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ВСТУП 

1. Мета дисципліни "Радіаційна медицина та біонанотехнології” – надати студентам базові 

знання з сучасної біонанотехнології а також з радіаційної  та наномедицини., а також виробити 

навички та опанувати методологію досліджень в біонано- та радіаційних технологіях з метою 

використання отриманих знань та навичок в медицині, фармакології  та біології. Цей курс є 

складовою  фундаментальної підготовки магістрів та формування їх фахових умінь. 

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни:  
Навчальна дисципліна "Радіаційна медицина та біонанотехнології” є складовою циклу 

професійної підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр" і спирається на знання, 

отримані в курсах з  квантової механіки, ядерної фізики, електродинаміки, статистичної фізики, 

молекулярної фізики, алгоритмів та методів обчислень, математичних та фізичних дисциплін 

дисциплін. 

Попередні вимоги:  
студент повинен знати: основи молекулярної фізики, квантової механіки, електродинаміки, 

ядерної фізики, статистичної фізики та математичних дисциплін у обсязі програм бакалаврату  з 

прикладної фізики, а також  мати уявлення про основні закони біофізики. 

студент повинен вміти: вирішувати задачі з квантової механіки, ядерної фізики, 

електродинаміки та молекулярної фізики, застосовувати відповідний математичний апарат, а також 

володіти навичками роботи з електронними базами даних і з науково-методичною літературою. 

 

3. Анотація навчальної дисципліни: 
Біонанотехнолгія – це дисципліна, яка  поєднує фундаментальну науку з  виробництвом. Розвиток 

біонанотехнолгій націлений на створення та використання нано-пристроїв, адаптованих до 

біомолекул та інтегрованих з ними, а також на створення та використання нано-систем в медико-

біологічних дослідженнях і на пряме маніпулювання молекулярними процесами в живих організмах. 

Радіаційна медицина дає кількісну характеристику механізмам дії іонізуючого випромінювання, а 

також радіаційно-хімічним та радіаційно-біохімічним процесам перетворень біологічно-важливих 

молекул в опроміненій клітині. Вона також характеризує специфіку використання іонізуючого 

випромінювання  в медицині для задач лікування та діагностики.  

4. Завдання навчальної дисципліни (навчальні цілі): 

 1. Студент повинен знати принципи, базові положення та методи радіаційної медицини, 

радіаційної екології і дозиметрії, а також основні  положення та  методи біонанотехнології . 

 2 Студент повинен навчитись застосовувати методи дозиметрії, а також вміти 

використовувати основні принципи та методи радіаційної медицини та біонанотехнологій при 

вирішенні конкретних  прикладних задач. 

 

Дисципліна спрямована на формування програмних компетентностей: 

– коди, назви компетентностей із переліку компетентностей в описі освітньої програми 

ЗК 1 - Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях 

ЗК 9 - Здатність працювати в команді 

ФК 2 - Здатність брати участь у плануванні методики проведення та матеріального забезпечення 

експериментів та лабораторних досліджень 

ФК 4 - Здатність брати участь у виготовленні зразків матеріалів та об`єктів дослідження 

ФК 8 - Здатність розуміти і використовувати сучасні теоретичні уявлення в галузі фізики для аналізу 

станів та властивостей фізичних систем 

ПРН 1 - Показувати знання в галузі сучасної прикладної фізики та математики. 

ПРН 2 - Показувати знання в галузі професійної діяльності, технологій та методів дослідження 

властивостей речовин і матеріалів, включаючи наноматеріали. 

ПРН 7 - Застосовувати фізичні, математичні та комп’ютерні моделі для дослідження фізичних явищ, 

приладів і наукоємних технологій 

ПРН 9 - Вибирати методи та інструментальні засоби проведення досліджень 
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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 

та пороговий критерій 

оцінювання (за 

необхідності) 

Відсоток у 

підсумковій 

оцінці з 

дисципліни Код Результат навчання 
1 знати: лекційні заняття Модульний контроль до 36 

1.1 

Характеристики фундаментальної взаємодії 

різних типів іонізуючого випромінювання 

(рентгенівське випромінювання, гама-

кванти, електрони, нейтрони, протони. 

важкі ядра) з фізичними об’єктами. 

Принципи та нормативи дозиметрії 

Лекція 1-2 Модульний контроль 6 

1.2 
Основні форми контакту людини з 

джерелами іонізуючої радіації 
Лекція 3 Модульний контроль 6 

1.3 

Особливості дії іонізуючого 

випромінювання на ДНК. Радіаційний 

синергізм та антагонізм. Гормезис. Дію 

іонізуючого випромінювання на органи 

людини 

Лекція 4-5 Модульний контроль 6 

1.4 

Особливості селективної дії неіонізуючого 

випромінювання в ближній та хвильовій 

зонах . Комбінована дія іонізуючого та 

неіонізуючого випромінювання на 

біооб’єкти. 

Лекція 6 Модульний контроль 6 

1.5 
Типи, методи і системи променевої терапії 

та променевої діагностики 
Лекція 7-9 Модульний контроль 6 

1.6 
Механізми реалізації ядерних реакцій в 

біосистемах 
Лекція 10 Модульний контроль 6 

2 вміти: лекційні заняття Модульний контроль до 14 

2.1 

Розв’язувати базові задачі взаємодії 

іонізуючого та комбінованого 

випромінювання з атомами, йонами і 

біомолекулами  

Лекції Модульний контроль 14 

3 комунікація: лекційні заняття Модульний контроль до 5 

3.1 
Здатність грамотно будувати наукову 

комунікацію як в усній так і письмовій 

формах, підбирати правильну термінологію 
Лекції, Модульний контроль 3 

3.2 
Здатність до командної роботи у великих 

науково-дослідницьких проектах Лекції,  Модульний контроль 2 

4 автономність та відповідальність: лекційні заняття Модульний контроль до 5 

4.1 

Здатність до самостійного пошуку наукової 

літератури або інших джерел інформації для 

розв’язання поставленої перед студентом 

науково-дослідницької задачі 

Лекції,  Модульний контроль 5 
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6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами навчання  
Результати навчання дисципліни 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 3.1 3.2 4.1  

Програмні результати навчання (назва) 
ЗК 1 - Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях + + + + + + + + + + 

ЗК 9 - Здатність працювати в команді + + + + + + + + + + 

ФК 2 - Здатність брати участь у плануванні методики проведення 

та матеріального забезпечення експериментів та лабораторних 

досліджень 
+ + + +   + + + + 

ФК 4 - Здатність брати участь у виготовленні зразків матеріалів та 

об`єктів дослідження + +     + + + + 

ФК 8 - Здатність розуміти і використовувати сучасні теоретичні 

уявлення в галузі фізики для аналізу станів та властивостей 

фізичних систем 
+ + + + + + + + + + 

ПРН 1 - Показувати знання в галузі сучасної прикладної фізики та 

математики 
+ + + + + + + + + + 

ПРН 2 - Показувати знання в галузі професійної діяльності, 

технологій та методів дослідження властивостей речовин і 

матеріалів, включаючи наноматеріали. 
      + + + + 

ПРН 7 - Застосовувати фізичні, математичні та комп’ютерні моделі 

для дослідження фізичних явищ, приладів і наукоємних технологій 
+ + + + + + + + + + 

ПРН 9 - Вибирати методи та інструментальні засоби проведення 

досліджень 
+ +     + + + + 



 

7. Схема формування оцінки 

7.1. Форми оцінювання  

Рівень досягнення всіх запланованих результатів навчання визначається за результатами 

виконання індивідуальних завдань . Внесок результатів навчання у підсумкову оцінку, за 

умови їх опанування на належному рівні: 
- результати навчання 1.1 – 1.6 [знання] – до 36; 
- результат навчання 2.1 [вміння] – до 14; 
- результат навчання 3.1-3.2 [комунікація] – до 5%; 
- результат навчання 4.1 [автономність та відповідальність] – до 5%; 

Форми оцінювання: 
- семестрове оцінювання: Навчальний семестр має два змістовні модулі. Після кожного 

модуля  проводяться письмові модульні контрольні роботи. Обов’язковим для допуску до 

іспиту є написання модульної контрольної  не нижче, ніж 20 балів 
- підсумкове оцінювання (у формі іспиту): форма іспиту – письмова з 3 питань, питання 

оцінюються до  14 балів. Всього за іспит можна отримати від 0 до 40 балів. Умовою 

досягнення позитивної оцінки за дисципліну є отримання не менш ніж 60 балів.  
- умови допуску до іспиту: умовою допуску до іспиту є отримання студентом сумарно не 

менше, ніж критично-розрахунковий мінімум за семестр. Студенти, які протягом семестру 

сумарно набрали меншу кількість балів, ніж критично-розрахунковий мінімум 40 балів, для 

одержання допуску до іспиту обов’язково повинні виконати необхідну кількість індивідуальних 

завдань. 
У випадку відсутності студента з поважних причин відпрацювання та перездачі модульних 

контрольних робіт здійснюються у відповідності до „Положення про організацію освітнього процесу 

у Київському національному університеті" 

7.2. Організація оцінювання; 

Оцінювання за формами контролю: 

Семестрова робота 
Кількість балів 

Min.  Max.  
Модульний контроль 1 17 30 
Модульна контроль  2 18 30 

 
Орієнтований графік оцінювання: 

Форма оцінювання 
Орієнтовний період для здійснення 

відповідної форми оцінювання 
Модульний контроль 1 Березень 
Модульна контроль  2 Травень 
Добір балів/додаткові завдання Травень 
Іспит Червень 

 

Розрахунок балів, які отримують при успішній здачі іспиту: 

Значення Змістовні модулі Іспит Підсумкова оцінка 
Мінімум 40 20 60 

Максимум 60 40 100 

 
7.3. Шкала відповідності оцінок 

Оцінка (за національною шкалою) / National grade  Рівень досягнень, % / Marks, % 
Відмінно / Excellent 90-100% 

Добре / Good 75-89% 
Задовільно / Satisfactory 60-74% 

Незадовільно / Fail 0-59% 
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8. Структура навчальної дисципліни. Тематичний план лекційних занять 

№ 

з/п Назва теми 
Кількість годин 

Лекції 
Самостійна 

робота 

1 

Вступ, задачі курсу, Характеристики 

фундаментальної взаємодії різних типів іонізуючого 

випромінювання (рентгенівське випромінювання, 

гама-кванти, електрони, нейтрони, протони. важкі 

ядра) з фізичними об’єктами. .  

Принципи та нормативи дозиметрії 

8 15 

2 

Класифікація ядерно-фізичних та ядерно-

енергетичних об’єктів. Контрольовані та 

неконтрольовані (аварійні) джерела іонізуючого 

випромінювання. Основні форми контакту людини з 

джерелами іонізуючої радіації 

4 15 

3 

Особливості дії іонізуючого випромінювання на 

ДНК. Радіаційний синергізм та антагонізм. Гормезис. 

Дію іонізуючого випромінювання на  органи людини 

та її наслідки 

8 10 

4 

Особливості селективної дії неіонізуючого 

випромінювання в ближній та хвильовій зонах . 

Комбінована дія іонізуючого та неіонізуючого 

випромінювання на біооб’єкти. 
4 15 

5 
Типи, методи і системи променевої терапії та 

променевої діагностики 12 15 

6 Механізми реалізації ядерних реакцій в біосистемах 4 10 

Всього 40 80 
 

Загальний обсяг 120 год., в тому числі: 
Лекції  40 год. 

Самостійна робота 80 год. 
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9. Рекомендована література: 

Основні джерела: 

1. Основи радіаційної медицини: Навч. посібник /О.П. Овчаренко, А.П. Лазар, Р.П. 

Матюшко.– Одеса: Одеський держ. мед. ун-т, 2003.  

2.Вибрані лекції з радіології. - Харків, Інститут медичної радіології ім.. С.П.Григор’єва. 
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