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1. Загальна інформація
Назва дисципліни Радіологія
Викладач (-і) к.м.н., Мазур А.Г.
Контактний телефон викладача +380 66 384 33 92
E-mail викладача maemendocr іпііо єу(й) em ail. com 

anastasiya.mazur®, email, com
Формат дисципліни Нормативна
Обсяг дисципліни 90 годин
Посилання на сайт дистанційного навчання
Консультації Відповідно графіка

2. Анотація до курсу
Предметом вивчення навчальної дисципліни є сучасні променеві методи дослідження та 
променеві ознаки захворювань різних органів і систем та основні методи променевої терапії. 
П ререквізит и і пост реквізит и курсу: опанування дисципліни «Радіологія» базується на вивченні 
студентами медичної біології, паразитології та генетики; медичної і біологічної фізики; біологічної 
хімії; біоорганічної хімії; біонеорганічної хімії; анатомії людини; нормальної фізіології й 
інтегрується з цими дисциплінами, спирається на знання з патоморфології та патологічної фізіології, 
які студенти отримують паралельно з вивченням курсу радіології. Все це закладає основи вивчення 
студентами пропедевтики внутрішніх хвороб з доглядом за хворими; загальної хірургії з 
анестезіологією та доглядом за хворими; пропедевтики дитячих хвороб з доглядом за дітьми, що 
передбачає інтеграцію викладання з цими дисциплінами та формування умінь застосовувати знання 
з радіології в процесі подальшого навчання й у професійній діяльності.

3. Мета та цілі курсу
Мета Метою навчальної дисципліни є навчання майбутніх лікарів-стоматологів діагностичним 

можливостям променевих методів з визначенням променевої семіотики захворювань; 
навчання основам променевої терапії з урахуванням показань та протипоказань.

Цілі • навчити студентів обирати з існуючих променевих методів обстеження 
оптимальний метод променевого дослідження для виявлення функціонально- 
морфологічних змін при патології різних органів та систем;

• навчити аналізувати променеву семіотику функціонально-морфологічних змін при 
патології різних органів та систем;

•  навчити обирати оптимальний метод променевої терапії для лікування пухлинних і 
непухлинних захворювань.

4. Результати навчання (компетентності)
Знати: - Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.

- Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.
- Здатність застосовувати знання у практичній діяльності.
- Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.
- Здатність спілкуватися англійською мовою.
- Навички використання інформаційних комунікаційних технологій.
- Здатність до пошуку, опрацювання та аналізу інформації з різних джерел.
- Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.
- Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.
- Здатність бути критичним і самокритичним.
- Здатність працювати в команді.
- Прагнення до збереження навколишнього середовища.
- Здатність діяти соціально відповідально та свідомо.
- Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності 
громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого 
розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.
- Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення 
суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її



місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, 
техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для 
активного відпочинку та ведення здорового способу життя.

Уміти: В результаті вивчення дисципліни студент повинен оцінювати інформацію щодо 
діагнозу в умовах закладу охорони здоров’я, його підрозділу, використовуючи знання про 
людину, її органи та системи, вміти виділити та зафіксувати провідний променевий 
симптом або синдром на підставі результатів променевих досліджень, вміти встановити 
найбільш вірогідний або синдромний діагноз за допомогою співставлення зі стандартами, 
використовуючи попередні дані анамнезу хворого та дані огляду хворого, дотримуючись 
відповідних етичних та юридичних норм. Призначати ефективний метод променевого 
лікування, враховуючи результати променевих та лабораторних досліджень.

5. Організація навчання курсу
Обсяг курсу

Вид заняття Загальна кількість годин
Лекції 10
Практичні (семінарські) 
заняття

зо
Самостійна робота 50

Ознаки курсу
Семестр Спеціальність Курс (рік навчання) Нормативний/вибірко вий
5-6 семестр Радіологія 3 курс Нормативний
Тема, план Форма

заняття
Література Завдання,

год
Вага
оцінки,
%

Термін
виконанн
я

Тема 1
Фізико-технічні основи променевої 
діагностики в стоматології.

лекція Базова, 
допоміжна -  
відповідно до 
п. 8

3 год. 3.3 Згідно
розкладу

Тема 2
Конусно-променева комп’ютерна 
томографія в діагностиці, захворювань 
щелепо-лицьової області. Дентальна 
субтракціонна КТ в стоматологічній 
практиці.

лекція Базова, 
допоміжна -  
відповідно до 
п. 8

3 год. 3.3 Згідно
розкладу

Тема 3
Аномалії і варіанти розвитку щелепо- 
лицьової області

лекція Базова, 
допоміжна -  
відповідно до 
п. 8

4 год. 3.3 Згідно
розкладу

Тема 4
Основні властивості іонізуючого 
випромінювання. Особливості устрою 
рентгенологічних та радіологічних 
відділень, ОСПУ, НРБУ

практич
не

Базова, 
допоміжна-  
відповідно до 
п. 8

2 год. 2.5 Згідно
розкладу

Тема 5
Фізико-технічні основи 
рентгенологічного дослідження.

практич
не

Базова, 
допоміжна -  
відповідно до 
п. 8

2 год. 2.5 Згідно
розкладу

Тема 6
Променеві методи дослідження та 
променева анатомія щелепо-лицьової

практич
не

Базова, 
допоміжна -  
відповідно до 
п. 8

2 год. 2.5 Згідно
розкладу



області.

Тема 7
Конусно-променева комп’ютерна 
томографія в стоматології.

практич
не

Базова, 
допоміжна -  
відповідно до 
п. 8

3 год. 2.5 Згідно
розкладу

Тема 8
Дентальна субтракційна КТ в 
стоматологічній практиці.

практич
не

Базова, 
допоміжна -  
відповідно до 
п. 8

3 год. 2.5 Згідно
розкладу

Тема 9
Аномалії і варіанти розвитку щелепо- 
лицьової області.

практич
не

Базова, 
допоміжна -  
відповідно до 
п. 8

3 год. 2.5 Згідно
розкладу

Тема 10
Променеві семіотика захворювань зубів 
та щелеп.

практич
не

Базова, 
допоміжна -  
відповідно до 
п. 8

3 год. 2.5 Згідно
розкладу

Тема 11
Променеві ознаки запальних 
захворювань зубів та щелеп.

практич
не

Базова, 
допоміжна -  
відповідно до 
п. 8

3 год. 2.5 Згідно
розкладу

Тема 12
Променеві ознаки травматичних 
пошкоджень зубів та щелеп.

практич
не

Базова, 
допоміжна -  
відповідно до 
п. 8

3 год. 2.5 Згідно
розкладу

Тема 13
Променеві ознаки пухлинного ураження 
щелепо-лицьової області.

практич
не

Базова, 
допоміжна -  
відповідно до 
п. 8

2 год. 2.5 Згідно
розкладу

Тема 14
Біологічна дія іонізуючого 
випромінювання. Радіоактивність і 
доза. Дозиметрія іонізуючого 
випромінювання. Принципи і методи 
променевої терапії в стоматології.

практич
не

Базова, 
допоміжна-  
відповідно до 
п. 8

2 год. 2.5 Згідно
розкладу

Тема 15
Підсумковий контроль засвоєння 
дисципліни

практич
не

Базова, 
допоміжна-  
відповідно до 
п. 8

2 год. 2.5 Згідно
розкладу

Самостійна робота самостій
не

Базова, 
допоміжна -  
відповідно до 
п. 8

50 год. 50 Згідно
розкладу

Змістовний модуль 1 Згідно
розкладу

Теми 1-15 Лекція/п
рактичн
а/
самостін
а

Базова, 
допоміжна -  
відповідно до 
п. 8

90 100 Згідно
розкладу

6. Система оцінювання курсу
Загальна система оцінювання курсу

Поточний контроль здійснюється на основі контролю теоретичних знань, навичок і вмінь на практичних 
заняттях. Самостійна робота студента оцінюється на практичних заняттях і є складовою підсумкової оцінки



студента. Поточний контроль здійснюється під час проведення навчальних занять і має на меті перевірку 
засвоєння студентами навчального матеріалу. Формами поточного контролю є:
а) тестові завдання з вибором однієї правильної відповіді, з визначенням правильної послідовності дій, з 
визначенням відповідності, з визначенням певної ділянки на фотографії чи схемі («розпізнавання»);
б) індивідуальне усне опитування, співбесіда;
в) розв’язання типових ситуаційних задач;
г) ідентифікація збудників і переносників збудників паразитарних хвороб на фотографіях, макро- і 
мікропрепаратах;
д) контроль практичних навичок;
е) розв’язання типових задач з генетики і медичної генетики.
Оцінки у національній шкалі («відмінно» -  5, «добре» -  4, «задовільно» -  3, «незадовільно» -  2), отримані 
студентами, виставляються у журналах обліку відвідування та успішності академічної групи.
Підсумковий контроль успішності навчання проводиться у вигляді екзамену (диф.заліку, заліку) 
(письмово, усно).
Для дисциплін, формою підсумкового контролю яких є залік:
Оцінювання поточної навчальної діяльності. Під час оцінювання засвоєння кожної теми за поточну 
навчальну діяльність студенту виставляються оцінки за чотирибальною (традиційною) шкалою оцінювання. 
При цьому враховуються усі види робіт, передбачені програмою дисципліни. Студент повинен отримати 
оцінку з кожної теми (на кожному занятті з практичної підготовки) . Виставлені за традиційною шкалою 
оцінки конвертуються у бали. Підсумкова оцінка за поточну навчальну діяльність визнається як середнє 
арифметичне (сума оцінок за кожне заняття ділиться на кількість занять у семестрі) та переводиться у бали 
за Таблицею 1.

Таблиця 1. Перерахунок середньої оцінки за поточну діяльність у багатобальну шкалу (для
дисциплін, що завершуються заліком)

4-бальна
шкала

200-
бальна
шкала

4-бальна
шкала

200-
бальна
шкала

4-бальна
шкала

200-
бальна
шкала

4-бальна
шкала

200-
бальна
шкала

5 200 4,47 179 3,94 158 3,42 137
4,97 199 4,45 178 3,92 157 3,4 136
4,95 198 4,42 177 3,89 156 3,37 135
4,92 197 4,4 176 3,87 155 3,35 134
4,9 196 4,37 175 3,84 154 3,32 133

4,87 195 4,35 174 3,82 153 з,з 132
4,85 194 4,32 173 3,79 152 3,27 131
4,82 193 4,3 172 3,77 151 3,25 130
4,8 192 4,27 171 3,74 150 3,22 129

4,77 191 4,24 170 3,72 149 3,2 128
4,75 190 4,22 169 3,7 148 3,17 127
4,72 189 4,19 168 3,67 147 3,15 126
4,7 188 4,17 167 3,65 146 3,12 125

4,67 187 4,14 166 3,62 145 3,1 124
4,65 186 4,12 165 3,6 144 3,07 123
4,62 185 4,09 164 3,57 143 3,05 122
4,6 184 4,07 163 3,55 142 3,02 121

4,57 183 4,04 162 3,52 141 3 120
4,55 182 4,02 161 3,5 140 Менше 3 Недос

татньо4,52 181 3,99 160 3,47 139
4,5 180 3,97 159 3,45 138

Максимальна кількість балів, яку може набрати студент за поточну навчальну діяльність для допуску до ПК 
становить 120 балів.
Мінімальна кількість балів, яку повинен набрати студент за поточну навчальну діяльність для допуску до 
екзамену становить 72 бали. Розрахунок кількості балів проводяться на підставі отриманих студентом оцінок 
за традиційною (національною) шкалою під час вивчення дисципліни впродовж семестру, шляхом



обчислення середнього арифметичного (СА), округленого до двох знаків після коми.
Оцінювання самостійної роботи студентів. Самостійна робота студентів, яка передбачена темою заняття 
поряд із аудиторною роботою, оцінюється під час поточного контролю теми на відповідному занятті. 
Засвоєння тем, які виносяться лише на самостійну роботу, перевіряється під час підсумкового модульного 
контролю.
Таблиця 2. Перерахунок середньої оцінки за поточну діяльність у багатобальну шкалу (для дисциплін,

4-бальна
ш кала

120- бальна 
ш кала

4-б альн а
ш кала

120-бальна
ш кала

4-бальна
ш кала

120-бальна
ш кала

4-бальна
ш кала

120-бальна
ш кала

5 120 4,45 107 3,91 94 3,37 81
4,95 119 4,41 106 3,87 93 3,33 80
4,91 118 4,37 105 3,83 92 3,29 79
4,87 117 4,33 104 3,79 91 3,25 78
4,83 116 4,29 103 3,74 90 3,2 77
4,79 115 4,25 102 3,7 89 3,16 76
4,75 114 4,2 101 3,66 88 3,12 75
4,7 113 4,16 100 3,62 87 3,08 . 74
4,66 112 4,12 99 3,58 86 3,04 73
4,62 111 4,08 98 3,54 85 3 72
4,58 110 4,04 97 3,49 84 Менше 3 Недостатньо
4,54 109 3,99 96 3,45 83
4,5 108 3,95 95 3,41 82

Максимальна кількість балів, яку може набрати студент під час підсумкового контролю засвоєння 
студентом знань , становить 80 балів.

Таблиця 3. Шкала оцінювання диференційованого (іспиту) заліку:
Національна шкала Бальна шкала

«5» 70-80
«4» 60-69
«3» 50-59

Оціню 
вання 

підсум 
кового

контролю вважається зарахованим, якщо студент набрав не менше 60% від максимальної суми балів (для 
200-бальної шкали -  не менше 50 балів).
Кінцева кількість балів, яку студент набрав з дисципліни визначається як сума балів за поточну 
навчальну діяльність (Таблиця 2) та за підсумковий контроль (диференційований залік, іспит) ( Таблиця 3).

Вимоги до письмової роботи Підсумкова письмова робота виконується у формі контрольної 
роботи._______________________________________________________

Практичні заняття Модуль 1
Аудиторна робота

Змістовий модуль 1
Теми 1-15 сума
Контрольна робота -  0 50
Тест -  20
Робота на парах -  ЗО
Реферат/презентація -  0

Умови допуску до підсумкового контролю
Семестровий контроль передбачений у формі заліку. Передбачає підсумкову оцінкуу 200-бальній 
шкалі як сума оцінок за поточний контроль знань (усне опитування, письмове опитування, тести, 
перевірка ідентифікації мікропрепаратів, рефератів), результатів складання 2-х змістових модулів.

7. Політика курсу
Організація навчального процесу здійснюється із застосуванням Європейської кредитно- 
трансферної системи (ЄКТС) оцінювання успішності стуДентів. Зараховуються бали, набрані при 
поточному опитуванні, самостійній роботі та бали підсумкового контролю. При цьому обов’язково



враховується присутність студента на заняттях та його активність під час практичних робіт. 
Недопустимо: пропуски та запізнення на заняття; користування мобільним телефоном, планшетом 
чи іншими мобільними пристроями під час заняття (крім випадків, передбачених навчальним 
планом та методичними рекомендаціями викладача); списування та плагіат; несвоєчасне виконання 
поставленого завдання, наявність незадовільних оцінок за 50% і більше зданого теоретичного і 
практичного матеріалу.

8. Рекомендована література

Базова: 1. Радіологія (променева діагностика та променева терапія). Тестові завдання. 
Частина 1. Київ, Книга плюс. 2015. -104 с.

2. Радіологія (променева діагностика та променева терапія). Тестові завдання. 
Частина 2. Київ, Книга плюс. 2015. -168 с.

3. Радіологія (променева діагностика та променева терапія). Тестові завдання. 
Частина 3. Київ, Книга плюс. 2015. -248 с.

4. Н.А. Рабухина, А.П. Аржанцев. Рентгенодиагностика в стоматологии. 000 
"Медицинское информационное агентство", 1999.— 452 с., илл.

5. Радіологія. Підручник для студентів стомат факультетів ВМНЗ. /Каменецький 
М.С., Первак М.Б., Мечев Д.С. та ін. - Донецьк, вид. «Ноулідж», 2013. -  260
с. ISBN 978-617-579-739-6

6. Променева діагностика /Коваль Г.Ю., Мечев Д.С., Сиваченко Т.П. та ін.; за заг. 
ред. Г.Ю. Коваль. -  К.: Медицина України, 2018. - Т.1. -  302 с., 2020. - Т.2. -  768 
с. ISBN 978-617-7769-00-1.

Допоміжна: 1. Радіаційна медицина; Підручник для медичних ВНЗ 3-4р.ак.,затверджено 
М ОН\за ред. М.І.Пилипенка. К., 2013. 232 с.

2. Radiation шес1ісіпа=Радіаційна медицина Підручник для медичних ВНЗ 3-4р.ак., 
затверджено М ОН\за ред. М.І.Пилипенка. К., 2013. 232с.

3. Радіологія. Променева терапія. Променева діагностика. Підручник для ВМНЗ за 
ред. Ковальського О.В.. Вид «Нова книга». 512 с.

4. Radiology. Radiotherapy. Diagnostic im aging=Paa,^orifl. Променева терапія. 
Променева діагностика. Вид 2. Підручник для ВМНЗ за ред. Ковальського О.В.. 
Вид «Нова книга». 512 с.

5. Линденбратен Л.Д., Королюк И.П. Медицинская радиология. Москва : 
"Медицина", 2000. 640 с.

6. Руководство для врачей, направляющих пациентов на радиологическое 
исследование. Критерии выбора метода изображения. (Адаптировано 
Европейской комиссией и экспертами, представляющими Европейскую 
радиологию и Ядерную медицину. Согласовано с Европейской комиссией). М3 
Украины. 2000. 104 с.

7. Интерпроксимальный метод рентгенографии в стоматологии, патент № 100-0712, 
М инск 2012.

Викладач К.М .Н., Мазур А.Г.


