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ВСТУП
1. Мета дисципліни – отримання студентами систематичних знань про фізичні явища і методи у медицині, що
стали основою діагностики і лікування захворювань на рівні органів, функцій та клітин організму.
Особлива увага приділяється використанню наноструктур та нанотехнолгій у медицині, радіаційній фізиці у
медицині, розумінню механізмів взаємодій біооб`єктів на молекулярному рівні.
2.

Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни:

1.

Знати: основи механіки, оптики, електрики та магнетизму, молекулярної, атомної, ядерної фізики.

2.

Вміти: застосовувати попередні знання з курсів загальної фізики, математичних дисциплін, а також спеціальних
курсів біофізичного спрямування;

3. Володіти елементарними навичками комп’ютерного моделювання фізичних процесів, квантово-хімічних
розрахунків властивостей молекул, програмування.
3. Анотація навчальної дисципліни:
В рамках курсу «Фізика медичних технології» вивчаються: фізичні основи функціонування методи діагностики
(ультразвукової діагностики, компютерної, магнітно-резонансної, позитрон-емісійної томографії, спектроскопії) та
лікування (фізичні механізми взаємодії іонізуючого випромінювання з біологічними тканинами, а також лазерного
випромінювання). Розглядається використання нанооб’єктів, зокрема, вуглецевих наноструктур, металевих
наночастинок, молекул із заданими властивостями для реалізації у наномедичних технологіях, зокрема у
фотодинамічній терапії, цілеспрямованій доставці ліків.
4. Завдання (навчальні цілі) – засвоєння сучасної наукової інформації щодо фізичних методів лікування і
діагностики у медицині, отримання, дослідження властивостей і використання наночастинок для
наномедицини.
Згідно вимог проекту Стандарту вищої освіти України (другий (магістрерський) рівень вищої освіти, галузь
знань 10 «Фізика», спеціальність 104 «Фізика та астрономія», ОНП «Медична фізика» дисципліна забезпечує набуття
здобувачами освіти наступних компетентностей:
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4
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Загальні компетентності:
Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.
Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.
Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.
Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні технології.

Спеціальні компетентності:
Здатність формулювати, аналізувати та синтезувати рішення наукових проблем в області фізики та/або
астрономії.
7 Здатність презентувати результати проведених досліджень, а також сучасні концепції у фізиці та/або астрономії
фахівцям і нефахівцям.
8 Здатність комунікувати із колегами усно і письмово державною та англійською мовами щодо наукових досягнень
та результатів досліджень в області фізики та/або астрономії.
9 Здатність формулювати та аналізувати фундаментальні фізичні принципи і закони за якими функціонує
людський організм.
10 Здатність формулювати та аналізувати фундаментальні фізичні принципи медичних діагностичних і лікувальних
технологій.
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5. Результати навчання за дисципліною:
Результат навчання
(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація; 4. автономність
Методи викладання і
та відповідальність)
навчання
Код
Результат навчання
1.
1.1 основні фізичні основи механізмів та методів, Лекції
на базі яких функціонують існуючі методи Самостійна робота
діагностики
та
лікування;
вплив
електромагнітного
поля,
лазерного
випромінювання,
іонізуючого


Методи
оцінювання
Усні
доповіді,
обговорення,
виконання
індивідуальних
завдань,

заповнюється за необхідністю, наприклад для практик, лабораторних курсів тощо.

3

Відсоток у
підсумковій
оцінці з
дисципліни
30

1.2

2.
2.1

2.2

випромінювання на організм, режими, області
та обмеження їх використання у медицині;
Радіонуклідна діагностика та лікування. Знати
принципи
роботи
сучасної
медичної
апаратури.
типи наночастинок, які використовують у Лекції
наукових розробках, для біомедичного Самостійна робота
застосування, діагностики, лікування; їх
властивості та можливості введення у
людський організм, знати механізми їх
взаємодії з біомолекулами. Молекулярні
машини, керування їх міграцією в тканинах
людини. Цілеспрямована доставка ліків.
Фотосенсибілізатори. Знати матеріали для
протезування, особливості їх функціонування
та обмеження в організмі людей, у тому числі
токсичність, деструкція та інші.

самостійна
робота. Модульна
контрольна
робота.
Усні
доповіді,
обговорення,
виконання
індивідуальних
завдань,
самостійна
робота. Модульна
контрольна
робота.

30

вільно володіти термінами, застосовуваними у Лекції
медичній фізиці, знаходити у довідниковій та Самостійна робота
сучасній науковій літературі відповідні
параметри, що необхідні для проведення
наукових розробок в області медичної фізики,
моделювання тощо.

Опитування, усні
доповіді, ведення
дискусій,
написання
рефератів,
самостійна
робота.
Опитування, усні
доповіді, ведення
дискусій,
написання
рефератів,
самостійна
робота.

10

Опитування, усні
доповіді, ведення
дискусій,
написання
рефератів,
самостійна
робота.

20

визначати, який метод можна застосувати до Лекції
конкретної наукової проблеми медичного Самостійна робота
спрямування виходячи з її просторової та
часової розмірності.

3.
3.1. Демонструвати спілкування в діалоговому
режимі з колегами та цільовою аудиторією,
ведення професійної наукової дискусії
українською та англійською мовами.
Письмово відображувати та презентувати
результати своїх досліджень українською та
англійською мовами

Лекції
Самостійна робота

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами навчання
Результати навчання дисципліни
1.1 1.2 2.1 2.2 3.1
Програмні результати навчання
ПРН 1. Використовувати концептуальні та спеціалізовані знання і
розуміння актуальних проблем і досягнень обраних напрямів сучасної
теоретичної і експериментальної фізики та/або астрономії для +
розв’язання складних задач і практичних проблем.
ПРН 7. Оцінювати новизну та достовірність наукових результатів з
обраного напряму фізики та/або астрономії, оприлюднених у формі
публікації чи усної доповіді.
ПРН 10. Відшуковувати інформацію і дані, необхідні для розв’язання
складних задач фізики та/або астрономії, використовуючи різні
джерела, зокрема, наукові видання, наукові бази даних тощо, оцінювати
та критично аналізувати отримані інформацію та дані.
ПРН 18. Розуміти та вміти формулювати та аналізувати фундаментальні
фізичні принципи медичних діагностичних і лікувальних технологій.
+ +

4
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7. Схема формування оцінки:
7.1 Форми оцінювання студентів:
- семестрове оцінювання:
1. Модульна контрольна робота 1: 20 балів (максимум), 12 балів (мінімум);
2. Модульна контрольна робота 2: 20 балів (максимум), 12 балів (мінімум);
5. Усні доповіді реферованих оглядів літератури (самостійна робота) 20 балів (максимум), 12 балів (мінімум).
- підсумкове оцінювання: у формі заліку
Підсумкова оцінка з освітнього компонента в цілому, підсумковою формою контролю за яким встановлено
залік, 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
заліку.
Формою проведення заліку є написання письмової роботи з подальшою усною співбесідою. Результатами
навчання, які оцінюються на іспиті, є РН 1.1-3.1. Максимальна кількість балів, яка може бути отримати
здобувачем освіти під час заліку, становить 40 балів за 100 бальною шкалою.
Перескладання семестрового контролю з метою покращення позитивної оцінки не допускається.
- умови допуску до підсумкового заліку:
Обов’язковою умовою допуску до заліку є написання модульних контрольних робіт та усні доповіді на задані
теми з огляду наукової літератури. Здобувач освіти не допускається до заліку, якщо під час семестру набрав менше
ніж 36 балів.
7.2. Організація оцінювання:
Модульні контрольні роботи 1 - 2 проводяться по завершенні тематичних лекцій з Розділів 1-2, відповідно.
Самостійна робота здається у кінці кожного модуля. Доповіді рефератів і презентацій потрібно провести
протягом семестру.
7.3 Шкала відповідності оцінок
90-100
75-89
60-74
0-59

Зараховано / Passed
Незадовільно / Fail
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8. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ
Кількість годин
№
Назва теми
практичні
Самостійна
п/п
лекції
робота
Розділ 1. Фізичні принципи методів діагностики та лікування у медицині. Взаємодія іонізуючого
випромінювання з біотканинами
ТЕМА 1. Вступ. Історія відкриттів у фізиці, що дали
поштовх у розвитку медицини. Найбільш поширені
захворювання людства - виклики для медичних фізиків.
Фізичні методи вивчення принципів функціонування
1
людського організму та порушень його функціонування.
4
0
20
Підходи до аналізу процесів у здорових та злоякісних
клітинах, функціонування органів.
с.р.с. Вивчення матеріалу лекції. Огляд наукової
періодики.

2

ТЕМА 2. Електромагнітне
випромінювання
для
медицини: від рентгенівського діапазону до радіохвиль:
лікування та діагностика, обмеження. Оптичні методи
досліджень, ультразвукова діагностика, комп’ютерна,
магнітно резонансна, позитрон-емісійна томографія.
Ядерна медицина.
Лазери. Взаємодія з біотканинами.
с.р.с. Вивчення матеріалу лекції.
періодики.

3

Огляд

8

0

10

4

0

10

0

10

0

10

0

10

0

60

наукової

ТЕМА 3. Технології радіаційного випромінювання.
Властивості та можливості введення у людський
організм механізми їх взаємодії з біомолекулами.
Радіоактивні ізотопи в медицині. Високоенергетичне
опромінення зарядженими частинками та нейтронами
Променева терапія. Проходження струму через живі
тканини. Електрозварювання біотканин.
с.р.с. Вивчення матеріалу лекції. Огляд наукової
періодики.

4

5

6

Розділ 2. Наноструктури і нанотехнології в медицині
ТЕМА 4. Наноструктури у біотехнологіях та медицині.
Металеві, напівпровідникові частинки у діагностиці та
лікуванні.
4
с.р.с. Вивчення матеріалу лекції. Огляд наукової
періодики.
ТЕМА 5. Нанобіосенсори.
Молекулярні машини,
керування
їх
міграцією
в
тканинах
людини.
Цілеспрямована доставка ліків. Фотосенсибілізатори.
6
с.р.с. Вивчення матеріалу лекції. Огляд наукової
періодики.
ТЕМА 6. Матеріали для протезування, особливості їх
функціонування в організмі людей, токсичність,
деструкція, обмеження.
4
с.р.с. Вивчення матеріалу лекції. Огляд наукової
періодики.
ВСЬОГО
30

Загальний обсяг 90 год.3, в тому числі
Лекцій – 30 год.
Самостійна робота - 60 год.
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