




1. Мета дисципліни є ознайомлення студентів з сучасним станом та принципами 
фундаментальних досліджень в клінічній онкології з урахуванням концепції про 
взаємовідносини пухлини та організму, молекулярно-генетичних та патофізіологічних 
основ розвитку пухлинного процесу; оволодіння знаннями, вміннями і навичками 
ранньої діагностики онкозахворювань, а також принципами лікування променевою 
терапією і профілактики пухлинних захворювань; формування компетенцій, необхідних 
у професійної діяльності лікаря; формування у студентів комплексу знань, умінь та 
навичок з радіаційної медицини; зрозуміти процеси, які відбуваються в організмі 
людини під впливом іонізуючого опромінення. 
Закладає фундамент для засвоєння студентами знань з профільних клінічних 
професійно-практичних дисциплін; формує уміння застосовувати знання з патології 
внутрішніх органів в процесі подальшого навчання та професійній діяльності відповідно 
до принципів доказової медицини. 

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: 
1. Успішне опанування навчальних дисциплін «Медична біологія», «Медична та 
біологічна фізика», «Медична інформатика», «Медична хімія», «Біологічна та 
біоорганічна хімія», «Анатомія людини», «Гістологія, цитологія та ембріологія», 
«Фізіологія», «Мікробіологія, вірусологія та імунологія», «Безпека 
життєдіяльності; основи біоетики та біобезпеки», «Патоморфологія», 
«Патофізіологія», «Фармакологія», «Пропедевтика внутрішньої медицини». 
2. Вміння самостійно застосовувати знання з медичної біології, Медичної та 
біологічної фізики, медичної інформатики, медичної хімії, біологічної та 
біоорганічної хімії, анатомії людини, гістології, цитології та ембріології, 
фізіології, мікробіології, вірусології та імунології, безпеки життєдіяльності; 
основи біоетики та біобезпеки, патоморфології, патофізіології, фармакології, 
пропедевтики внутрішньої медицини та ін. дисциплін для рішення конкретних 
науково-практичних задач; працювати з науковою та науково-методичною 
літературою. 
3. Володіння елементарними навичками системного аналізу. 

3. Анотація навчальної дисципліни: 
Програма дисципліни „Онкологія та радіаційна медицина", викладання якої 
здійснюється на 4 курсі, передбачає оволодіння методами діагностики та лікування 
пухлин основних локалізацій; практичними навичками з курації хворих на рак молочної 
залози; методами діагностики променевих уражень різних органів та систем організму, 
на підставі даних дозиметрії, результатів лабораторних досліджень та клінічних ознак 
діагностувати радіаційні ураження (ступінь важкості, період клінічного перебігу і т.п.). 

4. Завдання (навчальні цілі): 
• ознайомлення студентів із організацією онкологічної допомоги населенню та з 

сучасними принципами діагностики і лікування онкохворих; 
• вивчення основних нозологічних форм злоякісних пухлин, їх клінічних проявів, 

особливостей перебігу і методів діагностики та лікування; 
• опрацювання практичних навиків з питань організації онкологічної допомоги, 

профілактики, ранньої діагностики злоякісних пухлин та реабілітації пацієнтів; 
• визначення тактики лікаря загального профілю при підозрі на наявність 

злоякісної пухлини; 
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• формування у студентів комплексу знань, умінь та навичок з радіаційної 
медицини; 

• визначення етіологічних, патогенетичних факторів та клінічних проявів загальних 
і місцевих променевих уражень, тактики ведення постраждалих, які зазнали дії 
іонізаційного опромінення, засобів профілактики променевого ураження; 

• вивчення біологічної дії іонізаційного випромінювання на організм людини; 
• прогнозування можливихнаслідків зовнішнього і внутрішнього опромінення; 
• засвоєння основних соціальних, санітарно-гігієнічних, екологічних та 

психологічних аспектів аварій на атомних виробництвах (за моделлю аварії на 
Чорнобильській АЕС). 

Навчальна дисципліна „Онкологія та радіаційна медицина" формує засади для 
подальшого вивчення студентом дисциплін та вміння застосовувати клінічне мислення 
для подальшого навчання та у професійній діяльності. 

Згідно вимог проекту Стандарту вищої освіти України (другий (магістерський) рівень 
вищої освіти, галузь знань 22 «Охорона здоров'я», спеціальність 222 «Медицина») 
дисципліна „Онкологія та радіаційна медицина" забезпечує набуття студентами 
наступних компетентностей: 

o інтегральна: 
Здатність розв'язувати типові та складні спеціалізовані задачі та практичні 
проблеми у професійній діяльності у галузі охорони здоров'я, або у процесі 
навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та 
характеризується комплексністю та невизначеністю умов та вимог. 

• загальні: 
o Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 
o Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 
o Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 
o Знання та розуміння предметної галузі та розуміння професійної діяльності. 
o Здатність до адаптації та дії в новій ситуації. 
o Здатність приймати обґрунтовані рішення. 
o Здатність спілкуватись англійською мовою. 
o Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. 

• спеціальні (фахові, предметні): 
o Спроможність збирати медичну інформацію про пацієнта і аналізувати 

клінічні данні. 
o Здатність до визначення необхідного переліку лабораторних та 

інструментальних досліджень та оцінки їх результатів. 
o Здатність до встановлення попереднього та клінічного діагнозу захворювання. 
o Навички виконання медичних маніпуляцій. 
o Здатність до ведення медичної документації, в тому числі електронних форм. 
o Здатність до проведення заходів щодо організації та інтеграції надання 

медичної допомоги населенню та проведення маркетингу медичних послуг. 
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5. Результати навчання за дисципліною: 

Результат навчання 
(1 - знати; 2 - вміти; 3 - комунікація; 4 -

автономність та відповідальність) 

Форми (та/ 
або методи і 
технології) 

викладання і 
навчання 

Методи оцінювання 

Відсоток у 
підсумковій 

оцінці з 
дисципліни 

Код Результат навчання 

Знати 
1.1. Семіотику, клініку, етіологію, 

патогенез доброякісних і 
злоякісних пухлин 

Лекція, 
самостійна 

робота 

Підсумковий 
контроль; 
оцінювання 

презентації /доповіді; 
усних відповідей / 

доповнень 

6 

1.2. Програми скринінгу і діагностики 
(клінічної, лабораторної, 
інструментальної) онкологічних 
захворювань 

Лекція, 
практичне 

заняття, 
самостійна 

робота 

Підсумковий 
контроль; 

оцінювання 
презентації /доповіді; 

усних відповідей / 
доповнень 

6 

1.3. Основні методи лабораторної та 
інструментальної діагностики, що 
застосовуються в онкології 
(показання до застосування, 
трактування результатів), правила 
забору патологічних матеріалів від 
хворого 

Лекція, 
практичне 

заняття, 
самостійна 

робота 

Підсумковий 
контроль; 

оцінювання 
презентації /доповіді; 

усних відповідей / 
доповнень 

6 

1.4. Клінічний перебіг гострих та 
хронічних радіаційних уражень: 
принципи лікування радіаційних 
уражень 

Лекція, 
практичне 

заняття, 
самостійна 

робота 

Підсумковий 
контроль; 

оцінювання 
презентації /доповіді; 

усних відповідей / 
доповнень 

10 

1.5. Вплив іонізуючого 
випромінювання на різні органи та 
системи організму, віддалені 
наслідки дії іонізуючого 
випромінювання, вплив малих доз 
іонізуючого випромінювання на 
організм людини 

Лекція, 
практичне 

заняття, 
самостійна 

робота 

Підсумковий 
контроль; 

оцінювання 
презентації /доповіді; 

усних відповідей / 
доповнень 

6 

1.6. Принципи профілактики 
радіаційних уражень та їх 
наслідків, медичні, психологічні та 
соціальні аспекти 
великомасштабних аварій на 
атомних виробництвах 

Лекція, 
практичне 

заняття, 
самостійна 

робота 

Підсумковий 
контроль; 

оцінювання 
презентації /доповіді; 

усних відповідей / 
доповнень 

6 

Вміти 
2.1. Провести опитування пацієнта, з 

метою збору анамнезу в тому числі: 
анамнезу життя, акушерсько 
гінекологічного, спадкового 

Самостійна 
робота 

Оцінювання 
презентації / 

доповіді; оцінювання 
практичних навичок; 

10 
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анамнезу і т.д. вміти обстежити 
хворого 

2.2. Скласти план лабораторного і 
інструментального обстеження, 
інтерпретувати його результати 

практичне 
заняття, 

самостійна 
робота 

Підсумковий 
контроль; 

оцінювання 
практичних навичок 

10 

2.3. Провести фізикальне дослідження 
хворого, використовувати 
суб'єктивні, об'єктивні та 
функціональні методи дослідження 
онкологічного хворого 

практичне 
заняття, 

самостійна 
робота 

Підсумковий 
контроль; 

оцінювання 
практичних навичок; 

оцінювання 
презентації /доповіді; 

усних відповідей / 
доповнень 

10 

2.4. Вибрати необхідні лікувальні 
засоби для лікування онкологічної 
патології та постраждалих від 
зовнішнього опромінення або 
внутрішнього надходження 
радіонуклідів 

практичне 
заняття, 

самостійна 
робота 

Підсумковий 
контроль; 

оцінювання 
практичних навичок 

10 

2.5. На підставі даних дозиметрії, 
результатів лабораторних 
досліджень та клінічних ознак 
діагностувати радіаційні ураження 
(ступінь важкості, період 
клінічного перебігу і т.п.) 

практичне 
заняття, 

самостійна 
робота 

Підсумковий 
контроль; 

оцінювання 
практичних навичок; 

оцінювання 
презентації /доповіді 

10 

Комунікація 
3.1 Використовувати при фаховому та 

діловому спілкуванні та при 
підготовці документів державну 
мову; іноземну мову у професійній 
діяльності; встановлювати 
міжособистісні зв'язки для 
ефективного виконання завдань та 
обов'язків 

практичне 
заняття, 

самостійна 
робота 

Оцінювання 
презентації /доповіді; 

усних відповідей / 
доповнень 

5 

Автономність та відповідальність 
4.1. Дотримуючись етичних та 

юридичних норм, нести 
відповідальність за прийняття 
обґрунтованих рішень і дій щодо 
правильності встановленого 
синдромного діагнозу 
захворювання 

Самостійна 
робота 

Оцінювання 
презентації / доповіді 

5 
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6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 
навчання 

Результати навчання 
—-^^дисципліни (код) 

Програмні результати — ^ ^ ^ 
навчання (назва) ^ 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 4.1 

Виділяти та ідентифікувати провідні 
клінічні симптоми та синдроми (за 
списком 1); за стандартними 
методиками, використовуючи 
попередні дані анамнезу хворого, дані 
огляду хворого, знання про людину, її 
органи та системи, встановлювати 
найбільш вірогідний нозологічний або 
синдромний попередній клінічний 
діагноз захворювання (за списком 2). 

+ + + + + + 

Призначати та аналізувати додаткові 
(обов'язкові та за вибором) методи 
обстеження (лабораторні, 
рентгенологічні, функціональні та/або 
інструментальні ) за списком 4, 
пацієнтів із захворюваннями органів і 
систем організму для проведення 
диференційної діагностики 
захворювань (за списком 2). 

+ + + + + + + 

Встановлювати остаточний клінічний 
діагноз шляхом прийняття 
обґрунтованого рішення та логічного 
аналізу отриманих суб'єктивних і 
об'єктивних даних клінічного, 
додаткового обстеження, проведення 
диференційної діагностики), 
дотримуючись відповідних етичних і 
юридичних норм, під контролем 
лікаря-керівника в умовах лікувальної 
установи (за списком 2. 

+ + + + + + + + 

Аналізувати та оцінювати державну, 
соціальну та медичну інформацію з 
використанням стандартних підходів 
та комп'ютерних інформаційних 
технологій. 

+ + + + + + + + + + 
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7. Схема формування оцінки. 

7.1. Форми оцінювання студентів: 

- семестрове оцінювання: 
1. Підсумковий контроль — РН1.1—1.6, 2.2-2.5 — 30 балів /15 балів 
2. Презентації / доповіді - РН 1.1—1.6, 2.3, 2.5, 3.1, 4.1 — 10 балів / 5 балів 
3. Усні відповіді / доповнення - РН 1.1—1.6, 2.3, 3.1 — 10 балів / 5 балів 
4. Оцінювання виконання практичних занять - РН 2.1—2.5 — 50 бали / 25 балів. 

- підсумкове оцінювання: у формі заліку 
Підсумкова оцінка з освітнього компонента, підсумковою формою контролю за яким 

встановлено залік, визначається як сума оцінок (балів) за всіма успішно оціненими 
результатами навчання. Оцінки нижче мінімального порогового рівня до підсумкової 
оцінки не додаються. 

Обов'язковим для отримання позитивної підсумкової оцінки (60 балів і вище та 
«зараховано») є відпрацювання всіх практичних занять. 

Перескладання семестрового контролю з метою покращення позитивної оцінки не 
допускається. 

7.2. Організація оцінювання: 
Підсумковий контроль проводиться по завершенні тематичних лекцій. Оцінювання 

практичних занять здійснюється протягом семестру. Оцінювання підготовлених 
презентацій/доповідей, усних відповідей/доповнень проводиться упродовж лекційного 
курсу та практичних занять. 

7.3. Шкала відповідності оцінок 

Зараховано / Passed 60-100 
Не зараховано / Fail 0-59 
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8. Структура навчальної дисципліни. Тематичний план 

№ 
п/п Назва тем 

Кількість годин 

№ 
п/п Назва тем 

Л
ек

ці
ї 

Л
аб

ор
ат

ор
ні

 
за

ня
тт

я 

К
он

су
ль

та
ці

ї 

С
ам

ос
ті

йн
а 

ро
бо

та
* 

1. Лекція 1. Рак шкіри. Меланома. Пухлини голови та шиї. 2 

2. Самостійна робота. Епідеміологія та етіопатогенез злоякісних 
пухлин. Фактори ризику. 3 

3. Практичне заняття 1. Пухлини шкіри. 2 

4. Самостійна робота. Принципи класифікації пухлин за системою 
TNM. Методи діагностики пухлин. 3 

5. Практичне заняття 2. Пухлини голови та шиї. 2 

6. Лекція 2. Рак молочної залози. Рак шийки і тіла матки. Рак 
яєчників. 2 

7. Самостійна робота. Принципи лікування та диспансерного 
нагляду за онкохворими. 3 

8. Практичне заняття 3. Пухлини молочної залози. 2 

9. 
Самостійна робота. Цитостатичні препарати. Класифікація. 
Механізм дії. Принципи поліхіміотерапії. 
Гормональна терапія злоякісних пухлин; основні принципи. 

3 

10. Практичне заняття 4. Лімфогранульоматоз. Неходжкінські 
лімфоми. 2 

11. Лекція 3. Пухлини легені. Лімфоми. 2 

12. Самостійна робота. Порушення білкового, електролітного і 
кислотно-лужного балансу в онкохворих. 3 

13. Практичне заняття 5. Пухлини легені. 2 

14. Самостійна робота. Трудова, соціальна і медична реабілітація 
онкохворих. 3 

15. Практичне заняття 6. Пухлини середостіння. 2 

16. Самостійна робота. Симптоматична терапія онкохворих. 3 

17. Лекція 4. Рак стравоходу і шлунка. 1 

18. Самостійна робота. Пухлини дитячого віку. 3 

19. Практичне заняття 7. Пухлини стравоходу. 2 

20. Самостійна робота. Саркоми кісток. 3 
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21. Практичне заняття 8. Пухлини шлунка. 2 

22. Самостійна робота. Саркоми м'яких тканин. 3 

23. Лекція 5. Колоректальний рак. Рак печінки. 1 

24. Самостійна робота. Трофобластична хвороба. 3 

25. Практичне заняття 9. Пухлини печінки та підшлункової залози. 
Пухлини товстої кишки. 2 

26. Лекція 6. Пухлини нирки, сечового міхура і передміхурової 
залози. 1 

27. 
Самостійна робота. Диспансеризація персоналу ядерних об'єктів 
та населення, що піддається дії іонізуючих випромінювань. 
Державний (Національний) реєстр України осіб, які постраждали 
внаслідок Чорнобильської катастрофи. 

3 

28. Практичне заняття 10. Пухлини нирки та сечовивідних шляхів. 2 

29. Самостійна робота. Законодавчі акти та нормативні документи, 
що регламентують застосування іонізаційних випромінювань. 3 

30. Практичне заняття 11. Рак шийки і тіла матки. Рак яєчників. 2 

31. Лекція 7. Біологічна дія іонізаційних випромінювань. Фізичні, 
технологічні та організаційні основи радіаційної медицини. 1 

32. Самостійна робота. Психологічні наслідки радіаційних аварій. 3 

33. 

Практичне заняття 12. Фізичні, технологічні та організаційні 
основи радіаційної медицини. Основи радіаційної безпеки. 
Організація роботи та оснащення лабораторії радіологічного 
відділення для проведення радіометричних та дозиметричних 
досліджень. Дозиметрія іонізаційних випромінювань. 

2 

34. Лекція 10. Гостра і хронічна променева хвороба. 1 

35. Самостійна робота. Особливості харчування на радіонуклідно-
забрудненій території. 3 

36. 
Практичне заняття 13. Гостра променева хвороба. Хронічна 
променева хвороба. Місцеві променеві реакції та пошкодження. 
Віддалені наслідки радіаційних аварій. 

2 

37. Самостійна робота. Написання історії хвороби. 4 

Консул ьтація 1 

Підсумковий контроль - Захист історії хвороби 2 

Всього: 90 годин / 3 кредити 12 28 1 49 

* За наявності змін до графіку навчального процесу див. додаток 1 

Загальний обсяг 90 год., в тому числі: 
Лекції - 12 год. 
Практичні заняття - 28 год. 
Консультації - 1 год. 
Самостійна робота - 49 год. 
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9. Рекомендовані джерела: 

Основна 
1. Онкологія: підручник / Ю.В. Думанський, А.І. Шевченко, І.Й. Галайчук та ін.; за 

ред. Г.В. Бондаря, А.І. Шевченка, І.Й. Галайчука. - 2-е вид., переробл. та допов. 
- К.: ВСВ «Медицина», 2019. - 520 с. 

2. Онкологія : підручник / за ред. А.І. Шевченка. - Вінниця : Нова Книга, 2020. -
448 с. 

3. Онкологія: Підручник. - 3-тє видання, перероб. і доп./Б.Т. Білинський, 
Н.А.Володько, А.І. Гнатишак, О.О. Галай та ін.; за ред. проф. Б.Т. Білинського. -
К.: Здоров'я, 2004. - 528 с. 

4. Основи радіаційної медицини: Навч. посібник / О.П. Овчаренко, А.П. Лазар, Р.П. 
Матюшко. - Вид. 2-е, стереотип. - Одеса: Одес. держ. мед. ун-т, 2003. - 208 с. 

5. Радіаційна медицина: Підручник для мед. ВНЗ ІІІ-IV рів. акред. Затверджено 
МОН / За ред. М.І. Пилипенка. - К., 2013. - 232 с. 

6. Щепотін І.Б., Ганул В.Л., Кліменко І.О. та ін. Онкологія. - К.: Книга плюс, 2006. 
- 496 с. 

Додаткова 
1. 20 років Чорнобильської катастрофи. Погляд у майбутнє. Національна доповідь 

України. - К.: "Атіка", 2006. - 224 с. 
2. Бебешко В.Г., Коваленко О.М., Білий Д.О. Гострий радіаційний синдром і його 

наслідки. - Тернопіль: ТДМУ, 2006. - 424 с. 
3. Вибрані лекції з клінічної онкології: Навч. посіб./ Бондар Г.В., Думанський 

Ю.В., Антіпова С.В., Попович О.Ю. та ін. - Луганськ: ВАТ «Луганська обласна 
друкарня», 2009. - 560 с. 

4. Довідник онколога. Випуск третій. Упорядник Я.В. Шпарик. - Львів: "Галицька 
видавнича спілка", 2002. - 136 с. 

5. Дрижак В.І., Домбрович М.І. Рак молочної залози. - Тернопіль: Укрмедкнига, 
2005. - 152 с. 

6. Клінічна онкологія: посібник Бетезди: пер. 5-го англ. вид. / Національний 
інститут раку, м. Бетезда, США; за ред. Джейма Абрагама, Джеймса Л. Ґаллі; 
наук. ред. пер. Ігор Галайчук. - К.: ВСВ «Медицина», 2021. - 926 с. 

7. Клінічна онкологія: Посібник для студентів вищих медичних навчальних 
закладів IV рівня акредитації та лікарів-інтернів / Б.А. Болюх, В.В. Петрушенко, 
А.А. Ткач та ін.; за ред. док. мед. наук, проф. Б.А. Болюха. - Вінниця: ДП 
«ДКФ», 2012. - 704 с. 

8. Комбіноване лікування хворих на рак ободової кишки: Монографія / С.О. 
Шалімов, О.І. Євтушенко, Д.В. М'ясоєдов, В.В. Приймак. - К.: Четверта хвиля, 
2006. - 168 с. 

9. Норми радіаційної безпеки України. Доповнення: Радіаційний захист від джерел 
потенційного опромінення (НРБУ-97/Д-2000). Київ, 2000. - 80 с. 
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10. Онкологія // Медицина за Девідсоном: принципи і практика : посібник: пер. 23-
го англ. вид.: у 3т. Т. 3 / за ред. С.Г. Ралстона, Я.Д. Пенмана, М.В.Дж. Стрекена, 
Р.П. Гобсона; наук. ред. пер. І. Галайчук. - К.: ВСВ «Медицина», 2021. - С. 571-
599. 

11. Онкологічна проктологія. Навчальний посібник / О.І. Євтушенко. - К.: Вістка, 
2012. - 392 с. 

12. Пилипенко М.І. Вибрані лекції з радіології. - Харків: Інститут медичної 
радіології ім. С.П. Григор'єва НАМН України, Харківський національний 
медичний університет, 2012. - С. 5-84. 

13. Рак товстої кишки (ілюстрований навчальний посібник): посібник / І.Й. 
Галайчук, М.І. Домбрович, Т.Ю. Угляр. - Тернопіль: ТДМУ, 2018. - 40 с. 

Інформаційні ресурси 
1. http://www.osvita.org.ua - Освітній портал - все про освіту в Україні. 
2. http://nbuv.gov.ua - сайт Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. 
3. http://korolenko.kharkov.com - сайт Харківської державної наукової бібліотеки імені 

В. Г. Короленка. 
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