подвоєння. Можливості та основні показання і 
протипоказання до променевого дослідження статевих органів. Особливості підготовки 
пацієнтів до променевого дослідження. Контрастні речовини і особливості їх застосування. 
Променева семіотика хвороб статевих органів. 

Тема 28. Променеві методи дослідження та променева анатомія грудної залози. 
Променеві ознаки захворювань грудної залози. Нормальна променева анатомія 
грудної залози. 
Сегментарна будова. Вікові особливості стуктури грудної залози. Ембріональний молочний 
тракт. Аномалії і вади розвитку грудної залози у чоловіків і жінок: гіпоплазія, амастія, 
амазія, поліселія, полімастія). Асоціації з іншими хворобами та патологічними  
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синдромами алкогольний синдром плоду, сімейний алкоголізм, відставання в розвитку, 
синдром Тернера, анемія Фанконі, ектодармальна дісплазія, пілорічний стеноз, виразкова 
хвороба. 
Мамографія є «золотим стандартом» дослідження грудної залози. Сучасне введення в 
практику МРТ. Залежно від міжнародних правил у галузі охорони здоров'я МРТ 
застосовується як для скринінгу жінок з високим ризиком розвитку раку молочної залози 
(наприклад, носіїв BRCA-1 і BRCA-2), так і в якості додаткового діагностичного тесту при 
попередній терапії раку молочної залози, моніторингу первинної системної терапії та для 
вирішення проблемних діагностичних ситуацій при неможливості прямої біопсії. 
Гінекомастія- разліка в оцінках: у немовлят (реакція на гормональний стрес в родах), і 
літніх чоловіків (доброякісна протокова і стромальна проліферації як наслідок зниження 
рівню тестостерону, стан гіпогонадизму/ андрогенного дефіциту : синдром 
Клайнфельтера, анархія, відказ функціонування яєчка (наприклад,рак яєчка), у молодих і 
зрілих чоловіків ( алкогольний цироз, наркотики, хронічна легенева хвороба, наприклад, 
емфізема, туберкульоз, недоїдання, гіпертіріоз, наслідок гемодіалізу при хронічній нирковій 
недостатності, наявність високого рівня естрогенів ( пухлина наднирків). Чоловіки мають 
тіж самі патологічні зміни, що й жінки. Мастопатії. Рентгенологічна класифікація: дифузна 
мастопатія з переважанням залозистого компонента (аденоз), дифузна фіброзно-кістозна 
мастопатія з переважанням фіброзного компонента, дифузна фіброзно-кістозна мастопатія з 
переважанням кістозного компонента, мішана дифузна фіброзно-кістозна мастопатія, 
склерозуючий аденоз. Особливості зображення кожної з форм мастопатій (дифузних 
дисгормональних гіперплазій). 

Тема 29. Променева діагностика раку грудної залози. 
Рак Педжета. Дольчатий і внутрішньопротоковий рак молочної залози. Набряково- 
інфільтративна форма раку молочної залози. Неінвазивний ( неінфільтруючий) рак-це 
особлива форма, яка не метастазу є. Діагностична цінність наявності кальцинатів для 
визначеності раку: більша вирогідність злоякісності при наявності мікрокальцинатів і 
доброякісності процесу при наявності макрокальцінатів. Первинні, вторинні (симптом 
потовщення шкіри, її втяжіння, ретракція соску, збільшення лімфатичних вузлів) і непрямі 
симптоми (асиметрично розташована ділянку підвищеної щільності, порушення нормальної 
архітектоніки тканини молочної залози, зірчасте ущільнення з тяжістими контурами, 
субареолярна дилатація протоків) симптоми раку молочної залози. Саркома молочної 
залози характеризується стрімким ростом протягом місяців до гігінтських розмірів. 
Випинання тканин молочної залози над пухлиною. Характерне гематогенне метастазування 
в легені і кістки. 

Тема ЗО. Променеві методи лікування захворювань статевої сфери. 
Ендоваскулярні методи лікування захворювань статевої системи. 
Особливорсті ендоваскулярних доступів. Контрастні речовини. Захист пацієнта і медичного 
персонали. Передопераційна підготовка. Показання і протипоказання. Ангіографія судин 
матки, визначення відповідних судин, емболізація артерій, які годують доброякісну 
пухлину. Методи і алгоритми контролю за інволюцією пухлини. 

Тема 31. Променеві методи дослідження в ендокринології. Променеві ознаки 
захворювань щитоподібної залози. 
Променеві методи візуалізації щитоподібної залози: ультразвуковий, радіонуклідний, 
рентгенологічний, КТ, МРТ. Нормальна променева анатомія та фізіологія. Променеві 
методи візуалізації щитоподібної залози: ультразвуковий та радіонуклідна сцинтиграфія, 
КТ, МРТ. Основні РФП. Підготовка пацієнтів при радіонуклідному дослідженні 
щитоподібної залози. Променеве дослідження функціонального стану щитоподібної 

1 'З 1 

залози; тест накопичення з І, динамічна тиреосцинтиграфія з Тс-пертехнетатом, РІА 
гормонів Т-3, Т-4, ТТГ, ТСГ, ТГ. Показання та протипоказання до того чи іншого 
променевого метода дослідження ЩЗ. Складання алгоритму променевого дослідження.  
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Променева семіотика патології ендокринної системи: гіпо-, гіпертиреозів, пухлинних 
уражень ЩЗ запальних процесів, аномального розташування щитоподібної залози. 

Тема 32. Променева діагностика раку щитоподібної залози. 
Види раку щитоподібної залози: папілярний, фолікулярний, мозковий, недиференційова- 
ний. Обмеженість можливостей КТ, тиреолімфо-, пневмотирео-, термо-, ангіо- та 
рентгенографії. УЗД семіотика раку щитоподібної залози. Тонкоголкова аспіраційна 
пункційна біопсія (ТАПБ) під контролем УЗД. Особливості проведення. Радіоізотопне 
сканування щитоподібної залози з препаратами йоду виявляє «гарячі» («теплі») та 
«холодні» вузли. Додаткові методи для контролю розповсюдженості хвороби: КТ, 
радіоізотопне сканування з Тс-99т-МІВІ, ПЕТ КТ. 

Змістовий розділ 8. Комплексна променева діагностика захворювань ЦНС, в 
онкології та невідкладних станів. 

Тема 33. Променеві методи дослідження та променева анатомія ЦНС. Променеві 
ознаки захворювань і травм ЦПС. 
Променеві методи дослідження ЦНС. Рентгенологічні методики дослідження черепа та 
головного мозку (рентгенографія черепа, вентрикулографія, цистернографія). 
Ангіографічні методики дослідження ЦНС. КТ та МРТ головного і спинного мозку. 
Променева анатомія черепа, головного мозку. Променева анатомія хребта та спинного 
мозку. Алгоритм застосування методів променевого дослідження в онкології. 
Ультразвукова семіотика пухлин. Алгоритм дослідження хворого з нейротравмой в 
приймальному відділенні. Тяжкість стану не завжди корелюється з виявленими 
ушкодженнями опорно-рухової системи. Шкала Глазго. Поняття про пенумбру. 
Травматичні пошкодження черепу: види переломів лицьового скелету за Ле Фер, 
скореневих кісток, базілярна травма черепа. Класифікація гематомб епідуральна, 
субдуральна, субарахноїдальна, внутрішньмозокова з \або без прориву в шлуночки. 
Променеві симптоми ушкодження головного мозку: контузія, набряк, діфузно-аксональне 
пошкодження (ДАП), екстравазація контрастної речовини (розрив судин). Непрямі ознаки 
ураження головного мозку: дислокаційний вклініння, набряк, атрофія головного мозоку. 
Симптоми травмування спинного мозку: стеноз, контузія спинного мозоку, 
внутрішньмозокова гематома, субарахноїдальна кровотеча (САК), травматичні ушкодження 
хребців... Судинні захворювання головного мозку: розрив аневризми судин головного 
мозоку, артеріовенозна мальформація (АВМ). Інфекційні та запальні захворювання 
головного мозку. Абсцес, токсоплазмоз. Променеві ознаки пухлин мозку. Пухлини гіпофіза, 
інтервенційна нейрорадіологія. Радіонуклідні дослідження ЦНС (статична сцинтиграфія, 
ОФЕКТ, ПЕТ-дослідження). РФП, використовувані для радіонуклідного дослідження ЦНС. 

Тема 34. Променева діагностика інсульту. Ендоваскулярні променеві методи 
лікування інсультів і інфарктів. 
Алгоритм обстеження пацієнта з підозрою на інсульт. Терапевтичне вікно. Алгоритм 
обстеження пацієнта. Ранні ознаки ішемічного інсульта: симптом односторонньї 
безконтрастної ангіограії, с-м инсулярної стрічки,Можливості ендоваскулярних 
ангіохірургічних втручань при ішемічному інсульті. Тромболізіс і тромбоекстракція. 
Показання і протипоказання. Алгоритм дослідження пацієнта з геморагічним інсультом. 

Тема 35. Променева діагностика в онкології. 
Променеві ознаки злоякісних пухлин нирок. Критерії вибору методів променевої 
діагностики, оцінка розповсюдженості за TNM. Променеві ознаки злоякісних пухлин 
страховоду і шлунку. Критерії вибору методів променевої діагностики, оцінка 
розповсюдженості за TNM. Променеві ознаки злоякісних пухлин кишківника. Критерії 
вибору методів променевої діагностики, оцінка розповсюдженості за TNM. 

Тема 36. Променеві ознаки невідкладних станів.  



15 

 

Особливості невідкладного променевого дослідження. Виконується цілодобово, в 
оптимальні сроки, швидко, може проводитися в умовах ВРІТ або операційної. 
Протипоказання до проведення термінового променевого обстеження вкрай обмежені і є 
відносними: наявність профузної внутрішньої або зовнішньої кровотечі, що вимагає 
негайного хірургічного втручання, різке порушення життєво важливих функцій організму, 
виражені рухові розлади, що заперечує інформативності дослідження. Множинність і 
невизначеність травматичних пошкоджень. Високоенергетична травма. 

Тема 37. Променеві ознаки невідкладних станів органів дихання. 
Травма ОГК з / або без пошкодження легенів, синдром витоку повітря (СВП), РДС (шокова 
легеня) дітей і дорослих ( може бути і у дитини), набряк легенів, ТЕЛА, аспіраційний 
синдром (чужорідне тіло бронхів і легенів, утоплення), пошкодження аорти, пошкодження 
діафрагми і\або стравоходу. Набряк легень. Ознаки інтерстиційного набряку легенів: калібр 
верхніх вен переважає, зниження прозорості легеневих полів, нечіткість контурів 
легеневого малюнка, дрібновогнищеві тіні, інфільтрація в перібронхіальних відділах, Лінії 
Керлі А, В і С, може бути випіт в плевральній порожнині і порожнині перикарду. 
Альвеолярний набряк легенів: двостороннє ураження, інфільтрація локалізується більше в 
прикореневих зонах (фігура «метелика»), корені розширені, контури їх нечіткі, швидка 
динаміка. Пошкодження ребер можуть призести до вторинного розвитку пневмотораксу 
(відкритий, закритий, клапанний (напружений), гематораксу, пневмогематораксу, 
підшкірної емфіземи, пошкодження легені (контузія, кровотеча), травмування діафрагми, 
селезінки, серця. Класифікація переломів ребер: стабільні\нестабільні, 
односторонні\двосторонні, поодинокі\множинні. Флотуючі переломи ребер. Розрив бронхів\ 
трахеї. Пневмомедіастінум. Контузія (забой) легені. Гематома легені. Травматичні кісти. 

Тема 38. Променеві ознаки невідкладних станів серцево-судинної системи. 
ТЕЛА. Аневризма аорти. 
ТЕЛА: масивна, субмасивна, немасивна. Фази розвитку ТЕЛА: олігемія і організація 
емболів; фаза інфаркту легені; зворотний розвиток. Рентгенологічні симптоми олігенії: на 
початку в зоні ураження спостерігають значне підвищення прозорості легеневої тканини, 
збіднення легеневого малюнка; оклюзія великих гілок легеневої артерії призводить до 
розвитку гострого легеневого серця - праві відділи серця збільшуються, дуга легеневого 
стовбура вибухає, верхня порожниста вена розширюється; при оклюзії часткової гілки - 
зменшення розмірів відповідної частини кореня і розширення функціонуючої гілки; у разі 
оклюзії дрібних гілок ознаки олігемії відсутні, спостерігаються вогнищеві або вогнищево- 
зливні тіні, випіт в плевральній порожнині. В фазі інфаркту: вогнищеві та очагово-зливні 
тіні, затемнення трикутної форми, кругла тінь, сегментарно затемнення. На етапі 
розсмоктування: контури тіні інфаркту стають хвилястими, форма подовженою, структура 
менш однорідною; через 3-4 тижні формується зона пневмосклерозу або лінійний рубець. 

Тема 39. Тактика променевого обстеження пацієнта з ознаками «гострого 
живота». Кишкова непрохідність. 
Алгоритм найбільш імовірного діагнозу у хворого з «гострим животом» за локалізацією 
болю. Особливості дослідження. Еострий холецистит (правий верхній квадрант), апендицит 
(правий нижній квадрант), гострий панкреатит (розлитий біль у спині), УЗД ІКТ симптоми 
гострого апендициту. Промененві симптоми його ускладнень. Класифікація кишкової 
непрохідністі: странгуляційна непрохідність тонкої, товстої кишки (заворот, 
вузлоутворення, злукова непрохідність, обмеження в килових отворах); обтураційна 
непрохідність тонкої, товстої кишки (рубцове звуження, закупорка пухлиною, аскарідами, 
жовчним каменем); функціональна непрохідність кишківника (непрохідність внаслідок 
порушення кровообігу в брижі (тромбози і емболії брижових судин, метастази раку в брижі 
(раковий перитоніт); непрохідність внаслідок інтоксикації організму (отруєння їжею, 
свинцем і іншими отрутами, перитоніт (розлитий або обмежений); непрохідність  
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внаслідок захворювань і травм різних органів і систем організму (Захворювання 
шлунково-кишкового тракту (1) апендицит, ентерит, коліт, дивертикуліт; 2) захворювання 
інших органів черевної порожнини (гепатит, холецистит, сальпінгіт-оофорит та ін.; 3) 
захворювання органів заочеревного простору (панкреатит, пієліт, паранефрит, 
нирковокам'яна хвороба); 4) захворювання черевної стінки (флегмона, гематома); 5) 
захворювання органів грудної клітини (пневмонія, плеврит, переломи нижніх ребер, 
пневмоторакс, гемоторакс, перикардит, інфаркт міокарда, розшаровуюча аневризма аорти 
та ін.6) захворювання нервової системи (різні ураження головного і спинного мозку, 
неврози, істерія. Променеві симптоми кишкової непрохідності: симптом Кейсі, 
пневмоперітонеум, келихи Клойбера, «двійки» (дуплет). 
Змістовий розділ 9. Принципи і методи променевої терапії. 

Тема 40. Принципи і методи променевої терапії. 
Проведення променевої терапії в оптимальній дозі в оптимальні строки. Загальні 
(опромінення пухлини в оптимальній дозі), спеціальні ( лікування саме даної хвороби) і 
особливі ( розробка плану променевої терапії індивідуально для кожного пацієнта) правила. 
Вибір оптимальної дози урахуванням гістології пухлини, особливостей її росту (екзофітний, 
інфільтративний), толерантності поруч розташованих здорових тканин. Радіотерапевтичний 
інтервал. Радіомодіфікатори: радіопротектори і радіосенсибілізатори. Курс променевої 
терапії: перед променевий, променевий, після променевий. Види променевої терапії в 
залежності від цілі: радикальна, паліативна, симптоматична. 
Показання для кожного з видів. Методи променевої терапії: самостійний, комбінований, 
комплексний, сочетано-променевий. Програми самостійного метода: радикальна, 
паліативна, симптоматична. Програми комбінованого метода: передопераційне 
опромінювання, субопераційне опромінювання, післяопераційне опромінювання. 
Комплексний метод лікування: хіміотерапія разом з опромінюванням і хірургічним 
лікуванням. Сочетано-променевий метод лікування: зовнішнє опромінювання з контактною 
промененвою терапією. Комбінований методи лікування: передопераційний, 
субопераційний і післяопераційний. 

Тема 41. Основи променевої терапії пухлинних і непухлинних захворювань. 
Радіойодтерапія при раку щитовидної залози з застосуванням J113. Застосування в малих 
дозах РФП з йодом при лікуванні стенокардію, сирингомєлію, спінальні і церебральні 
арахноїдиті. Показання, протипоказання. Принципи променевої терапії непухлинних 
захворювань. Мехенізми протизапальної дії променевої терапії. Застосування при 
запальних процесах: панарицій, остеомієліт, тромбофлебіт. Застосування при кожних 
хворобах :хронічні дерматози, мікози. Променеві реакції і ушкодження. Місцеві променеві 
ушкодження (ранні, пізні). 

Тема 42. Методи променевої терапії: рентгенотерапія; контактні методи; 
далеко дистанційна гамма-терапія і променева терапія джерелами високих енергій. 
Цілі, задачі, можливості. Ритм опромінювання. Види і особливості застосування. Клініко- 
дозиметричне панування. Типометрія. Індивідуальна топометрично-анатомічна карта. 
Джерела іонізуючого випромінювання: прискорювач заряджених часток, радіонукліди 
(закриті і відкриті). Методи променевої терапії в залежності від відстані джерел 
випромінювання. Зовнішні (далеко дистанційні, близько фокусні, аплікаційні) і внутрішні 
джерел випромінювання. Контактні методи променевої терапії: внутрішньо порожнисті, 
внутрішньо тканинне, інкорпорованими елементами. Далекодистанційна терапія: 
рентгенотерапія, гамма-терапія , опромінювання джерелами високих енергій. 
Рентгенотерапія: поверхнева, напівглибока, глибока. Гамма-терапія: статична, динамічна. 
Опромінювання джерелами високих енергій: лінійні прискорювачі, циклічні прискорювачі 
(бетатрони, синхрофазотрони). Розподіл дозі у просторі: статичне і динамічне 
опромінювання. 

4. Структура навчальної дисципліни  
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Тема Кількість годин 
Всього У тому числі 

Л. Пр. 
зан 

СРС 

Підрозділ 1. Введення в радіологію. Біологічна дія іонізуючого випромінювання. 
Дозиметрія. 

Тема 1. Історія розвитку радіології. Рентгенівська фототехніка. 
Закони рентгенологічної скіалогії. 

4,0   4,0 

Тема 2. Типи радіологічних відділень. Особливості устрою 
рентгенологічних та радіологічних відділень. 2,0 2, 

0 
  

Тема 3. Основні властивості іонізуючого випромінювання. 
Біологічна дія іонізуючого випромінювання на здорову та 
патологічно змінену клітину. 

2,0  2,0  

Тема 4. Радіоактивність і доза. Дозиметрія іонізуючого 
випромінювання: одиниці й методи визначення радіоактивності та 
дози опромінення. 

2,0  2,0  

Підрозділ 2. Методи візуалізації в променевій діагностиці. 
Тема 5. Фізико-технічні основи рентгенологічного дослідження. 

Інтервенційні методи рентгенодіагностики. 
4,0 1, 

0 2,0 1,0 

Тема 6. Фізико-технічні основи КТ дослідження. Фізико-технічні 
основи ПЕТ\КТ. 

5,0 1, 
0 2,0 2,0 

Тема 7. Фізико-технічні основи радіонуклідного дослідження. 3,0 1, 
0 2,0 

 

Тема 8. Фізико-технічні основи магнітно-резонансної томографії. 
Показання та протипоказання. 

4,0 1, 
0 2,0 1,0 

Тема 9. Фізико-технічні основи ультразвукової діагностики. 
Принципи енергетичної доплерографії. 

3,0  

2,0 1,0 

Підрозділ 3. Комплексна променева діагностика захворювань органів грудної 
порожнини. 

Тема 10. Променеві методи дослідження та променева анатомія 
органів грудної порожнини. 6,0 2, 

0 2,0 2,0 

Тема 11. Основи променевої семіотики патології органів грудної 
порожнини. 2,0 2, 

0 
  

Тема 12. Променеві ознаки запальних захворювань органів 
дихання. Променева семіотика туберкульозу легень. 

4,0  

2,0 2,0 

Тема 13. Променеві ознаки пухлин легень. 2,0  2,0  

Тема 14. Методи променевого дослідження серцево-судинної 
системи. Променева анатомія серцево-судинної системи. 
Променеві ознаки захворювань серцево-судинної системи. 

5,0  4,0 1,0 

Підрозділ 4. Комплексна променева діагностика захворювань органів черевної 
порожнини. 

Тема 15. Променеві методи дослідження та променева анатомія 
органів черевної порожнини. 

3,0 1, 
0 2,0 

 

Тема 16. Основи променевої семіотики патології органів черевної 
порожнини. Променеві ознаки захворювань шлунково- кишкового 
тракту. 

5,0 1, 
0 

2,0 2,0 

Тема 17. Променева діагностика ускладненої виразкової хвороби. 2,0   2,0 
Тема 18. Променеві методи дослідження та променева анатомія 

гепатобіліарної системи. 2,0 
 

2,0 
 

Тема 19. Променеві ознаки захворювань гепатобіліарної системи. 
Тактика обстеження, семіотика жовчекам’яної хвороби. Сучасні 

5,0  

2,0 3,0 
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променеві методи обстеження і лікування жовчекам’яної хвороби 
і підшлункової залози. 

    

Підрозділ 5. Комплексна променева діагностика захворювань сечовидільної 
системи. 

Тема 20. Променеві методи дослідження та променева анатомія 
сечовидільної системи. Променеві ознаки аномалій розвитку 
сечовидільної системи. 

2,0  2,0  

Тема 21. Променеві ознаки захворювань нирок та сечовивідних 
шляхів. Тактика променевого обстеження і променева семіотика 
сечокам’яної хвороби. УЗД метод у діагностиці і лікуванні 
сечокам’яної хвороби. Променеві ознаки пухлин сечовидільної 
системи. 

7,0 2, 
0 

2,0 3,0 

Підрозділ 6. Комплексна променева діагностика захворювань опорно-рухової 
системи. 

Тема 22. Променеві методи дослідження та променева анатомія 
опорно-рухової системи. Променеві ознаки запальних захворювань 
опорно-рухової системи. 

5,0 2, 
0 

3,0  

Тема 23. Променеві діагностика дісплазії кульшових суглобів та 
аномалій розвитку кісток. Рахітоподобні захворювання. 

1,0   1,0 

Тема 24. Променеві ознаки травматичних пошкоджень опорно- 
рухової системи. 2,0 

 

1,0 1,0 

Тема 25. Променеві ознаки захворювань хребта. Променеві ознаки 
змін суглобів при ревматоідному артриті, деформуючому 
остеоартрозі, колагенозах. 

2,0   2,0 

Тема 26. Променеві ознаки пухлин опорно-рухової системи. 2,0  

2,0  

Підрозділ 7. Комплексна променева діагностика захворювань грудної залози, 
статевої та ендокринної систем. 

Тема 27. Променеві методи дослідження та променева анатомія 
статевої системи. Променеві ознаки захворювань статевої системи. 

2,0  2,0  

Тема 28. Променеві методи дослідження та променева анатомія 
грудної залози. Променеві ознаки захворювань грудної залози. 2,0 

 

2,0 
 

Тема 29. Променева діагностика раку грудної залози. 1,0   1,0 
Тема ЗО. Променеві методи лікування захворювань статевої 

сфери. Ендоваскулярні методи лікування захворювань статевої 
системи. 

2,0   2,0 

Тема 31. Променеві методи дослідження в ендокринології. 
Променеві ознаки захворювань щитоподібної залози. 2,0 

 

2,0 
 

Тема 32. Променева діагностика раку щитоподібної залози. 1,0   

1,0 
Змістовий розділ 8. Комплексна променева діагностика захворювань І 

онкології та невідкладних станів. 
ШС, в 

Тема 33. Променеві методи дослідження та променева анатомія 
ЦНС. Променеві ознаки захворювань і травм ЦНС. 2,0 

 

2,0 
 

Тема 34. Променева діагностика інсульту. Ендоваскулярні 
променеві методи лікування інсультів і інфарктів. 

з,о   3,0 

Тема 35. Променева діагностика в онкології. 2,0  

2,0  

Тема 36. Променеві ознаки невідкладних станів. 4,0 2, 
0 2,0 

 

Тема 37. Променеві ознаки невідкладних станів органів дихання. 1,0   

1,0 
Тема 38. Променеві ознаки невідкладних станів серцево-судинної 

системи. ТЕЛА. Аневризма аорти. 2,0 
  

2,0 

Тема 39. Тактика променевого обстеження пацієнта з ознаками 2,0   

2,0 
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«гострого живота». Кишкова непрохідність.     

Змістовий розділ 9. Принципи і методи променево' і терапії. 
Тема 40. Принципи і методи променевої терапії. 2,0 2, 

0 
  

Тема 41. Основи променевої терапії пухлинних і непухлинних 
захворювань. 2,0 

 

2,0 
 

Тема 42. Методи променевої терапії: рентгенотерапія; контактні 
методи; далеко дистанційна гамма-терапія і променева терапія 
джерелами високих енергій. 

2,0  2,0  

Підсумковий контроль засвоєння дисципліни. 2,0  2,0  
Всього годин: 120 20 60 40 

 

5. Теми лекційних занять 
№ Тема Кільк 

годин 

1 Типи радіологічних відділень. Особливості устрою рентгенологічних 
та радіологічних відділень. ОСПУ. НРБУ. 2,0 

2 Фізико-технічні основи рентгенологічного та УЗД, КТ дослідження. 2,0 
3 Фізико-технічні основи радіонуклідного та МРТ дослідження. 2,0 
4 Променеві методи дослідження та променева анатомія органів грудної 

порожнини. 2,0 
5 

Основи променевої семіотики патології органів грудної порожнини. 2,0 
6 Променеві методи дослідження та променева анатомія органів черевної 

порожнини. Основи променевої семіотики патології органів черевної 
порожнини. 

2,0 

7 
Променеві ознаки захворювань нирок та сечовивідних шляхів. 2,0 

8 Променеві ознаки захворювань опорно-рухової системи. 2,0 
9 Рентгенодіагностика невідкладних станів. 2,0 
10 Принципи і методи променевої терапії. 2,0 

Всього годин  

 

6. Теми практичних занять 
№ Тема Кільк. 

годин 
1 

Основні властивості іонізуючого випромінювання. Біологічна дія 
іонізуючого випромінювання на здорову та патологічно змінену клітину. 

2,0 

2 Радіоактивність і доза. Дозиметрія іонізуючого випромінювання: 
одиниці й методи визначення радіоактивності та дози опромінення. 2,0 

3 Фізико-технічні основи рентгенодіагностики. 2,0 
4 Фізико-технічні основи комп’ютерної томографії. 2,0 
5 Фізико-технічні основи радіонуклідного дослідження. 2,0 
6 Фізико-технічні основи магнітно-резонансної томографії. 2,0 
7 Фізико-технічні основи ультразвукової діагностики. 2,0 
8 Променеві методи дослідження органів дихання. 2,0 
9 Променеві ознаки запальних захворювань органів дихання. 2,0 
10 Променеві ознаки пухлин легень. 2,0 
11 Променеві методи дослідження серцево-судинної системи. 2,0 
12 Променеві ознаки захворювань серцево-судинної системи. 2,0 
13 Променеві методи дослідження шлунково-кишкового тракту. 2,0 
14 Променеві ознаки захворювань шлунково-кишкового тракту. 2,0 
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15 Променеві методи дослідження та променева анатомія гепатобіліарної 
системи. 2,0 

16 Променеві ознаки захворювань гепатобіліарної системи. 2,0 
17 Променеві методи дослідження та променева анатомія сечовидільної 

системи. Променеві ознаки аномалій розвитку та пухлин сечовидільної 
системи. 

2,0 

18 Променеві ознаки захворювань нирок та сечовивідних шляхів. 
Променеві ознаки пухлин сечовидільної системи. 2,0 

19 Променеві методи дослідження та променева анатомія опорно-рухової 
системи. Травми. 2,0 

20 Променеві ознаки запальних захворювань опорно-рухової системи. 2,0 
21 Променеві ознаки пухлин опорно-рухової системи. 2,0 

22 Променеві методи дослідження та променева анатомія грудної залози. 
Променеві ознаки захворювань грудної залози. 2,0 

23 Променеві методи дослідження та променева анатомія статевої системи. 
Променеві ознаки захворювань статевої системи. 2,0 

24 Променеві методи дослідження в ендокринології. Променеві ознаки 
захворювань щитоподібної залози. 2,0 

25 Променеві методи дослідження та променева анатомія ЦНС. Променеві 
ознаки захворювань і травм ЦНС. 2,0 

26 Променева діагностика в онкології. 2,0 
27 Променеві ознаки невідкладних станів. 2,0 
28 Основи променевої терапії пухлинних і непухлинних захворювань. 2,0 
29 Методи променевої терапії: рентгенотерапія; контактні методи; далеко 

дистанційна гамма-терапія і променева терапія джерелами високих 
енергій. 

2,0 

ЗО Підсумковий контроль засвоєння дисципліни. 2,0 
 Всього годин 60,0 
 

7. Самостійна робота 
№ Тема Кільк. 

годин 
1 Історія розвитку радіології. Рентгенівська фототехніка. 2,0 
2 Закони рентгенологічної скіалогії. 2,0 
3 Інтервенційні методи рентгенодіагностики. 1,0 
4 Діагностичні можливості ПЕТ. 2,0 
5 Показання та протипоказання до МРТ. 1,0 
6 Принцип енергетичної доплерографії. 1,0 
7 Променева анатомія органів дихання. 2,0 
8 Променева анатомія серцево-судинної системи. 1,0 
9 Променева семіотика туберкульозу легені. 2,0 

10 Променева діагностика невідкладних станів органів дихання. 1,0 
11 

Променева діагностика невідкладних станів серцево-судинної системи. 
ТЕЛА. Аневризма аорти. Діагностика. Сучасні методі лікування. 

2,0 

12 Основи променевої семіотики патології органів черевної порожнини. 
Променеві ознаки захворювань шлунково-кишкового тракту. 2,0 

13 Променева діагностика ускладнень пептичної виразки. 2,0 
14 Тактика променевого обстеження та променева семіотика жовчно- 

кам’яної хвороби. 2,0 

15 Сучасні методи лікування захворювань підшлункової залози і жовче 1,0 
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Не передбачено. 

9. Методи навчання 
Практичні заняття: бесіда, розгляд презентацій за темами практичних занять, вирішення 
клінічних ситуаційних задач, розгляд рентгенодіагностичної трубки, відпрацювання 
навичок опису рентгенограм, інструктаж та відпрацювання навичок роботи з медичними 
програмами у форматі DICOM, відвідування рентгенодіагностичного, КТ і 
рентенотерапевтичного відділень, демонстрація та відпрацювання навичок виконання 
маніпуляцій за переліком 5. 
Самостійна робота: самостійна робота з підручником, самостійна робота з 
рентгенологічним архівом кафедри, 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:  

 кам’яної хвороби.  

16 Тактика променевого обстеження та променева семіотика сечокам’яної 
хвороби. 2,0 

17 УЗ-метод у діагностиці і лікуванні сечокам’яної хвороби. 1,0 
18 Тактика променевого обстеження при синдромі «гострого живота». 

Кишкова непрохідність. 2,0 
19 

Променеві ознаки травматичних пошкоджень опорно-рухової системи. 
1,0 

20 Променева діагностика захворювань хребта та ураження суглобів при 
ревматоідному артриті, деформуючому остеоартрозі, колагенозах. 2,0 

21 Променева діагностика дісплазії стегнових суглобів, аномалії розвитку 
кісток. Рахітоподобні захворювання. 1,0 

22 Променева діагностика раку грудної залози. 1,0 
23 Променева діагностика раку щитоподібної залози. 1,0 
24 Променева діагностика інсультів. Ендоваскулярні (рентген- 

операційні) методи лікування інсультів і інфарктів. 
3,0 

25 Ендоваскулярні методи лікування захворювань статевої сфери. 2,0 
Всього годин 40,0 

8. Індивідуальні завдання 
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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 і презентацію з тем самостійної роботи студентів 
(СРС). 

 

	  

«5 
» 

Студент вільно володіє матеріалом, приймає активну участь в обговоренні та 
вирішенні ситуаційної клінічної задачі, впевнено демонструє практичні навички під 
час розгляду рентгенограм 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 аналізу 
рентгенограм та інтерпритації даних клінічного, лабораторних та інструментальних 
досліджень з деякими помилками, висловлює свою думку 3 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 
аналізу рентгенограм 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 аналізу 
рентгенограм та інтерпритації даних клінічного, лабораторних та інструментальних 
досліджень. 

 

Структура підсумкового контролю засвоєння дисципліни 
Зміст оцінюваної діяльності Кількість 

Самостійний опис трьох променевих досліджень з трьох різних 
систем (наприклад, кісткова, органів грудної порожнини, ЦНС). 

3 

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 
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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 можливість 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. 

 

 

12. Перелік питань до діф. заліку 

1. Рентгенологічні методи дослідження. 
2. Основи рентгенологічної семіотики патології різних органів і систем. 
3. Радіонуклідні методи дослідження. 
4. Основи радіонуклідної семіотики патології різних органів і систем. 
5. Ультразвукові методі дослідження. 
6. Основи УЗ-семіотики патології різних органів і систем. 
7. Магнітно-резонансні методи дослідження. 
8. Основи MPT-семіотики патології різних органів і систем.  

 

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 -129 

 

Конвертація традиційної оцінки з дисципліни та суми балів за шкалою ECTS 
Оцінка за шкалою ECTS Статистичний показник 

А Найкращі 10% студунтів 
В Наступні 25% студунтів 
С Наступні 30% студунтів 
D Наступні 25% студунтів 
Е Наступні 10% студунтів 
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9. Методи променевого дослідження, променева анатомія легень і середостіння. 
10. Рентгенологічна семіотика захворювань легень та середостіння. 
11. Провідні рентгенологічні синдроми патології легень та середостіння та їхній 

морфологічний субстрат. 
12. Радіонуклідна, ультразвукова, магнітно-резонансно-томографічна семіотика 

захворювань легень та середостіння. 
13. Провідні радіонуклідні, ультразвукові, магнітно-резонансно-томографічні 

синдроми захворювань легень і середостіння та їхній морфологічний субстрат. 
14. Методи променевого дослідження і променева анатомія серця і судин. 
15. Рентгенологічна семіотика захворювань серця та великих судин. 
16. Провідні рентгенологічні синдроми патології серцево-судинної системи та їхній 

морфологічний субстрат. 
17. Ультразвукова, радіонуклідна, магнітно-резонансно-томографічна семіотика 

захворювань серцево-судинної системи. 
18. Провідні ультразвукові, радіонуклідні, MPT-синдроми патології серця і судин та 

їхній морфологічний субстрат. 
19. Методи променевого дослідження шлунково-кишкового тракту. Переваги і недоліки 

кожного з методів. Доцільність вибору методики в різних клінічних обставинах. 
20. Променева анатомія шлунково-кишкового тракту. 
21. Провідні рентгенологічні синдроми патології органів травного тракту. 
22. Рентгенологічна семіотика захворювань органів травного тракту. 
23. Можливості променевої оцінки фізіологічних порушень травного тракту. 

Методики. Симптоми. 
24. Методи променевого дослідження і променева анатомія гепатобіліарної системи. 
25. Сегментарна будова печінки. Особливості кровопостачання печінки. Променеві 

можливості її візуалізації. 
26. Рентгенологічна семіотика захворювань органів гепатобіліарної системи. 
27. Морфологічний субстрат патологічних змін гепатобіліарної системи. 
28. Ультразвукова, радіонуклідна, магнітно-резонансно-томографічна семіотика 

захворювань органів гепатобіліарної системи. 
29. Провідні ультразвукові, радіонуклідні, магнітно-резонансно-томографічні синдроми 

патології печінки, жовчного міхура, жовчних шляхів та їхній морфологічний 
субстрат. Доцільність призначення кожного з методів у порівнянні. 

30. Методи променевого дослідження і променева анатомія сечовидільної системи. 
31. Вади розвитку сечовидільної системи. Особливості виявлення їх різними 

методами. 
32. Рентгенологічна семіотика захворювань органів сечової системи. 
33. Провідні рентгенологічні синдроми патології сечової системи, їхній 

морфологічний субстрат. 
34. Ультразвукова, радіонуклідна, КТ і МРТ семіотика захворювань органів сечової 

системи. 
35. Провідні ультразвукові, радіонуклідні, магнітно-резонансно-томографічні 

синдроми патології сечової системи, їхній морфологічний субстрат. 
36. Методи променевого дослідження і променева анатомія статевої системи чоловіків і 

жінок. 
37. Сучасні можливості променевого мультимодального дослідження статевої системи. 
38. Візуалізація вад розвитку статевої системи чоловіків і жінок. 
39. Променеві ознаки пухлин статевої системи чоловіків і жінок. 
40. Променева анатомія грудної залози. Вади розвитку. 
41. Променева семіотика захворювань грудної залози.  



25 

 

42. Провідні променеві синдроми патології грудної залози, їхній морфологічний 
субстрат. 

43. Методи променевого дослідження і променева анатомія кісток і суглобів. 
44. Сіностоз, сіндесмоз і суглоб у променевому зображенні. 
45. Рентгенологічна семіотика травматичних пошкоджень кісток та суглобів. 
46. Рентгенологічні ознаки репараційних явищ травматичних пошкоджень кісток та 

суглобів. 
47. Рентгенологічна семіотика ускладнень травматичних пошкоджень кісток та 

суглобів. 
48. Рентгенологічна семіотика захворювань кісток та суглобів. 
49. Провідні рентгенологічні синдроми патології кісток та суглобів, їхній 

морфологічний субстрат. 
50. Радіонуклідна, УЗ , КТ та МРТ семіотика захворювань кісток та суглобів. Переваги і 

недоліки кожного з методів. 
51. Провідні радіонуклідні, ультразвукові, КТ і МРТ синдроми патології кісток та 

суглобів, їхній морфологічний субстрат. 
52. Методи променевого дослідження і променева анатомія головного та спинного 

мозку. 
53. Вади розвитку ЦНС і їхня візуалізація. 
54. Травма ЦНС. Алгоритми обстеження пацієнта з травмою ЦНС. 
55. Ранні симптоми ішемічного і геморагічного інсультів. Тактика обстеження 

пацієнта у приймальному відділенні. 
56. Методи променевого дослідження щитоподібної залози. 
57. Променева анатомія щитоподібної залози. Ембріональний тракт руху 

щитоподібної залози. Розташування вад розвитку щитоподібної залози. 
58. Променева семіотика патології щитоподібної залози. 
59. Провідні синдроми патології щитоподібної залози, їхній морфологічний субстрат. 
60. Променева семіотика невідкладних станів. 
61. Провідні променеві синдроми невідкладних станів. 
62. Алгоритми обстеження пацієнта з політравмою у приймальному відділенні. 
63. Морфологічний субстрат невідкладних станів. Можливості оцінки важкості і 

прогнозування розвитку ускладнень. 
64. Доцільність застосування різних променевих методів діагностики невідкладних 

станів у різних клінічних ситуаціях. 
65. Способи захисту пацієнтів і персоналу лікувального закладу від іонізуючого 

випромінювання під час променевого обстеження. 
66. Захисні заходи для зменшення доз іонізуючого випромінювання під час 

променевого обстеження. 
67. Види контастних речовин, які застосовуються при рентгенологічному, КТ, УЗД і 

МРТ дослідженях. 
68. Організація профілактичних обстежень населення (ФГ, мамографічний скрінінг). 

Недоліки і переваги. 

13. Методичне забезпечення: 
Робоча програма навчальної дисципліни 
Силабус навчальної дисципліни 
Підручники: 
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. Радиология 
(лучевая диагностика и лучевая терапия). Київ, Книга плюс, 2013. -743 с.  
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2. Радіологія (променева діагностика та променева терапія). Тестові завдання. 
Частина 1. Київ, Книга плюс. 2015. -104 с. 
3. Радіологія (променева діагностика та променева терапія). Тестові завдання. 
Частина 2. Київ, Книга плюс. 2015. -168 с. 
4. Радіологія (променева діагностика та променева терапія). Тестові завдання. 
Частина 3. Київ, Книга плюс. 2015. -248 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. Радиология 
(лучевая диагностика и лучевая терапия). Київ, Книга плюс, 2013. -743 с. 
2. Радіологія (променева діагностика та променева терапія). Тестові завдання. 
Частина 1. Київ, Книга плюс. 2015. -104 с. 
3. Радіологія (променева діагностика та променева терапія). Тестові завдання. 
Частина 2. Київ, Книга плюс. 2015. -168 с. 
4. Радіологія (променева діагностика та променева терапія). Тестові завдання. 
Частина 3. Київ, Книга плюс. 2015. -248 с. 
5. Методи променевої діагностики Навчальний посібник (Протокол ЦМР №5 від 
25.05.17 р.) Н.В. Туманська, К.С. Барська.143с 
6. Радіологія. Навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни «Радіологія» 
для студентів III курсу І та II медичного факультету ВНМЗ освітньо- 
кваліфікаційного рівня «спеціаліст» напряму 1201 «Медицина» спеціальності 
7.12010001 «Лікувальна справа», 7.12010002 «Педіатрія» / Н.В. Туманська, С.О. 
Мягков, О.Г. Нордіо., Т.М. Кічангіна - Запоріжжя: ЗДМУ, 2018. - 153 с. 
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. 

Додаткова література 
8. Радіаційна медицина: Підручник для медичних ВНЗ 3-4р.ак. затверджено МОН\ 
заред. М.І. Пилипенка -К., 2013р., 232с, вид. «Медицина». 
9. Radiation medicina= Радіаційна медицина Підручник для медичних ВНЗ 3-4р.ак. 
затверджено МОН\заред. М.І. Пилипенка -К., 2013р., 232с, вид. «Медицина». 
10. Томографічні методи променевої діагностики. Навчальний посібник (Протокол 
ЦМР №5 від 25.05.17 р.) Н.В. Туманська, К.С. Барська, І.П.Джос, 91с. 
11. Radiology. Radiotherapy. Diagnostic imaging= Радіологія. Променева терапія. 
Променева діагностика. Вид 2. Підручник для ВМНЗ 4р. ак. рекомендовано МОЗ, за 
ред. Ковальського О.В., вид «Нова книга», 512 с. 
12. Мягков О.П., Мягков С.О. Атлас променевої діагностики пухлин кісток і м’яких 
тканин. - Запоріжжя. - Шамрай Г.С. - 2017. - 296 с. 
13. Збірник тестових завдань з радіології до практичних занять модулю 1 
«Основи, принципи і методи радіології» і підсумкового модульного контролю для 
студентів З курсу медичних факультетів Наочний посібник до практичних занять з 
радіології  
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для студентів 3 курсу медичних факультетів. -Запоріжжя: 1 1 1 1 153 ЗДМУ, 2015. 
-74с.Н.В.Туманська, К.С.Барська затверджено Центральною методичною 
14. Clinical Radiology The Essentials Fourth Edition by Daffner M.D.A.C.R., 
Dr. Richard EL, Hartman M.D., Dr. Ma (2014) -4-th edition.2014 546p. 
15. ОСПУ-2000. НРБУ 1998. 
16. Наказ №51/151 від 16.02.2017 Про затвердження Загальних правил радіаційної 
безпеки. 

15. Електронні інформаційні ресурси 
1. https://radiopaedia.org 

2. http://radiologyassistant.nl 

3. https://radiographia.info/ 

4. http://nld.by/help.htm 

5. http://leamingradiology.com 

6. http://www.radiologyeducation.com/ 

7. http ://www .radiology education, com/ 

8. https://www.sonosite.com 

9. PubMed https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc 
10. Access Medicinehttp://accessmedicine.mhmedical.com 
11. https://ips.ligazakon.net/document/view/RE108327a n=22 


