


– це вид випромінення, який змінює стан

ядер або атомів, перетворюючи їх на електрично

заряджені іони і продукти ядерних реакцій. Різні види

випромінення відрізняються різною проникаючою

здатністю, тому неоднаково впливають на наш

організм.

Радіоактивні елементи можуть давати три види

випромінювання: альфа-, бета- і гамма-

випромінювання, які можуть призвести до важких

захворювань, генетичних порушень та загибелі

людини.

Міжнародний знак радіації з’явився у 1946

році у радіаційній лабораторії університету

Каліфорнії в Берклі.



1. Інгаляційний (з повітрям, яким вдихаємо).

2. Через шлунково-кишковий тракт (з водою і їжею).

3. Через шкіру. Особливо велика небезпека проникнення

радіоактивних речовин всередину організму в період їх

випадання з радіоактивної хмари.

Джерелами радіоактивності є компоненти харчових

ланцюжків: атмосфера – вітер – дощ – грунт –

рослини – тварини – люди. Найбільшу небезпеку

серед них викликають ізотопи йоду, стронцію, барію,

цирконію, ніобію, монебдена, рутенію. Радіоактивний

пил осідає на листі рослин, плодах, грунті, водоймах.



• органи чуття не реагують на випромінювання;

• малі дози випромінювання можуть підсумовуватися і

накопичуватися в організмі (кумулятивний ефект);

• випромінювання діє не тільки на даний живий організм,

але і на його спадкоємців (генетичний ефект);

• різні організми мають різну чутливість до

випромінювання.

Найсильнішого впливу зазнають клітини

кісткового мозку, щитовидна залоза, легені, внутрішні

органи, тобто органи, клітини яких мають високий

рівень поділу. При одній і тій самій дозі

випромінювання у дітей вражається більше клітин, ніж

у дорослих, тому у дітей всі клітини перебувають у

стадії поділу.



Вплив радіації на живий організм викликає в ньому різні

оборотні та необоротні біологічні зміни. І ці зміни діляться на дві

категорії – соматичні, викликані безпосередньо у людини, і

генетичні, що виникають у нащадків. Важкість впливу радіації на

організм людини залежить від того, як відбувається цей вплив –

відразу чи порціями. Більшість органів встигає відновитися, тому

вона краще переносять серію короткочасних доз, в порівнянні з тією

ж сумарною дозою опромінення за один раз.



• Стохатичні наслідки опромінення

пов’язані з довгостроковим

опромінення при мінімальному рівні

радіації.

• Більшість вважає рак ключовим

наслідком для здоров’я людини

внаслідок опромінення.

• До групи стохатичних наслідків

опромінення також входять зміни в

ДНК, викликані радіацією – так звані

клітинні мутації. Мутації можуть

бути тератогенними або генетичними.

• Нестохастичні наслідки для

здоров’я людини пов’язані з

опроміненням високої

інтенсивності. Короткострокове

інтенсивне опромінення

називають гострим

опроміненням.

• Найбільш поширені наслідки:

опіки і так звана променева

хвороба, або радіаційне

ураження, що викликає

передчасне старіння і часто

призводить до летального

результату.





615.849(075.8)

В19

Васько, Л. М.

Засоби захисту організму від дії іонізувального випромінювання [Текст] : навч. 

посібн. для студ. вищ. навч. закладів МОЗ України / Л. М. Васько, В. Ф. 

Почерняєва, В. П. Баштан. - К. : ВСВ "Медицина", 2019. - 112 с. Всього:  10 прим.

У навчальному посібнику

розглянуто питання захисту

організму від гострого та

хронічного іонізувального

опромінення. Проаналізовано

проблеми, пов’язані із

застосуванням протипроменевих

хімічних засобів, а також продуктів

природного походження як засобів,

що підвищують радіостійкість

організму як у непридатних

екологічних умовах, так і під час

променевої терапії. Особливу увагу

приділено сучасній концепції

радіозахисного харчування.



614.8(075.8)

Х17

Халмурадов, Б. Д.

Медицина надзвичайних ситуацій [Текст] : Підручник / Б. Д. 

Халмурадов, П. Б. Волянський. - К. : Центр учбової літератури, 2018.

Всього:  20 прим.

У підручнику наведено
загально прийняті підходи, що
застосовуються при наданні
домедичної допомоги в надзвичайних
ситуаціях. Висвітлено медико-
тактичну характеристику
надзвичайних ситуацій. Підручник
призначено для студентів вищих
навчальних закладів, напряму
підготовки “Цивільна безпека”,
“Пожежна безпека”, а також для
викладачів цієї дисципліни. Може
бути корисний керівному та
командно-начальницькому складу
аварійно-рятувальних служб об’єктів
економіки при підготовці та
проведенні відповідних занять з
підлеглими.



616-073(075.8)

К56

Ковальський, О. В.

Радіологія. Променева терапія. Променева діагностика [Текст] : Підручник

для студ. вищ. мед. навч. заклад. IV р. акред. / О. В. Ковальський, Д. С. Мечев, В. 

П. Данилевич. - 2 - ге вид. - Вінниця : Нова Книга, 2017. - 512 с. Всього:  50 прим.

Підручник відповідає
принципам Європейської кредитно-
модульної системи якісної підготовки
лікарів. У підручнику викладені
сучасні досягнення медичної
радіології, методи візуалізації в
променевій діагностиці, принципи
отримання діагностичних зображень,
променева діагностика захворювань
органів і систем, алгоритми
променевих досліджень, тестові
завдання і ситуаційні задачі. Для
зручності студентів в одному виданні
представлено основи і сучасний
рівень променевої терапії. Для
студентів медичних вузів IV рівня
акредитації, інтернів-радіологів та
лікарів інших спеціальностей.



616-073(075.8)

Р15

Радіологія (променева діагностика та променева терапія) [Текст] : Підручник

для студ. стомат. факульт. вищ. навч. заклад. освіти IV р. акред. / За заг. ред. М.М. 

Ткаченка. - К. : Книга-плюс, 2016. - 424 с. Всього:  40 прим.

У підручнику представлені
фізичні основи методів променевої
діагностики, відомості з променевої
анатомії, методи променевого
дослідження органів і систем,
променевої діагностики основних
захворювань організму людини.
Представлені методи променевого
дослідження в стоматології, променева
анатомія зубів і щелепно-лицьової
ділянки; принципи аналізу
рентгенограм і результатів інших
променевих методів дослідження,
зубощелепні аномалії променева
семіотика запальних та інших
основних стоматологічних
захворювань.



616.073(02)

О-93

Оцінка радіаційної і хімічної обстановки [Текст] : навчальний посібник для 

студ. вищ. мед. навч. закладів (Надано Міністерством освіти і науки України гриф 

№ 1/11-3997 від 21.03.2014р.) / за ред. О.Є. Левченка /Левченко О.Є., Савицький

В.Л., Торбін В.Ф., Сагло В.І., Барасій М.І. - К. : СПД Чалчинська Н.В., 2015. - 256 

с.  Всього:  15 прим.

У посібнику розглянуті
послідовність та методики оцінки
хімічної обстановки при застосуванні
хімічної зброї або в ситуаціях
виникнення аварій на хімічно
небезпечних об’єктах та радіаційної
обстановки та радіаційної обстановки
в разі застосування ядерних
боєприпасів або в умовах радіаційних
аварій. Охарактеризовані типи
хімічних та радіаційних вогнищ з
урахуванням масштабів зараження,
властивостей факторів масового
ураження, особливостей формування,
величини та структури санітарних
витрат.



616.073.1(02)

Р15

Базика, Д. А.

Радіаційна медицина [Текст] : підруч. для студ. вищ. мед. навч. закл. III-IV р. 

акр. (МОНУ) / Д. А. Базика, Г. В. Кулініч, М. І. Пилипенко ; за ред. М.І. Пилипенка. 

- К. : Медицина, 2013. - 232 с.  Всього:  103 прим.

У підручнику вміщено базові
відомості з усіх розділів радіаційної
медицини: основи фізики
іонізувальних випромінень та їх
взаємодії з матерією, механізми
їхніх біологічних біологічних
ефектів. Особлива увага приділена
питанням гарантії безпеки
медичного застосування іонізуючої
радіації, за якого населення отримує
переважну частину від усього
антропогенного опромінення. Для
студентів медичних закладів освіти
ІІІ-ІV рівнів акредитації та лікарів-
інтернів усіх спеціальностей,
практичних лікарів, викладачів та
інших.



613(02)

О-75

Основи екології [Текст] : нац. підручник для студ. вищ. мед. навч. 

закл. (наказ МОЗУ від 22.06.2010 № 502) / за ред. В.Г. Бардова. - Вінниця

: Нова книга, 2013. - 424 с. Всього:  20 прим.

У національному підручнику

викладено загальні питання та

глобальні проблеми екології, джерела і

наслідки забруднення навколишнього

середовища, нормативно-правові

основи охорони довкілля, проблеми

екології людини. Розглядається хімічне

й енергетичне забруднення у медицині

та фармацевтичній промисловості,

методи захисту від забруднення.

Приділена увага біотехнології та

екологію і здоров’ю людини.

Підручник можна використовувати при

вивченні екології для студентів-

медиків, біологів, екологів, інтернів,

провізорів, практичних лікарів.



616.073(02)

Р15

Радіологія (променева діагностика та променева терапія) [Текст] : Підручник

для студ. вищ. мед. заклад. освіти IV р. акред. / За заг. ред. М.М. Ткаченка. - К. : 

Книга-плюс, 2011. - 720 с. Всього:  103 прим.

Підручник написано

відповідно до програми з навчальної

дисципліни “Радіологія” (променева

діагностика та променева терапія)”

для студентів ІІІ курсу медичних

факультетів вищих медичних

закладів освіти IV рівня акредитації.

Представлені фізичні основи методів

променевої діагностики, відомості з

променевої анатомії, методи

променевого дослідження органів і

систем, променевої діагностики

основних захворювань організму

людини. Розглянуто питання

променевої терапії.



616.073(02)

Р15

Радіологія [Текст] : Підр. для студентів вищ. мед. навч. закл. IV рівня

акредитації. Т.1. : Променева діагностика / за ред. М.С. Каменецького. -

Донецьк : Вебер, 2011. - 402 с. Всього:  10 прим.

У підручнику вперше з позицій

професійно-діяльнісного (компетентнісного)

підходу комплексно викладено загальні

питання променевої діагностики внутрішніх

органів, променева анатомія, променева

фізіологія органів щелепно-лицевої ділянки, а

також пропедевтичний курс променевої

діагностики та променевої діагностики та

променевої терапії у стоматології.



616.073(02)

Р15

Радіологія [Текст] : підручн. для студ. вищ. мед. навч. закл. ІV р. акред. Т.2 : 

Основи променевої терапії / М. С. Каменецький, М. Б. Первак, Д. С. Мечев, В. Є. 

Медведєв ; за ред. М.С. Каменецького. - Донецьк : "Ноулідж" (Донецьке

відділення), 2013. - 104 с. Всього:  15 прим.

Підручник орієнтований на

вивчення променевої діагностики у

процесі виконання елементів

професійної діяльності . Для цього

на початку кожного розділу наведені

цілі навчання, що відображають цю

діяльність . Навчальна інформація

викладається за логікою

послідовності цих цілей. Крім того,

пропонуються завдання, які вже на

позааудиторному етапі дають

можливість оволодіти елементами

професійної діяльності.



613.6(02)

Т19

Тарасюк, В. С.

Охорона праці в лікувально-профілактичних закладах. Безпека життєдіяльності

[Текст] : підручник для студ.вищ. мед. (фармацевт.) навч. закл. І-ІV р. акред. 

(МОЗУ) / В. С. Тарасюк, Г. Б. Кучанська. - 2-ге вид., перероблене та доповнене. - К. 

: ВСВ"Медицина", 2013. - 520 с. Всього:  50 прим.

У підручнику висвітлено основні
положення законодавчих актів з охорони
праці. Розглянуто техніки безпеки у
лікувальних закладах під час роботи з
приладами різного виду
випромінювання, охорони праці в
рентгенологічних, фізіотерапевтичних
кабінетах, забудови та експлуатації
інфекційних психо-неврологічних
відділень, клініко-діагностичних
лабораторій, судово-медичних закладів.
А також питання безпеки населення під
час надзвичайних ситуацій, застосування
засобів індивідуального і медичного
захисту населення, проведення
рятувальних робіт.



616.073(02)

К78

Кравчук, С. Ю.

Медична радіологія [Текст] : підруч. для студ. вищ. мед. закл. IV р. акр. (ЦМК 

МОЗУ) / С. Ю. Кравчук, А. П. Лазар. - Чернівці : Місто, 2011. - 336 с.  Всього:  14 

прим.

У підручнику викладені

основи медичної радіології –

променевої діагностики та

променевої терапії. У першій

частині розкрита фізична суть

методів променевої діагностики,

подані відомості з променевої

анатомії, методів променевого

дослідження органів і систем,

променевої діагностики основних

захворювань організму людини.

Друга частина матеріалу присвячена

основам використання іонізуючого

випромінювання з лікувальною

метою. Підручник призначається для

студентів вищих медичних

навчальних закладів.



613(02)

Г46

Гігієна та екологія [Текст] : Підруч. для студ. вищ. мед. навч. закл. IV р. акр. 

(протокол МОЗУ № 3 від 15.06.2006 р.) / за ред. В.Г. Бардова. - Ювілейне вид. до 

165-річчя НМУ ім. О.О. Богомольця. - Вінниця : Нова книга, 2006. - 720 с. 

Всього:  342 прим.

У підручнику на сучасному

рівні викладені теоретичні основи,

методологія, методи і засоби вивчення

факторів навколишнього середовища

та їх впливу на здоров’я людини і

громадське здоров’я, а також на умови

побуту, праці, відпочинку, навчання,

харчування, виховання, лікування.

Включає всі основні розділи загальної

гігієни та екології: пропедевтику

гігієни, комунальну гігієну, гігієну

харчування, гігієну праці, радіаційну

гігієну, гігієну надзвичайних станів та

військову гігієну, екологію людини.



616.073(02)

В41

Вибрані лекції з радіонуклідної діагностики та променевої терапї [Текст] : 

навчальний посіб. для студ. вищ. мед. закл. освіти III-IV р. акред. (протокол МОЗУ 

№4 від 25.11.2004 р.) / за ред. А.П. Лазаря. - Ювілейне вид. до 165-річчя НМУ ім. 

О.О. Богомольця. - Вінниця : Нова книга, 2006. - 200 с. Всього:  109 прим.

Навчальний посібник за редакцією

проф. А.П. Лазаря, складений колективом

викладачів кафедри радіології

Національного медичного університету

імені О.О, Богомольця доповнюється

відомостями з радіонуклідної

діагностики та променевої терапії.

Навчальний посібник написаний

відповідно до вимог Болонської

декларації, і розрахований на студентів

вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів

акредитації, які навчаються за

спеціальностями “лікувальна справа”,

“педіатрія”, “стоматологія” та “медико-

профілактична справа”.



616.073.1(02)

О-35

Овчаренко, О. П.

Основи радіаційної медицини [Текст] : Навч. посібник для студ. вищ. мед. закл. 

освіти III-IV р. акред. / О. П. Овчаренко, А. П. Лазар, Р. П. Матюшко. - 2-ге вид., 

стереотип. - Одеса : ОДМУ, 2003. - 208 с. Всього:  278 прим.. 

У навчальному посібнику викладено

кроткий нарис історії радіаційної

медицини та внеску українських вчених

до її розвитку, загальні відомості про

радіацію. Велика увага приділена

променевій хворобі, генетичним та

ембріологічним ефектам іонізуючої

радіації, генетичній ефективності різних

видів іонізуючих випромінювань,

віддаленим ефектам опромінення, , рівням

ризику за різних умов променевого

впливу., диспансеризації осіб, які зазнали

впливу іонізуючої радіації. Для студентів

інтернів, медичних вузів.



616.073(02)

В68

Волошинський, О. В.

Радіологія надзвичайних ситуацій [Текст] : Навч. посібник для радіологів, 

рентгенологів, терапевтів, лікарів станцій та відд. шв. доп., військ. медиків, спец. 

мед. катастроф і студентів мед. навч. закладів / О. В. Волошинський, Л. Д. 

Паращук, І. Ю. Худецький ; Під ред. Є.М. Нейка. - Івано-Франківськ, 2000. - 226 с.

Всього:  130 прим.  

В посібнику дані поняття про

ядерні реакції, радіоактивність, її

дозиметрію, коротка характеристика

ядерної зброї, описані біологічна дія

іонізуючого випромінювання,

патогенез, клініка, діагностика

патологічних синдромів, які

виникають внаслідок проникаючої

радіації на організм. Багато уваги

приділено принципам надання

допомоги у вогнищах ядерного

ураження та на етапах медичної

евакуації, а також сучасним методикам

профілактики та лікування

радіаційних уражень



615.849(075.8)

Z62

Zhukova, T. O.

Means of Protecting the Body from the Effects of Ionising Radiation [Текст] : 

study guide / T. O. Zhukova, V. F. Pocherniayeva, V. P. Bashtan. - K. : Medicine 

Publishing, 2019. - 112 p. Всього:  10 прим.

У навчальному посібнику

розглянуто питання захисту організму від

гострого та хронічного іонізувального

опромінення. Проаналізовано проблеми,

пов’язані із застосуванням

протипроменевих хімічних засобів, а

також продуктів природного походження

як засобів, що підвищують радіостійкість

організму як у непридатних екологічних

умовах, так і під час променевої терапії.

Особливу увагу приділено сучасній

концепції радіозахисного харчування.

Для лікарів-інтернів, клінічних

ординаторів, студентів медичних закладів

вищої освіти.



613(075.8)

H90

Hygiene and ecology [Текст] = Гігієна та екологія : Підручник для студ. вищ. 

мед. навч. закладів України ІІІ-ІVр. акред. / the general editorship V.G. Bardov. -

2 - edition. - Vinnytsya : Nova Knyha, 2018. - 688 p. Всього:  50 прим.

У підручнику на сучасному

рівні викладені теоретичні основи,

методологія, методи і засоби

вивчення факторів навколишнього

середовища та їх впливу на здоров’я

людини і громадське здоров’я, а

також на умови побуту, праці,

відпочинку, навчання, харчування,

виховання, лікування. Включає всі

основні розділи загальної гігієни та

екології: пропедевтику гігієни,

комунальну гігієну, гігієну

харчування, гігієну праці, радіаційну

гігієну, гігієну надзвичайних станів

та військову гігієну, екологію

людини



615.849(075.8)

K79

Kovalsky, O.

Radiology. Radiotherapy. Diagnostic imaging. [Текст] = Радіологія. Променева

терапія. Променева діагностика. : textbook for stud. of higher med. educational 

establishments of IV th accred. level. / O. Kovalsky, D. Mechev, V. Danylevych ; 

пер.translated from Ukrainian. - Second Edition. - Vinnytsia : Nova Knyha, 2018. -

504 p. Всього:  30 прим.

Підручник створений згідно з
програмою навчальної дисципліни
“Радіологія”. І відповідає принципам
Європейської кредитно-модульної
системи якісної підготовки лікарів. У
підручнику викладені сучасні
досягнення медичної радіології, методи
візуалізації в променевій діагностиці,
принципи отримання діагностичних
зображень, променева діагностика
захворювань органів і систем,
алгоритми променевих досліджень,
тестові завдання і ситуаційні задачі. Для
зручності студентів в одному виданні
представлено основи і сучасний рівень
променевої терапії. Для студентів
медичних вузів IV рівня акредитації,
інтернів-радіологів та лікарів інших
спеціальностей.



616.073.1(02)

R13

Radiation medicine [Текст] = Радіаційна медицина : textbook for students of 

higher medical edical education establishments of the 3-4 levels of accreditation 

(MESYSU) / edited by M.I. Pylypenko. - К. : AUS Medicine Publishing, 2013. - 224 p.

Всього:  37 прим.

У підручнику вміщено базові
відомості з усіх розділів радіаційної
медицини: основи фізики іонізуючих
випромінювань та їх взаємодії з
матерією, механізми їхніх
біологічних біологічних ефектів.
Особлива увага приділена питанням
гарантії безпеки медичного
застосування іонізуючої радіації, за
якого населення отримує переважну
частину від усього антропогенного
опромінення. Для студентів медичних
закладів освіти ІІІ-ІV рівнів
акредитації та лікарів-інтернів усіх
спеціальностей, практичних лікарів,
викладачів та інших.


