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1. Мета дисципліни - підготовка фахівця, у якого буде сформовано цілісне уявлення 
про злоякісна та доброякісні пухлини, їх етіологію та патогенез, клінічні симптоми та 
синдроми в онкології, методи діагностики, диференціальну діагностику, лікування, та 
реабілітацію онкологічних хворих; формувати у здобувачів комплексу знань, умінь та 
навичок з радіаційної медицини, що дозволить ним визначати етіологічні, патогенетичні 
фактори та клінічні прояви, ставити діагноз гострого та хронічого радіаційного ураження та 
надавати невідкладну допомогу потерпілим, визначати тактику ведення постраждалих, які 
зазнали дії іонізуючого опромінення 

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: 

1. Успішне опанування навчальних дисциплін «Медична біологія», «Медична та 
біологічна фізика», «Анатомія людини», «Гістологія, цитологія та ембріологія», 
«Фізіологія». 

2. Вміння самостійно застосовувати знання з медичної та біологічної фізики, 
медичної біології анатомії людини, фізіології 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 

Навчальна дисципліна «Онкологія та радіаційна медицина» є складовою циклу 
підготовки фахівців освітнього рівня «Магістр» за освітньою програмою 222 «Медицина». 
«Онкологія та радіаційна медицина» є обов'язковим компонентом, під час вивчення якого 
відбувається засвоєння студентами теоретичних основ надання допомоги при радіаційному 
ураженні, а також власне онкології: організації онкологічної допомоги населенню України, 
діагностики та лікування злоякісних захворювань легень, межистіння, шлунково-кишкового 
тракту, щитоподібної залози, шкіри, м'яких тканин, статевих та сечовидільних органів, 
лімфосарком, лімфогранульоматозу та практичних навичок та формування професійного 
вміння для діагностики та надання невідкладної медичної допомоги та інтенсивної терапії 
при певних патологічних станах та в період догляду за хворими. «Онкологія та радіаційна 
медицина» є клінічною дисципліною, під час вивчення якої студентам надається змога мати 
цілісне уявлення про розповсюдження окремих локалізацій ракових пухлин, факторів 
ризику, передракових захворювань, гістологічних, макроскопічних та клінічних форм, 
профілактики, ранньої діагностики, комбінованого, оперативного, променевого 
хіміотерапевтичного, гормонального та комплексного лікування, питань симптоматичної 
терапії, нетрадиційного лікування та реабілітації онкохворих; наданню допомоги при 
радіаційних ураженнях 

Програма дисципліни структурована: 
Змістовий модуль 1. Пухлини травного тракту: рак губи; рак слизової порожнини 

рота; рак язика; рак стравоходу; рак шлунку; рак підшлункової залози; рак печінки; рак 
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ободової кишки; рак прямої кишки - захворюваність, причини, епідеміологія, передракові 
захворювання, принципи класифікації, клініка, діагностика, рання діагностика, 
диференціальна діагностика, принципи комбінованого і комплексного лікування. Рання 
діагностика, принципи та методи скринінгу раку шлунку, диспансеризація хворих. Первинна 
і вторинна профілактика раку стравоходу та шлунка. Стравохід Барретта. Діагностика і 
диференціальна діагностика механічної жовтяниці, методи лікування, симптоматичні 
операції. Діагностика і диференціальна діагностика кишкової непрохідності, методи 
хірургічного лікування, симптоматичні операції. Принципи та методи скринінгу на рак 
ободової і прямої кишки, диспансеризація хворих. Первинна і вторинна профілактика на рак 
ободової і прямої кишки. 

Пухлини органів дихання, молочної залози, щитовидної залози та шкіри. Рак легені. 
Центральний рак легені, патогенез і фази розвитку бронхообтураційного синдрому, основні 
клінічні прояви раку легені на ранніх стадіях, диференціальна діагностика раку легені. 
Метастатичні пухлини легень: діагностика, диференціальна діагностика, принципи 
лікування. Принципи та методи скринінгу на рак легені, диспансеризація хворих. Первинна і 
вторинна профілактика раку легені. Пухлини межистіння (тимома, лімфосаркома, тератома). 
Рак молочної залози. Принципи та методи скринінгу на рак молочної залози, 
диспансеризація хворих, первинна і вторинна профілактика раку молочної залози. Рак 
щитоподібної залози. Лімфогранульоматоз. Рак шкіри. Меланома. 

Пухлини статевих та сечовивідних органів, кісток та м'яких тканин, 
лімфогранульоматоз. Рак тіла матки; рак шийки матки; рак яєчників; рак нирки; рак сечового 
міхура; рак передміхурової залози: захворюваність, причини, епідеміологія, клініка, 
діагностика, рання діагностика, диференціальна діагностика, класифікація, комбіноване і 
комплексне лікування. Онкозахворювання, сучасні уявлення про канцерогенез, канцерогени, 
основні причини раку. Онкозахворюваність, структура, облік і динаміка. Класифікація 
онкозахворювань, система TNM. Організація і задачі онкослужби. Протиракова боротьба, 
диспансеризація онкохворих. Первинна і вторинна профілактика онкозахворювань. 
Паліативна і симптоматична терапія онкохворих: задачі, принципи, методи. Боротьба з 
болем, принципи, методи, основні групи анальгетиків. Методи паліативного лікування 
пухлин травного тракту, органів дихання. статевих органів, сечовивідних органів. Етичні і 
психологічні принципи паліативної допомоги онкохворим. 

4. Завдання (навчальні цілі): 

- формування у студента практичних навичок, таких як: взяття відпечатків пухлин для 
цитологічного дослідження, проведення пункційної біопсії, інцизійна біопсія пухлин 
зовнішньої локалізації, методика пальпаторного обстеження зовнішніх лімфовузлів, грудної 
залози, виконання торако-, лапаро-, трахео-центезу, дігітального та бімануального 
дослідження прямої кишки та піхви, ректороманоскопії, оцінка даних і трактовка результатів 
гепатограм, сканограм печінки, нирки, щитовидної залози, рентгенограм різних локалізацій 
раку, оволодіння технікою електроексцізії та кріодеструкції, асистенції під час оперативних 
втручань. 
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- вироблення у студента системи умінь вирішувати певні типові задачі діяльності при 
здійсненні певних виробничих функцій: Встановлення попереднього клінічного діагнозу 
онкологічного захворювання за стандартними методиками, використовуючи попередні дані 
анамнезу, об'єктивного дослідження, лабораторного та інструментального дослідження, 
знання про людину її органи та системи, висновків проведенної диференціальної 
діагностики, дотримуючись відповідних етичних та юридичних норм, шляхом прийняття 
обгрунтованого рішення; 

- діагностування невідкладних станів в онкології і надання першої допомоги при: 
асфіксії, внутрішній кровотечі, пневматораксі, перфорації порожнинного органа, кишкової 
непрохідності, гострої затримки сечі; 

- планування санітарно-гігієнічних та профілактичних заходів використовуючи 
узагальнену процедуру оцінки стану здоров'я людини, дотримуючись відповідних етичних 
та юридичних норм, шляхом прийняття обгрунтованого рішення, серед закріпленного 
контингента населення: формувати диспансерні групи хворих, формувати групи здорових 
людей, що підлягають диспансерному нагляду (представники профессій що підпадають під 
вплив канцерогенних факторів); 

- визначення характеру та принципів лікування онкологічних захворювань, необхідного 
режиму праці та відпочинку, необхідної дієти при лікуванні на підставі попереднього 
клінічного діагнозу, використовуючи знання про людину її органи та системи, 
дотримуючись відповідних етичних та юридичних норм, шляхом прийняття обгрунтованого 
рішення за існуючими алгоритмами та стандартними схемами; 

- визначення клінічного перебігу гострих та хронічних радіаційних уражень: принципи 
лікування радіаційних уражень; 

- оцінка впливу навколишнього середовища на на стан здоров'я населення, ведення 
медичної документації, обробка державної, соціальної та медичної документації. 

Згідно з вимогами проекту Стандарту вищої освіти України (другий (магістерський) рівень 
вищої освіти (восьмий рівень НРК України, галузь знань 22 «Охорона здоров'я», спеціальність 
222 «Медицина») дисципліна забезпечує набуття студентами наступних компетентностей: 

- 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 компетентності за шифрами ЗК.1; ЗК.2, ЗК.3, ЗК.4, ЗК.5; ЗК.6; ЗК.7; ЗК.8, 
ЗК.10, ЗК.11: 

ЗК.01 Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 
ЗК.02. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 
ЗК.03. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 
ЗК.04. Знання та розуміння предметної галузі та розуміння професійної діяльності. 
ЗК.05. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації. 
ЗК.06. Здатність приймати обґрунтовані рішення. 
ЗК.07. Здатність працювати в команді. 
ЗК.08. Навички міжособистісної взаємодії. 
ЗК.10. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. 
ЗК.11. Визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих обов'язків. 
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- спеціальні (фахові, предметні) компетентності: за шифрами СК.1, СК.2; СК.3; СК.4, 
СК.5, СК.6, СК.7, СК.8; СК.14, СК.15, СК.16, СК.21: 

СК 1. Спроможність збирати медичну інформацію про пацієнта і аналізувати клінічні данні. 
СК 2. Здатність до визначення необхідного переліку лабораторних та інструментальних 
досліджень та оцінки їх результатів. 
СК 3. Здатність до встановлення попереднього та клінічного діагнозу захворювання. 
СК 4. Здатність до визначення необхідного режиму праці та відпочинку при лікуванні 
захворювань. 
СК 5. Здатність до визначення характеру харчування при лікуванні захворювань. 
СК 6. Здатність до визначення принципів та характеру лікування захворювань. 
СК 7. Здатність до діагностування невідкладних станів. 
СК 8. Здатність до визначення тактики надання екстреної медичної допомоги. 
СК 14. Здатність до планування і проведення профілактичних та протиепідемічних заходів 
щодо інфекційних хвороб. 
СК 15. Здатність до проведення експертизи працездатності. 

СК 16. Здатність до ведення медичної документації, в тому числі електронних форм. 

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 

Відсоток у 
підсумковій 

оцінці з 
дисципліни Код Результат навчання 

Форми 
(та/або 

методи і 
технології) 

викладання і 
навчання 

Методи оцінювання 

Відсоток у 
підсумковій 

оцінці з 
дисципліни 

Знати 
1.1. Встановлення попереднього Лекція, презентації/доповіді; 10 

клінічного діагнозу онкологічного практичне усні відповіді / 
захворювання за стандартними заняття доповнення; іспит 
методиками, використовуючи самостійна 
попередні дані анамнезу, робота 
об'єктивного дослідження, 
лабораторного та інструментального 
дослідження, знання про людину її 
органи та системи, висновків 
проведеної диференціальної 
діагностики, дотримуючись 
відповідних етичних та юридичних 
норм, шляхом прийняття 
обґрунтованого рішення 

1.2. Діагностування невідкладних станів Лекція, 10 
в онкології і надання першої практичне презентації/доповіді; 
допомоги при: асфіксії, внутрішній заняття, усні відповіді / 
кровотечі, пневмотораксі, перфорації самостійна доповнення; іспит 
порожнистого органа, кишкової робота 
непрохідності, гострої затримки сечі 

1.3. Планування санітарно-гігієнічних та Лекція, 10 
профілактичних заходів практичне презентації/доповіді; 
використовуючи узагальнену заняття, усні відповіді / 
процедуру оцінки стану здоров'я самостійна доповнення; іспит 
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людини, дотримуючись відповідних 
етичних та юридичних норм, шляхом 
прийняття обґрунтованого рішення, 
серед закріпленого контингенту 
населення: формувати диспансерні 
групи хворих, формувати групи 
здорових людей, що підлягають 
диспансерному нагляду 
(представники професій, що 
підпадають під вплив канцерогенних 
факторів) 

робота 

1.4. Визначення характеру та принципів 
лікування онкологічних захворювань, 
необхідного режиму праці та 
відпочинку, необхідної дієти при 
лікуванні на підставі попереднього 
клінічного діагнозу, використовуючи 
знання про людину її органи та 
системи, дотримуючись відповідних 
етичних та юридичних норм, шляхом 
прийняття обґрунтованого рішення за 
існуючими алгоритмами та 
стандартними схемами 

Практичне 
заняття, 

самостійна 
робота 

презентації/доповіді; 
оформлення учбової 

історії хвороби 
усні відповіді / 

доповнення; іспит 

10 

1.5. Оцінка впливу навколишнього 
середовища на стан здоров'я 
населення, ведення медичної 
документації, обробка державної, 
соціальної та медичної документації 

Лекція 
Практичне 

заняття 

презентації/доповіді; 
усні відповіді / 

доповнення; іспит 

5 

Вміти 
2.1. Взяття відпечатків пухлин для 

цитологічного дослідження. 
Проведення пункційної біопсії 
різноманітних пухлин. 
Інсцизійна біопсія пухлин зовнішньої 
локалізації 

Практичне 
заняття, 

самостійна 
робота 

презентації/доповіді; 
усні відповіді / 

доповнення; іспит 

5 

2.2. Методика пальпаторного обстеження 
зовнішніх лімфовузлів. 
Методика пальпаторного обстеження 
грудної залози. 
Торако-, лапаро-, трахеоцентез 

Практичне 
заняття, 

самостійна 
робота 

презентації/доповіді; 
усні відповіді / 

доповнення; іспит 

10 

2.3. Пальцеве та бімануальне 
дослідження прямої кишки та піхви. 
Ректороманоскопія. 
Техніка ФБС, ФГДС, ФКС 

Практичне 
заняття, 

самостійна 
робота 

презентації/доповіді; 
усні відповіді / 

доповнення; іспит 

10 
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2.4. Техніка виконання 
ретропневмоперітонеума. 
Техніка лапаро- і торакоскопії. 
Читання гепатограм, сканограм 
печінки, нирки, щитовидної залози 

Практичне 
заняття, 

самостійна 
робота 

презентації/доповіді; 
усні відповіді / 

доповнення; іспит 

10 

2.5. Аналіз та інтерпретація знімків 
досліджень (рентгенограма, УЗД, КТ, 
МРТ, ПЕТ-КТ) різних локалізацій 
злоякісних пухлин. Техніка 
електроексцизії та кріодеструкції. 
Асистенція під час оперативних 
втручань 

Практичне 
заняття, 

самостійна 
робота 

презентації/доповід; 
усні відповіді / 

доповнення; іспит 

10 

Комунікація 
3.1 Представляти результати наукового 

пошуку в формі доповідей з 
використанням сучасних технологій, 
коректно вести дискусію. 

Практичне 
заняття, 

самостійна 
робота 

Презентації/доповіді; 
оформлення учбової 

історії хвороби; 
усні відповіді / 

доповнення; іспит 

5 

Автономність та відповідальність 
4.1. Орієнтуватися в принципових 

питаннях загальної хірургії, 
проводити підбір та аналіз сучасної 
літератури за даним напрямком, 
використовувати її, а також програми 
обробки даних для планування, 
отримання й аналізу результатів 
власної науково-дослідної роботи. 

Самостійна 
робота 

Презентації/доповіді; 
іспит 

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 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 4.1 

ПР3. 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). 

+ + 

ПР4. 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). 

+ + + + + + 

ПР6. Визначати характер та принципи 
лікування хворих (консервативне, 
оперативне) із захворюваннями (за 
списком 2) в умовах закладу охорони 
здоров'я, вдома у хворого та на 
етапах медичної евакуації, в т.ч. у 
польових умовах, на підставі 
попереднього клінічного діагнозу, 
дотримуючись відповідних етичних 
та юридичних норм, шляхом 
прийняття обґрунтованого рішення за 
існуючими алгоритмами та 
стандартними схемами, у разі 
необхідності розширення стандартної 
схеми вміти обґрунтувати 
персоніфіковані рекомендації під 
контролем лікаря-керівника в умовах 
лікувальної установи. 

+ + + + + 

ПР24. Організовувати необхідний 
рівень індивідуальної безпеки 
(власної та осіб, про яких піклується) 
у разі виникнення типових 
небезпечних ситуацій в 

+ + + + + + + + 
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індивідуальному полі діяльності. 

7.1 Форми оцінювання студентів 

- семестрове оцінювання: 

1. Презентації / доповіді - РН1.1-4.1 - 10 балів /5 балів 
2. Оформлення учбової історії хвороби - РН 1.4, 3.1 - 10 балів / 5 балів 
3. Усні відповіді / доповнення - РН 1.1. - 1.5, 2.1-2.5, 3.1 - 40 балів / 20 балів 

- семестрове оцінювання (семестровий контроль): у формі іспиту 
Підсумкова оцінка з освітнього компонента в цілому, підсумковою формою контролю 

за яким встановлено іспит, визначається як сума оцінок (балів) за всіма успішно оціненими 
результатами навчання під час семестру (оцінки нижче мінімального порогового рівня до 
підсумкової оцінки не додаються) та оцінки, отриманої під час іспиту. 

Форма проведення іспиту - письмово-усна, вид письмових завдань - запитання з 
відкритими відповідями. Результатами навчання, які оцінюються під час проведення іспиту, 
є РН 1.1. - 1.5, 2.1-2.5. Максимальна кількість балів, яка може бути отримана здобувачем 
освіти під час іспиту, становить 40 балів за 100 бальною шкалою. 
Перескладання семестрового контролю з метою покращення позитивної оцінки не 
допускається. 

- умови допуску до іспиту: 
Обов'язковою умовою допуску до іспиту є відпрацювання всіх практичних робіт та 

підготовка презентації/доповіді. Здобувач освіти не допускається до іспиту, якщо під час 
семестру набрав менше ніж 20 балів. 

7.2. Організація оцінювання: 

Оформлення учбової історії хвороби, оцінювання підготовлених презентацій/доповідей, 
усних відповідей/доповнень проводиться упродовж семестру. 

7.3. Шкала відповідності оцінок 

Відмінно / Excellent 90-100 
Добре / Good 75-89 

Задовільно / Satisfactory 60-74 
Незадовільно / Fan 0-59 
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8. Структура навчальної дисципліни. Тематичний план 

Кількість годин 

№ 
п/п Назва тем 

Л
ек

ці
ї 

П
ра

кт
ич

ні
 

за
ня

тт
я 

К
он

су
ль

та
-

ці
ї 

С
ам

ос
ті

йн
а 

ро
бо

та
* 

14 28 0 48 

1. 

Лекція. Онкозахворювання, епідеміологія, основні причини 
раку. Онкозахворюваність, структура, облік і динаміка. 
Класифікація онкозахворювань, система TNM. Організація і 
задачі онкослужби. Протиракова боротьба, диспансеризація 
онкохворих. Профілактика онкозахворювань. 

2 

2. 

Лекція. Підходи до діагностики: Пухлини травного тракту: 
рак стравоходу, шлунку, підшлункової залози, ободової і 
прямої кишки. Закономірності росту, патогенез клінічні 
прояви, залежність клініки від локалізації і поширеності 
пухлинного процесу. Основні клінічні прояви пухлин 
травного тракту. Методи діагностики, сучасні принципи і 
методи хірургічного і комбінованого лікування пухлин 
травного тракту. Профілактика пухлин травного тракту. 

2 

3. 
Самостійна робота. Молекулярно-генетичні та епігенетичні 
основи онкології 6 

4. Практичне заняття. Підходи до діагностики: Pак губи, язика. 
Рак слинних залоз та слизових ротової порожнини 2 

5. 
Самостійна робота. Підходи до діагностики: Рак губи, 
слизової порожнини рота: збір скарг, анамнезу: загальний 
огляд хворого, пальпація периферичних лімфатичних вузлів 

4 

6. Практичне заняття. Підходи до діагностики: Первинний і 
вторинний рак печінки 2 

7. Практичне заняття. Підходи до діагностики: Pак стравоходу. 
Рак шлунку 2 

8. 

Самостійна робота. Підходи до діагностики: Рак стравоходу і 
шлунку: збір скарг, анамнезу; загальний огляд хворого, 
пальпація периферичних лімфатичних вузлів, поверхнева та 
глибока пальпація органів черевної порожнини, виявлення 
наявності вільної рідини у черевної порожнині, методика 
фіброезофагогастродуоденоскопії, проведення зонду в 
шлунок 

4 

9. Практичне заняття. Підходи до діагностики: Рак 
підшлункової залози 2 

10. 

Самостійна робота. Підходи до діагностики: Рак печінки і 
підшлункової залози: збір скарг, анамнезу; загальний огляд 
хворого, глибока методична пальпація печінки і підшлункової 
залози, виявлення наявності вільної рідини у черевній 
порожнині 

4 

11. Практичне заняття. Підходи до діагностики: Рак товстої 2 
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кишки. Рак прямої кишки 

12. Практичне заняття. Підходи до діагностики: Пухлини 
заочеревинного простору 2 

13. 

Лекція 3. Підходи до діагностики: Пухлини органів дихання і 
межистіння. Закономірності росту, патогенез симптомів, 
клінічні прояви, залежність клініки від локалізації і 
поширеності пухлинного процесу. Центральний і 
периферичний рак легені, патогенез і фази розвитку 
бронхообтураційного синдрому. Основні клінічні прояви раку 
легені на ранніх стадіях. Класифікація, діагностика і рання 
діагностика пухлин органів дихання і середостіння. 
Профілактика пухлин органів дихання. 

2 

14. Практичне заняття. Підходи до діагностики: Рак легень. 
Пухлини плеври. Пухлини межистіння 2 

15. 

Самостійна робота. Підходи до діагностики: Рак легені, 
пухлини межистіння: збір скарг, анамнезу; загальний огляд 
хворого, пальпація грудної клітки та регіонарних лімфовузлів, 
аускультація та перкусія легень для виявлення порушень 
бронхіальної прохідності та наявності вільної рідини у 
плевральній порожнини; методика бронхоскопії і плевральної 
пункції 

4 

16. 

Самостійна робота. Підходи до діагностики: Рак молочної і 
щитовидної залози: збір скарг, анамнезу; загальний огляд 
хворого, пальпація молочної і щитоподібної залози та 
регіонарних лімфовузлів; пункційна аспіраційна біопсія 
пухлин молочної і щитоподібної залози 

2 

17. 

Самостійна робота. Підходи до діагностики: Рак шкіри, 
меланома, лімфогранульоматоз: збір скарг, анамнезу; 
загальний огляд хворого, пальпація регіонарних лімфовузлів, 
зскоб пухлини 

2 

18. 

Лекція. Підходи до діагностики: Пухлини органів 
сечостатевої системи: рак нирки, сечового міхура, 
передміхурової залози, рак тіла і шийки матки, рак яєчників. 
Закономірності росту, патогенез симптомів, клінічні прояви, 
залежність клініки від локалізації і поширеності пухлинного 
процесу. Основні клінічні прояви пухлин органів сечостатевої 
системи. Особливості клініки пухлин на ранніх стадіях. 
Класифікація, методи діагностики і ранньої діагностики 
пухлин сечостатевої системи. Принципи і методи хірургічного 
і комбінованого лікування пухлин сечостатевої системи. 
Профілактика пухлин сечостатевої системи 

2 

19. Практичне заняття. Підходи до діагностики: Рак шкіри. 
Меланома 2 

20. Самостійна робота. Молекулярно-генетичні методики 
досліджень злоякісних та доброякісних пухлин шкіри 2 

21. 
Практичне заняття. Підходи до діагностики: Злоякісні 

пухлини кісток. Саркоми м'яких тканин. 
Лімфогрануломатоз 

2 

22. Практичне заняття. Підходи до діагностики: Pак 
щитоподібдної залози. Рак молочної залози 2 
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23. 
Самостійна робота. Молекулярно-генетичні методики 

досліджень злоякісних та доброякісних пухлин 
ендокринних органів. 

2 

24. Практичне заняття. Підходи до діагностики: Рак тіла і 
шийки матки. Рак яєчників 2 

25. 

Самостійна робота. Підходи до діагностики: Рак тіла, шийки 
матки, яєчників: збір скарг, анамнезу; загальний огляд 
хворого, пальпація регіонарних лімфовузлів, бімануальне 
дослідження 

2 

26. 

Самостійна робота. Підходи до діагностики: Рак нирки, 
сечоводу, сечового міхура: збір скарг, анамнезу; загальний 
огляд хворого, бімануальне дослідження, узяття змиву зі 
статевого органа, методика цистоскопії 

2 

27. 
Практичне заняття. Підходи до діагностики: Рак нирки. Рак 
сечового міхура. Рак простати і пеніса. Курація хворих. 
Написання історії хвороби. 

2 

28. 

Самостійна робота. Підходи до діагностики: Рак 
передміхурової залози: збір скарг, анамнезу; загальний огляд 
хворого, пальпація регіонарних лімфовузлів, ректальне 
дослідження. Пухлини кісток та м'яких тканин, збір скарг, 
анамнезу; загальний огляд хворого, пальпація пухлини та 
регіонарних лімфовузлів. Лімфогрануломатоз, збір скарг, 
анамнезу; загальний огляд хворого, пальпація регіонарних 
лімфовузлів 

2 

29. 

Лекція. Загальні питання: Паліативна і симптоматична 
терапія онкохворих: задачі, принципи, методи, основні групи 
анальгетиків. Методи паліативного лікування основних 
симптомів і синдромів. Етичні і психологічні принципи 
паліативної допомоги. 

2 

30. 

Лекція. Предмет радіаційної медицини, її зв'язок з іншими 
медичними дисциплінами. Історія розвитку радіаційної 
медицини. Природний радіаційний фон, його складові та 
зміни. Штучні джерела іонізуючого випромінювання та їх 
застосування в народному господарстві. Природа, види і 
властивості радіаційного випромінювання. Дозиметрія 
іонізуючого випромінювання. Принцип будови дозиметрів, 
радіометрів, їх типи. Оцінка ступеня рівня радіонуклідів 
охорони здоров'я, основи, води, продукти харчування. 

2 

31. 

Практичне заняття. Біологічна дія іонізуючого 
випромінювання. Залежність біологічної дії від характеру дії 
іонізуючого випромінювання, кількості випромінювання, 
радіочутливості тканин організму. Променеві синдроми. 
Гостра променева хвороба. Види променевих уражень. Гостра 
променева хвороба внаслідок зовнішнього опромінення. 
Етіологія, патогенез, діагностика, клінічна картина, лікування, 
наслідки гострої променевої хвороби. Гострі місцеві 
променеві ураження. 

2 

32. 

Практичне заняття. Підходи до діагностики: Хронічна 
променева хвороба. 
Клінічна картина, діагноз. Принципи лікування залежно від 
тяжкості. Причини, патогенез, професійний анамнез. 

2 
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33. 

Лекція. 
Біологічні наслідки техногенних та ядерних катастроф. Аварія 
на Чорнобильській атомній електростанції (ЧАЕС). Медичні, 
соціальні та санітарно-гігієнічні аспекти. Гострі ефекти 
опромінення на Чорнобильській АЕС. Аварія на ЧАЕС -
наймаштабніша радіоекологічна катастрофа сучасності. 

2 

34. 

Самостійна робота. Закони України щодо статусу та 
соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок 
аварії на ЧАЕС. Категорії населення, що постраждалих 
наслідків катастроф. Соціальні проблеми, що виникли після 
аварії на ЧАЕС. Диспансеризація населення, яке зазнало 
впливу радіації. 

2 

35. 

Самостійна робота. Вплив малих доз іонізуючої радіації на 
організм людини. Токсикологія основних радіонуклідів. 
Особливості клініки, діагностики та лікувально-профілактичні 
заходи при надходженні до організму людини радіонуклідів. 
Ефекти внутрішнього опромінення людини. 

2 

36. 

Самостійна робота. Діагностичні та прогностичні значення 
гематологічних, біохімічних, цитогенетичних та інших 
методів дослідження для оцінки патологічних змін в органах 
та системах людини після дії іонізуючого випромінюваня. 
Вплив іонізуючого випромінювання на різні органи і системи 
організму. 

2 

37. 
Самостійна робота. Оснащення та робота спеціальних 
лікувальних закладів для надання послуг, які пізнали вплив 
іонізуючого випромінювання 

2 

38. 

Самостійна робота. Диспансеризація персоналу, який 
працює з джерелами іонізуючого випромінювання. Групи осіб 
первинного диспансерного обліку, категорії та рівні третього 
обліку. 

2 

39. 

Самостійна робота. Вплив іонізуючого випромінювання на 
ембріон і плід. Віддалені наслідки впливу іонізуючого 
випромінювання. Стохастичні та нестохастичні радіаційні 
ефекти. Генетичні, тератогенні та соматичні наслідки 
опромінення людини 

2 
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