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ВСТУП 

 

Мета навчальної дисципліни: формування у студентів знань про методи 

діагностики та лікування, засновані на фундаментальних фізичних принципах і 

явищах. Наприклад, механічні коливання та хвилі, ефект Доплера, 

термодинаміка та фізичні процеси в біологічних мембранах, магнітні 

властивості тканини організму людини,  ядерний і електронний магнітний 

резонанс, індуковане електромагнітне випромінювання, вплив електричних і 

магнітних полів на біологічні об’єкти й т. ін. У медицині використовуються 

складні електронні пристрої, що поєднується в комп’ютерні комплекси. Це 

зокрема рентгенівські томографи та томографи, засновані на ядерному 

магнітному резонансі (ЯМР-томографи), електроенцефалографічні системи, 

тепловізори, кардіографічні системи та ін. Також знати про інтенсивне 

впровадження в медичне приладобудування й сучасних інформаційних 

технологій. 

Завдання навчальної дисципліни дати основні поняття уміння 

застосовувати методи діагностики та лікування, які засновані на 

фундаментальних фізичних принципах та явищах. А також проектувати 

біомедичну апаратуру, використовуючи розглянуті методи діагностики та 

лікування. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

знати: теоретичні основи фізичних процесів, які існують у біологічних 

об’єктах (механічні коливання та хвилі, ефект Доплера, термодинаміка та 

фізичні процеси в біологічних мембранах, магнітні властивості тканини 

організму людини,  ядерний та електронний магнітний резонанс, індуковане 

електромагнітне випромінювання); 

уміти: застосовувати фізичні процеси, які існують у біооб’єктах, для 

створення, проектування нових, обслуговування створених біомедичних 

пристроїв для діагностики або лікування патологічного стану людини. 
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1  ТЕМИ ТА ПОГОДИННИЙ РОЗКЛАД ЛЕКЦІЙ 

І САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 

Денна 

форма 

Заочна 

форма 

лекції с. р. лекції с. р. 

1 3 7 9 13 

Модуль 1 Механіка. Акустика 

Змістовий модуль 1 Вступ до навчальної дисципліни «Медична фізика» 

Тема 1 Механічні  коливання та хвилі 1 — — — 

Тема 2 Ефект Доплера 1 — — — 

Тема 3 Вільні механічні коливання — 5 — — 

Тема 4 Рівняння механічної хвилі — 5   

Разом за змістовим модулем 1 2 10 — — 

Змістовий модуль 2 Акустика. Фізика слуху. Ультразвук та його 

використання у медицині 

Тема 5 Характеристика слухового відчуття. 

Поняття про аудіометрію 
1 — — — 

Тема 6 Фізичні основи звукових методів 

дослідження у клініці 
— 10 — — 

Тема 7 Хвильовий опір. Відбиті звукові хвилі. 

Реверберація 
— 10 — — 

Разом за змістовим модулем 2 1 20 — — 

Змістовий модуль 3 Властивості рідини. Визначення швидкості 

кровотоку. Пульсова хвиля. Апарат штучного кровообігу 

Тема 8 Моделі кровообігу. Визначення 

швидкості кровотоку 
1 

— — — 

Тема 9 Клінічні методи визначення в’язкості 

крові 
— 10 — — 

Тема 10 Пульсова хвиля. Апарат штучного —    10   
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кровообігу 

Разом за змістовим модулем 3 1 20 — — 

Модуль 2 Термодинаміка та фізичні процеси в біологічних мембранах. 

Магнітні властивості тканини організму людини 

Змістовий модуль 4 Термодинаміка. Організм людини як відкрита 

система. Термометрія та калориметрія 

Тема 11 Фізичні властивості нагрітих та 

охолоджених середовищ, які використовуються 

для лікування 

— 10 — — 

Тема 12 Термодинаміка. Організм людини як 

відкрита система 
— — — — 

Разом за змістовим модулем 4 — 10 — — 

Змістовий модуль 5 Фізичні процеси в біологічних мембранах 

Тема 13 Рівноважний і стаціонарний 

мембранний потенціали. 
— 10 — — 

Тема 14 Перенос атомів (молекул, іонів) через 

мембрани. Потенціал дії та його розповсюдження 
— — — — 

Разом за змістовим модулем 5 — 20 — — 

Змістовий модуль 6 Магнітні властивості тканини організму людини 

Тема 15 Поняття про біомагнетизм і 

магнітобіологію 
2 — — — 

Тема 16 Основні характеристики магнітного 

поля 
— 10 — — 

Тема 17 Магнітні властивості речовин — 10 — — 

Разом за змістовим модулем 6 2 20 — — 

Модуль 3 Індуковане та рентгенівське випромінювання 

Змістовий модуль 7 Індуковане випромінювання. Лазери в медицині 

Тема 18 Фотобіологічні процеси. Фотобіологія 

та фотомедицина 
1 — — — 

Тема 19 Біофізичні основи зорової рецепції 1 — — — 

Тема 20 Випромінювання і поглинання енергії 

атомами і молекулами 
— 15 — — 
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Тема 21 Лазери та їх використання у медицині — 15 — — 

Разом за змістовим модулем 7 2 30 — — 

Змістовий модуль 8 Рентгенівське випромінювання. Методи 

рентгенівської діагностики та терапії 

Тема 22 Методи рентгенівської діагностики та 

терапії 
2 — — — 

Тема 23 Використання радіонуклідів і нейтронів 

у медицині 
— 10 — — 

Тема 24 Прискорювачі заряджених часток і їх 

використання у медицині 
— 15 — — 

Разом за змістовим модулем 8 2 25 — — 

Змістовий модуль 9 Радіоактивність. Дозиметрія 

Тема 25 Фізичні основи дії іонізуючого 

випромінювання на організм людини 
2 — — — 

Тема 26 Взаємодія іонізуючого випромінювання 

з речовиною 
— 10 — — 

Тема 27 Кількісне оцінювання біологічної дії 

іонізуючого випромінювання. Еквівалентна доза 
— 10 — — 

Разом за змістовим модулем 9 2 20 — — 

Модуль 4 Методи радіоспектроскопії. ЯМР-томографія 

Змістовий модуль 10 Методи радіоспектроскопії. ЯМР-томографія 

Тема 28 Методи радіоспектроскопії. 

Електронний парамагнітний резонанс і його 

медично-біологічне застосування 

2 — — — 

Тема 29 Розщеплення енергетичних рівнів 

атомів у магнітному полі 
— 15 — — 

Тема 30 Ядерний магнітний резонанс. ЯМР – 

інтроскопія 
2 — — — 

Разом за змістовим модулем 10 4 15 — — 

Усього годин: 20 180 — — 
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2  ПЕРЕЛІК ТЕМ І ПИТАНЬЯ, ВИНЕСЕНИХ НА САМОСТІЙНЕ 

ОПРАЦЮВАННЯ 

 

9-й семестр 

Модуль 1 Механіка. Акустика 

Змістовий модуль 1 Вступ до навчальної дисципліни «Медична 

фізика» 

Тема 1 Механічні коливання та хвилі 

1. Механічні коливання. 

2. Акустичні хвилі. 

Питання для самоперевірки 

1. Що таке механічні коливання? 

2. Що таке акустичні хвилі? 

Література: [1; 2; 3, с. 297–298, 327–332; 4]. 

 

Тема 2  Ефект Доплера 

1. Ультразвук. Ефект Доплера. 

Питання для самоперевірки 

1. Що  таке генно-клітинні технологультразвук? 

2. Де використовується ефект Доплера?  

Література: [5, с. 423–442; 3, с. 291; 6, с.11]. 

 

Тема 3 Вільні механічні коливання 

1. Вільні механічні коливання. 

Питання для самоперевірки 

1. Що таке вільні механічні коливання? 

Література: [7, с. 6–36, 82–94]. 

 

Змістовий модуль 2 Акустика. Фізика слуху. Ультразвук та його 

використання у медицині 

Тема 4 Характеристика слухового відчуття. Поняття про аудіометрію 

1. Слухова акустика людини. 
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2. Поняття про аудіометрію. 

Питання для самоперевірки 

1. Який діапазон частот сприймає вухо людини?  

2. Що таке аудіометрія? 

Література: [5, с. 10–24; 3, с. 307-308; 7, 53–54, 86–88]. 

 

Тема 5 Характеристика слухового відчуття. Поняття про аудіометрію 

1. Характеристика слухового відчуття.  

2. Поняття про аудіометрію. 

Питання для самоперевірки 

1. Що таке слухове відчуття? 

2. Що таке аудіометрія? 

Література: [7, с. 6–7, 31–34]. 

 

Тема 6 Фізичні основи звукових методів дослідження у клініці 

1. Основні методи дослідження  звуку у клініці. 

Питання для самоперевірки 

1. Назвіть основні методи дослідження звуку у клініці. 

Література: [7, с. 6–36, 82–94]. 

 

Тема 7 Хвильовий опір. Відбиті звукові хвилі. Реверберація 

1. Хвильовий опір. 

2. Відбиті звукові хвилі. 

3. Реверберація. 

Питання для самоперевірки 

1. Що таке відбиті звукові хвилі? 

2. Що таке реверберація? 

3. Що таке хвильовий опір? 

Література: [6, с. 117–125]. 

 

Тема 8 Моделі кровообігу. Визначення швидкості кровотоку 

1. Моделі кровообігу.  
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2. Визначення швидкості кровотоку. 

Питання для самоперевірки 

1. Як визначити швидкість кровотоку? 

2.  Що таке модель кровообігу? 

Література: [7, с. 100–110]. 

 

Тема 10 Пульсова хвиля. Апарат штучного кровообігу 

1. Пульсова хвиля.  

2. Апарат штучного кровообігу. 

Питання для самоперевірки 

1. Що таке пульсова хвиля? 

2. Що являє собою апарат штучного кровообігу? 

Література: [7, с. 12–16]. 

 

Модуль 2 Термодинаміка та фізичні процеси в біологічних 

мембранах. Магнітні властивості тканини організму людини 

Змістовий модуль 4 Термодинаміка. Організм людини як відкрита 

система. Термометрія та калориметрія 

 Тема 11   Фізичні властивості нагрітих та охолоджених середовищ, 

які використовуються для лікування 

1. Фізичні властивості нагрітих та охолоджених середовищ. 

Питання для самоперевірки 

1. Які фізичні властивості нагрітих та охолоджених середовищ? 

Література: [7, с. 26–30]. 

 

 Тема 12 Термодинаміка. Організм людини як відкрита система 

1. Термодинаміка. 

2. Організм людини як відкрита система. 

Питання для самоперевірки 

1. Що таке термодинаміка? 
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2. Чи є організм людини відкритою системою? 

Література: [7, с. 32–35]. 

 

Змістовий модуль 5 Фізичні процеси в біологічних мембранах 

 Тема 13   Рівноважний та стаціонарний мембранний потенціали 

 1. Рівноважний та стаціонарний мембранний потенціали.. 

Питання для самоперевірки 

1. Що таке рівноважний мембранний потенціал? 

2. Що таке стаціонарний мембранний потенціал? 

Література: [7, с. 37–40]. 

 

 Тема 14 Перенос атомів (молекул, іонів) через мембрани. Потенціал 

дії та його розповсюдження 

1. Перенос атомів (молекул, іонів) через мембрани.  

2. Потенціал дії та його розповсюдження. 

Питання для самоперевірки 

1. Що таке потенціал дії? 

2. Як проходить перенос атомів, молекул, іонів через мембрани? 

Література: [7, с. 42–44]. 

 

Змістовий модуль 6 Магнітні властивості тканини організму людини 

Тема 15 Поняття про біомагнетизм і магнітобіологію 

1. Поняття про біомагнетизм. 

  2. Поняття про магнітобіологію. 

Питання для самоперевірки 

1. Що таке біомагнетизм? 

2. Що таке магнітобіологія? 

Література: [2, с. 42–44]. 
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Тема 16 Основні характеристики магнітного поля 

1.  Основні характеристики магнітного поля. 

Питання для самоперевірки 

1. Назвіть основні характеристики магнітного поля. 

Література: [3, с. 40–47]. 

Тема 17 Магнітні властивості речовин 

1. Магнітні властивості речовин.  

Питання для самоперевірки 

1.  Назвіть магнітні властивості речовин. 

Література: [4, с. 42–45]. 

10-й семестр 

Модуль 3 Індуковане та рентгенівське випромінювання 

Змістовий модуль 7 Індуковане випромінювання. Лазери в медицині 

Тема 18 Фотобіологічні процеси. Фотобіологія та фотомедицина 

1. Фотобіологічні процеси.  

2. Фотобіологія та фотомедицина. 

Питання для самоперевірки 

1. Назвіть фотобіологічні процеси. 

2. Що таке фотобіологія та фотомедицина. 

Література: [4, с. 12–16]. 

 

Тема 19 Біофізичні основи зорової рецепції 

1. Біофізичні основи зорової рецепції. 

Питання для самоперевірки 

1. Поясніть біофізичні основи зорової рецепції. 

Література: [4, с. 94–98]. 
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Тема 20 Випромінювання та поглинання енергії атомами та 

молекулами 

1. Випромінювання енергії атомами та молекулами. 

2. Поглинання енергії атомами а молекулами. 

Питання для самоперевірки 

1. Як відбувається поглинання енергії атомами та молекулами? 

2. Як відбувається випромінювання енергії атомами та молекулами? 

Література: [4, с. 98–105]. 

 

Тема 21 Лазери та їх використання у медицині 

1. Лазери у медицині. 

Питання для самоперевірки 

1. Де використовуються лезери в медицині? 

Література: [2, с. 64–71]. 

 

Змістовий модуль 8 Рентгенівське випромінювання. Методи 

рентгенівської діагностики та терапії 

Тема 22 Методи рентгенівської діагностики та терапії 

1. Рентгенівська діагностика. 

2. Рентгенівська терапія. 

Питання для самоперевірки 

1. Де використовується рентгенівська діагностика та терапія? 

Література: [1 с. 12 – 18]. 
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Тема 23 Використання радіонуклідів і нейтронів у медицині 

1. Використання радіонуклідів у медицині. 

2. Використання нейтронів у медицині. 

Питання для самоперевірки 

1. Де використовуються радіонукліди в медицині? 

2. Де використовуються нейтрони у медицині? 

Література: [4, с. 44–70]. 

 

Тема 24 Прискорювачі заряджених часток і їх використання у 

медицині 

1. Прискорювачі заряджених часток і їх використання у медицині. 

Питання для самоперевірки 

1. Де використовуються прискорювачі заряджених часток у медицині? 

Література: [2, с. 64–71]. 

 

Змістовий модуль 9 Радіоактивність. Дозиметрія 

Тема 25 Фізичні основи дії іонізуючого випромінювання на організм 

людини 

1. Радіоактивність. 

2. Дозиметрія 

Питання для самоперевірки 

1. Де використовується іонізуюче випромінювання у медицині? 

Література: [2, с. 54–61]. 

 

Тема 26 Взаємодія іонізуючого випромінювання з речовиною 

1. Взаємодія іонізуючого випромінювання з речовиною 

Питання для самоперевірки 



15 

 

1. Як впливає іонізуюче випромінювання на речовину? 

Література: [4, с. 14–28]. 

 

  Тема 27 Кількісне оцінювання біологічної дії іонізуючого 

випромінювання. Еквівалентна доза 

1. Кількісне оцінювання біологічної дії іонізуючого випромінювання.  

2. Еквівалентна доза. 

Питання для самоперевірки 

1. Що таке еквівалентна доза? 

2. Як оцінюється кількісна біологічна дія іонізуючого випромінювання? 

Література: [2, с. 64–71]. 

 

Модуль 4 Методи радіоспектроскопії. ЯМР-томографія 

Змістовий модуль 10 Методи радіоспектроскопії. ЯМР-томографія 

Тема 28 Методи радіоспектроскопії. Електронний парамагнітний 

резонанс і його медично-біологічне застосування 

1. Методи радіоспектроскопії.        

2. Електронний парамагнітний резонанс і його медично-біологічне 

застосування. 

Питання для самоперевірки 

1. Які існують методи радіоспектроскопії? 

2. Що таке електронний парамагнітний резонанс? Де він 

застосовується? 

Література: [2, с. 64–71]. 
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     Тема 29   Розщеплення       енергетичних   рівнів атомів у 

магнітному полі 

1. Розщеплення       енергетичних   рівнів атомів у магнітному полі. 

Питання для самоперевірки 

1. Як проходить розщеплення       енергетичних   рівнів атомів у 

магнітному полі? 

Література: [2, с. 64–71]. 

 

     Тема 30 Ядерний магнітний резонанс. ЯМР – інтроскопія 

1. Ядерний магнітний резонанс.  

2. ЯМР – інтроскопія. 

Питання для самоперевірки 

1. Що таке ядерний магнітний резонанс? 

2. Що таке ЯМР – інтроскопія? 

Література: [2, с. 64–71]. 

 

 

3  ПИТАННЯ ДО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ 

 

Модуль 1-й 

1. Що таке механічні коливання? 

2. Що таке акустичні хвилі? 

3. Що  таке генно-клітинні технологультразвук? 

4. Де використовується ефект Доплера?  

5. Що таке вільні механічні коливання? 

6. Який діапазон частот сприймає вухо людини?  

7. Що таке аудіометрія? 

8. Як відбувається відновлення нативної ДНК? 
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9. Що таке ДНК? 

10.  Що таке нативна ДНК? 

11.  Що таке слухове відчуття? 

12.  Що таке аудіометрія? 

13.  Назвіть основні методи дослідження звуку у клініці. 

14.  Що таке відбиті звукові хвилі? 

15.  Що таке реверберація? 

16.  Що таке хвильовий опір? 

 

Модуль 2-й 

1. Як визначити швидкість кровотоку? 

2.  Що таке модель кровообігу? 

3.  Що таке пульсова хвиля? 

4.  Що являє собою апарат штучного кровообігу? 

5.  Які фізичні властивості нагрітих та охолоджених середовищ? 

6.  Що таке термодинаміка? 

7. Чи є організм людини відкритою системою? 

8.  Що таке рівноважний мембранний потенціал? 

9.  Що таке стаціонарний мембранний потенціал? 

10.  Що таке потенціал дії? 

11.  Як проходить перенос атомів, молекул, іонів через мембрани? 

12.  Що таке біомагнетизм? 

13.  Що таке магнітобіологія? 

 

Модуль 3-й 

1. Назвіть основні характеристики магнітного поля. 

2.  Назвіть магнітні властивості речовин. 

3.  Назвіть фотобіологічні процеси. 

4.  Що таке фотобіологія та фотомедицина? 
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5.  Поясніть біофізичні основи зорової рецепції. 

6.  Як відбувається поглинання енергії атомами та молекулами? 

7.  Як відбувається випромінювання енергії атомами та молекулами? 

8.  Де використовуються лазери в медицині? 

9.  Де використовується рентгенівська діагностика та терапія? 

10.  Де використовуються радіонукліди в медицині? 

Модуль 4-й 

1. Де використовуються нейтрони у медицині? 

2. Де використовуються прискорювачі заряджених часток у медицині? 

3.  Де використовується іонізуюче випромінювання у медицині? 

4.  Як впливає іонізуюче випромінювання на речовину? 

5.  Що таке еквівалентна доза? 

6.  Як оцінюється кількісна біологічна дія іонізуючого випромінювання? 

7.  Які існують методи радіоспектроскопії? 

8.  Що таке електронний парамагнітний резонанс? Де він застосовується? 

9.  Як проходить розщеплення       енергетичних   рівнів атомів у 

магнітному полі? 

10.  Що таке ядерний магнітний резонанс? 

11.  Що таке ЯМР – інтроскопія? 
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