
 

Дисципліна Інструментальні методи медико-біологічних досліджень на 

біологічних об’єктах  

Рівень ВО Перший (бакалаврський) 

Мова викладання  Українська 

Вимоги до початку 

вивчення 

Ефективність засвоєння змісту дисципліни «Інструментальні методи 

медико-біологічних досліджень на біологічних об’єктах» значно 

підвищиться, якщо здобувач вищої освіти попередньо опанував 

матеріал таких дисциплін як: «Інформаційні технології», 
«Біофізика», «Біохімія», «Біомедичні прилади, апарати і 

комплекси», «Електротехнології в медико-біологічній інженерії», 

«Мікропроцесорна техніка», «Лабораторно-аналітична техніка», 

«Системи біомедичної візуалізації», «Основи конструювання 

біомедичного апарату» 
 

Що буде вивчатися Фізичні, хімічні, біологічні та математичні методи дослідження 

живих організмів та біотехнічних систем. Характеристики систем і 

засобів, що використовуються в медицині та біології для 

біологічних об’єктів. Проектування медичних приладів та систем 

для дослідження біологічних об’єктів. Інженерне програмне 

забезпечення для проведення біометричних досліджень. Медичні 

прилади і ветеринарне обладнання, їх технічне, алгоритмічне, 

інформаційне і програмне забезпечення. 

Чому це цікаво/треба 

вивчати 

Вивчення дисципліни дає можливість набути знань, вмінь та 

навичок, які включають формування системних знань з теорії та 

практики проведення досліджень, аналізу, обробки та 

представлення їх результатів, а також автоматизованого 

проектування медичних приладів та систем для біологічних 

об’єктів; набуття вмінь моделювання, проектування та оптимізації 

медичних приладів і систем для біологічних об’єктів; 

обґрунтовувати та приймати ефективні рішення щодо інженерних 

проблем, пов’язаних із взаємодією між живими і неживими 

системами. 

 

Чому можна 

навчитися/результати 

навчання (ПРН) 

1. Вивчати та застосовувати нові методи та інструменти аналізу, 

моделювання, проектування та оптимізації медичних приладів і 

систем для біологічних об’єктів. 

2. Забезпечувати інженерно-технічну експертизу в процесі 

планування, розробки, оцінки та специфікації медичного 

обладнання для біологічних об’єктів. 

3. Забезпечувати технічні та функціональні характеристики систем 

і засобів, що використовуються в медицині та біології для 

біологічних об’єктів (при профілактиці, діагностиці, лікуванні та 

реабілітації).  

4. Застосовувати пакети інженерного програмного забезпечення 

для проведення досліджень, аналізу, обробки та представлення 

результатів, а також автоматизованого проектування медичних 

приладів та систем для біологічних об’єктів. 

5. Застосовувати фізичні, хімічні, біологічні та математичні методи 

в аналізі, моделюванні функціонування живих організмів та 

біотехнічних систем.  

6. Мати навички ідентифікувати, формулювати і вирішувати 



інженерні проблеми, пов’язані з взаємодією між живими і 

неживими системами. 

7. Організовувати і проводити дослідження та спостереження щодо 

взаємодії біологічних, природних та штучних систем для 

біологічних об’єктів (протези, штучні органи та ін.). 

8. Застосовувати спеціалізоване програмне забезпечення та 

інформаційні системи для вирішення задач управління 

виробництвом медичних приладів і ветеринарного обладнання, їх 

технічне, алгоритмічне, інформаційне і програмне забезпечення. 

9. Демонструвати лідерські навички та вміння працювати у 

колективі, взаємодіяти з людьми, впливати на їх поведінку для 

вирішення професійних задач. 

11. Забезпечувати особистий професійний розвиток та планування 

власного часу. 

Як можна 

користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями / 

компетентності 

Згідно з вимогами освітньої програми студенти мають здобути 

компетентності:  

ЗК1. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні;  

ЗК2. Здатність до спілкуватися з представниками інших 

професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей 

знань/видів економічної діяльності);  

ЗК3. Навички використання інформаційних та комунікаційних 

технологій;  

ЗК4. Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети; 

ЗК5. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів);  

ЗК6. Здатність генерувати нові ідеї (креативність);  

ЗК7. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу 

спеціальні 

СК1. Здатність обґрунтувати, обирати та використовувати 

концепції, методи та інструментарій для прийняття рішень на рівні, 

необхідному для вирішення задач біомедичної інженерії для 

біологічних об’єктів; 

СК2. Здатність встановлювати цінності, бачення, місію, цілі та 

критерії, за якими організація визначає подальші напрями розвитку, 

розробляти і реалізовувати відповідні стратегії та плани; 

СК3. Здатність до саморозвитку, навчання впродовж життя та 

ефективного самоменеджменту; 

СК4. Здатність до ефективного використання та розвитку ресурсів 

організації; 

СК5. Здатність створювати та організовувати ефективні комунікації 

в процесі управління;  

СК6. Здатність формувати лідерські якості та демонструвати їх в 

процесі управління людьми; 

СК7. Здатність розробляти проекти, управляти ними, виявляти 

ініціативу та підприємливість; 

СК8. Здатність використовувати психологічні технології роботи з 

персоналом.  

СК9. Здатність аналізувати й структурувати проблеми організації, 

приймати ефективні управлінські рішення та забезпечувати їх 

реалізацію; 

СК10. Здатність до управління організацією та її розвитком. 

Інформаційне 

забезпечення 

Робоча програма навчальної дисципліни, конспекти лекцій, 

навчальні посібники, підручники, навчально-методичні посібники, 

електронні підручники і посібники, методичні вказівки 



(рекомендації) до проведення практичних (семінарських) занять та 

самостійної роботи студентів, довідниково-інформаційні дані для 

розвязання задач (таблиці, схеми), інтерактивні елементи, онлайн 

консультування. 

Форма проведення 

занять 

лекційні / лабораторні / самостійна робота  

Семестровий 

контроль 

Іспит 

 


