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Курси, що читаються: 

1. Взаємодія випромінювання з речовиною (68 лекц. год.) 

Анотація курсу:  

Метою викладання даного курсу є засвоєння системи знань щодо 

ефектів дії основних видів радіаційного випромінювання на речовину, основ 

теорії розсіяння у її взаємозв’язку з фізичними процесами поглинання енергії 

випромінювання, первинних радіаційних пошкоджень, специфіки взаємодії з 

біологічними об’єктами та феноменології променевого ураження біологічних 

об’єктів. Засвоєння курсу формує підходи до свідомого застосування 

властивостей різних іонізуючих випромінювань при створенні нової 

медичної апаратури і фізичних методів медичної діагностики, забезпечує 

знання сукупності фізичних засад і методів радіаційної фізики, що лежать в 

основі застосування сучасних методик медичної радіології та радіотерапії та 

вміння вирішувати фізичні проблеми при розробці сучасного 

високотехнологічного медичного обладнання, що використовує різні види 

іонізуючого випромінювання. 



2. Вступ до фізики твердого тіла (54 лекц. год.) 

Анотація курсу:  

Метою викладання даного курсу є засвоєння: основних механічних 

властивостей твердих тіл, необхідних для пояснення пружних властивостей 

біологічних тканин та створення на цій основі медичних методик та 

апаратури; основних електричних властивостей твердих тіл, необхідних для 

пояснення діелектричних властивостей біологічних тканин і створення на цій 

основі медичних методик та апаратури. Засвоєння курсу формує підходи до 

свідомого застосування законів фізики твердого тіла при створенні та 

практичному використанні нової медичної апаратури і фізичних методів 

медичної діагностики та терапії. 

3. Фізичні основи медичної апаратури(54 лекц. год.) 

Анотація курсу:  

Метою викладання даного курсу є засвоєння: основних принципів 

застосування законів механіки суцільних середовищ і електродинаміки для 

створення медичних методик та апаратури, основ теорії розсіяння 

ультразвукових та електромагнітних хвиль у її взаємозв’язку з фізичними 

процесами поглинання енергії випромінювання; специфіки взаємодії цих 

полів з біологічними об’єктами та первинних ефектів їх дії. Засвоєння курсу 

формує підходи до свідомого застосування законів фізики при створенні 

нової медичної апаратури, забезпечує знання сукупності фізичних засад і 

методів фізики, що лежать в основі застосування сучасних методик та 

обладнання медичної діагностики терапії, які використовують неіонізуючі 

випромінювання та поля. 

Навчально-методична література:  

Баранник Е.А. Физические основы применения электромагнитных излучений 

в медицине: учебно-методическое. – Х.: ХНУ им. В. Н. Каразина, 2013. – 58с.  

4. Методи медико-біологічних досліджень (72 лекц. год.) 

Анотація курсу:  

Метою викладання даного курсу є засвоєння основних принципів та 

методів експериментальної фізики, що найбільш часто застосовуються в 

сучасній медичній діагностиці та при вирішенні біофізичних задач. 

Засвоєння курсу забезпечує знання цих методів, формує підходи до 

свідомого застосування законів фізики при створенні нової медичної 

апаратури, дозволяє обирати адекватні фізичні методи дослідження 

конкретних біологічних об’єктів у залежності від їх рівня організації та 

вирішувати фізичні проблеми при застосуванні сучасного 

високотехнологічного медичного обладнання та методів дослідження. 

Навчально-методична література: 

1. Баранник Е.А. Дифракционные методы медико-биологических 

исследований: учебно-методическое. – Х.: ХНУ им. В. Н. Каразина, 2013. – 

43с. 



2. Баранник Е.А. Гирнык С.А., Товстяк В.В. Ультразвукові допплерівські 

методи медичної діагностики. – Х.: ХНУ им. В. Н. Каразина, 2006. – 20с. 

3. Баранник Е.А. Гирнык С.А., Товстяк В.В. Розрізнювальна здатність 

ультразвукової діагностичної системи. – Х.: ХНУ им. В. Н. Каразина, 2006. – 

21с. 

4. Баранник Е.А. Гирнык С.А., Товстяк В.В. Ультразвукова візуалізація та 

безпека апаратів ультразвукової діагностики і терапії. – Х.: ХНУ им. В. Н. 

Каразина, 2006. – 22с. 

5. Баранник Е.А. Гирнык С.А., Товстяк В.В. Новые методы ультразвуковой 

медицинской доплерэластометрии. – Х.: ХНУ им. В. Н. Каразина, 2001. – 32с. 
 


