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них сучасних форм теоретичного мислення та здатності аналізувати результати 
променевих досліджень, формування умінь і навичок для застосування методів 
променевої діагностики під час вивчення інших дисциплін та у майбутній 
практичній діяльності. 

Міжпредметні зв’язки. Дисципліна «Радіологія» в структурно-логічній 
схемі дисциплін базується на набутих відповідних знаннях з таких дисциплін: 
анатомія людини, фізіологія, патоморфологія, патофізіологія, пропедевтики 
внутрішньої медицини. Формує засади подальшого вивчення студентом 
клінічних дисциплін: внутрішня медицина, педіатрія, хірургія, акушерство та 
гінекологія, отоларингологія, урологія, офтальмологія, неврологія, що 
передбачає інтеграцію з цими дисциплінами «по вертикалі» та формування умінь 
застосовувати знання з догляду за хворими в процесі подальшого навчання та у 
професійній діяльності. 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей: здатність розв’язувати складні завдання та практичні 
проблеми у галузі професійної діяльності 22 „Охорона здоров’я”, що передбачає 
застосування певних теоретичних знань, вмінь, практичних навичок та методів 
відповідного професійного спрямування; здатність розв’язувати комплексні 
проблеми в галузі професійної медичної діяльності, проводити оригінальне 
наукове дослідження та здійснювати дослідницько-інноваційну діяльність в 
галузі охорони здоров’я на основі глибокого переосмислення наявних та 
створення нових цілісних теоретичних або практичних знань та/або професійної 
практики; здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу; здатність 
вчитися і оволодівати сучасними знаннями; здатність застосовувати знання у 
практичних ситуаціях; знання та розуміння предметної області та розуміння 
професійної діяльності; здатність до адаптації та дії в новій ситуації; здатність 
приймати обґрунтовані рішення; здатність працювати в команді; навички 
міжособистісної взаємодії;  здатність спілкуватися державною мовою як усно, 
так і письмово; здатність спілкуватися іноземною мовою; навички використання 
інформаційних і комунікаційних технологій; визначеність і наполегливість щодо 
поставлених завдань і взятих обов’язків; здатність діяти соціально відповідально 
та свідомо; здатність діяти на основі етичних міркувань; здатність до визначення 
необхідного переліку лабораторних та інструментальних досліджень та оцінки їх 
результатів; здатність до встановлення попереднього та клінічного діагнозу 
захворювання; здатність до визначення необхідного режиму праці та відпочинку 
при лікуванні захворювань; здатність до визначення характеру харчування при 
лікуванні захворювань; здатність до діагностування невідкладних станів; 



здатність до визначення тактики надання екстреної медичної допомоги; навички 
надання екстреної медичної допомоги; навички виконання медичних 
маніпуляцій; здатність до ведення медичної документації; здатність до 
проведення аналізу діяльності лікаря, підрозділу, закладу охорони здоров’я, 
проведення заходів щодо забезпечення якості медичної допомоги і підвищення 
ефективності використання медичних ресурсів; здатність до проведення заходів 
щодо організації та інтеграції надання медичної допомоги населенню та 
проведення маркетингу медичних послуг. 

Програмні результати навчання: оцінювати інформацію щодо діагнозу, 
застосовуючи стандартну процедуру на підставі результатів лабораторних та 
інструментальних досліджень; оцінювати інформацію щодо діагнозу, 
застосовуючи стандартну процедуру на підставі результатів лабораторних та 
інструментальних досліджень; виділяти провідний клінічний симптом або 
синдром; встановлювати найбільш вірогідний або синдромний діагноз 
захворювання; призначати лабораторне та/або інструментальне обстеження 
хворого; здійснювати диференціальну діагностику захворювань; встановлювати 
попередній та клінічний діагноз (за списком 1 і 2); визначати необхідний режим 
праці та відпочинку при лікуванні захворювання; визначати принципи та 
характер лікування (консервативне, оперативне) захворювання; визначати 
тактику надання екстреної медичної допомоги на підставі діагнозу невідкладного 
стану (за списком 3); надавати екстрену медичну допомогу на підставі діагнозу 
невідкладного стану (за списком 3); виконувати медичні маніпуляції; визначати 
тактику обстеження та вторинної профілактики хворих, що підлягають 
диспансерному нагляду; тактику обстеження та первинної профілактики 
здорових осіб, що підлягають диспансерному нагляду; розраховувати та 
призначати необхідні продукти харчування дітям першого року життя; визначати 
наявність та ступінь обмежень життєдіяльності, виду, ступеню та тривалості 
непрацездатності з оформленням відповідних документів; досліджувати обсяги 
та результативність діяльності лікаря, підрозділу, закладу охорони здоров’я; 
виявляти дефекти діяльності та причин їх формування; проводити відбір та 
використовувати уніфіковані клінічні протоколи щодо надання медичної 
допомоги, що розроблені на засадах доказової медицини; розробляти та 
використовувати локальні протоколи надання медичної допомоги; проводити 
контроль якості медичного обслуговування; визначати фактори, що 
перешкоджають підвищенню якості та безпеки медичної допомоги; оцінювати 
собівартість медичних послуг; обґрунтовувати вибір адекватного методу 
фінансування (оплати) та вибір раціональних форм організації надання медичних 
послуг; застосовувати методи економічного аналізу при виборі методів 
діагностики, профілактики, лікування, реабілітації; досліджувати обсяги та 
результативність діяльності лікаря, підрозділу, закладу охорони здоров’я; 
виявляти дефекти діяльності та причин їх формування; проводити відбір та 
використовувати уніфіковані клінічні протоколи щодо надання медичної 
допомоги, що розроблені на засадах доказової медицини; розробляти та 
використовувати локальні протоколи надання медичної допомоги; проводити 



контроль якості медичного обслуговування; визначати фактори, що 
перешкоджають підвищенню якості та безпеки медичної допомоги; оцінювати 
собівартість медичних послуг; обґрунтовувати вибір адекватного методу 
фінансування (оплати) та вибір раціональних форм організації надання медичних 
послуг; організовувати роботу медичного персоналу; формувати раціональні 
медичні маршрути пацієнтів; організовувати взаємодію з колегами, 
організаціями та установами; застосовувати інструменти просування медичних 
послуг; формувати цілі та визначати структуру особистої діяльності; 
дотримуватися здорового способу життя, користуватися прийомами 
саморегуляції та самоконтролю; усвідомлювати та керуватися у своїй діяльності 
громадянськими правами, свободами та обов’язками, підвищувати загально-
освітній культурний рівень; дотримуватися вимог етики, біоетики та деонтології 
у своїй фаховій діяльності; організовувати необхідний рівень індивідуальної 
безпеки (власної та осіб, про яких піклується) у разі виникнення типових 
небезпечних ситуацій в індивідуальному полі діяльності. 

Очікувані результати навчання:  
знати: властивості іонізуючих випромінювань та їх біологічну дію; засвоїти 

одиниці доз опромінення та гранично-допустимі дози; механізми радіаційного 
пошкодження клітини; особливості радіологічних відділень для діагностики та 
лікування захворювань; класифікацію радіологічних категорій пацієнтів; основні 
методи променевої терапії та їх класифікацію; покази та проти покази променевої 
терапії пухлинних і непухлинних захворювань; методи далекодистанційної 
гамма-терапії; покази та проти покази до проведення УЗ дослідження; методи 
радіонуклидної діагностики та їх застосування; принципи проведення 
радіонуклидних досліджень; алгоритми променевого дослідження різних органів 
та систем, основи променевої семіотики; комплексну променеву діагностику 
органів та систем організму; 

вміти: визначати засоби та методи захисту від іонізуючого 
випромінювання; оцінювати розподіл дози в окремих органах і тканинах; 
використовувати радіомодифікуючі засоби; визначати місцеві та загальні 
променеві реакції; визначати вогнищеву дозу, ритм та поля опромінення; 
призначати курс променевої терапії; прогнозувати виникнення можливих 
ускладнень; призначати вид радіологічного дослідження; визначати провідний 
синдром ураження зі встановленням провідного клініко радіологічного синдрому 
захворювання; виконувати медичні маніпуляції; надавати екстрену медичну 
допомогу; вести медичну документацію; діяти відповідально та свідомо; діяти на 
основі етичних міркувань; аналізувати променеву семіотику функціонально-
морфологічних змін при патології різних органів та систем; обирати 
оптимальний метод променевого дослідження для виявлення функціонально-
морфологічних змін при патології різних органів і систем. 

Зміст навчальної дисципліни:   
Історія розвитку радіології. Типи радіологічних відділень. Особливості 

устрою рентгенологічних та радіологічних відділень. ОСПУ. НРБУ. Принципи і 
методи променевої терапії. Фізико-технічні основи різних променевих методів 



дослідження. Рентгенологічні методи дослідження. Рентгенівська фототехніка. 
Закони скіалогії. Ультразвукові, радіонуклідні та МРТ методи дослідження. 

Основи рентгенологічної та УЗ семіотики патології різних органів та систем. 
Основи радіонуклідної та МРТ семіотики патології різних органів та систем. 
Променеве дослідження слинних салоз, травного каналу, печінки та 

жовчовивідних шляхів. їх нормальна променева анатомія та фізіологія. 
Променеве дослідження сечовидільної системи. Нормальна променева 

анатомія та фізіологія. Променеві ознаки окремих захворювань нирок та 
сечовидільних шляхів. 

Променеве дослідження опорнорухової системи. Променева анатомія кісток 
та суглобів. 

Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 4 кредити ЄКТС, загальний обсяг 
120 годин, у тому числі 50 годин аудиторних навчальних занять і 56 годин 
самостійної роботи. 

Форма семестрового контролю: підсумковий модульний контроль.   
 
 


