
 

Дисципліна Телемедичні системи 

Рівень ВО Перший (бакалаврський) 

Мова викладання  Українська 

Вимоги до початку 

вивчення 

Ефективність засвоєння змісту дисципліни «Телемедичні 
системи» значно підвищиться, якщо здобувач вищої освіти 

попередньо опанував матеріал таких дисциплін як: «Біомедична 

інженерія»,  «Інформаційні технології», «Цифрова схемотехніка», 

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

«Електричні машини та автоматизований електропривод в БМІ», 

«Біомедичні прилади, апарати і комплекси» 

Що буде вивчатися Використання методів і засобів комп’ютерних систем для побудови 

комп’ютерних мереж і проектування медичних комплексів та систем, 

застосовувати сучасну компонентну базу схемотехніки для розробки 

локальних комп’ютерних мереж і розв’язання задач, що пов’язані, у 

відповідності до спеціалізації факультету, із розробкою та інженерним 

обслуговуванням комп’ютерних мереж і систем біомедичного 

призначення. 

Чому це цікаво/треба 

вивчати 

Вивчення дисципліни дає здатність застосування методів і засобів 

комп’ютерних систем для побудови комп’ютерних мереж і 

проектування медичних комплексів та систем, розв’язання задач, що 

пов’язані, у відповідності до спеціалізації факультету, із розробкою 

та інженерним обслуговуванням комп’ютерних мереж і систем 

біомедичного призначення 

Чому можна 

навчитися/результати 

навчання (ПРН) 

ПРН 1. Застосовувати знання основ математики, фізики та 

біофізики, біоінженерії, хімії, інженерної графіки, механіки, опору 

та міцності матеріалів, властивості газів і рідин, електроніки, 

інформатики, отримання та аналізу сигналів і зображень, 

автоматичного управління, системного аналізу та методів прийняття 

рішень на рівні, необхідному для вирішення задач біомедичної 

інженерії для біологічних об’єктів. 

ПРН 2. Формулювати логічні висновки та обґрунтовані 

рекомендації щодо оцінки, експлуатації та впровадженні 

біотехнічних, медико-технічних та біоінженерних засобів і методів 

для біологічних об’єктів. 

ПРН 5. Вміти використовувати бази даних, математичне і програмне 

забезпечення обробки даних та комп’ютерного моделювання 

біотехнічних систем для біологічних об’єктів. 

ПРН 8. Розуміти теоретичні та практичні підходи до створення та 

керування медичним і ветеринарним обладнанням та медичною 

технікою для біологічних об’єктів.  

призначення, штучних органів та протезів для біологічних об’єктів.  

ПРН 13. Вміти аналізувати сигнали, які передаються від органів на 

прилади, та проводити обробку діагностичної інформації для 

біологічних об’єктів.  

ПРН 17. Вміти використовувати системи автоматизованого 

проектування та розробки технологічної та апаратної схеми 

медичних і ветеринарних приладів та систем для біологічних 

об’єктів. 
ПРН 18. Застосовувати знання з хімії та біоінженерії для створення, 

синтезу та застосування штучних біотехнічних та біологічних об’єктів. 



Як можна 

користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями / 

компетентності 

Згідно з вимогами освітньої програми студенти мають здобути 

компетентності:  

ЗК 1. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК 4. Навички використання інформаційних і комунікаційних 

технологій. 

ЗК 5. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні. 

ЗК 6. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з 

різних джерел. 

ЗК 8. Здатність приймати обґрунтовані рішення. 

СК 1. Здатність 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. 

СК 3. Здатність вивчати та застосовувати нові методи та 

інструменти аналізу, моделювання, проектування та оптимізації 

медичних приладів і систем для біологічних об’єктів. 

СК 4. Здатність забезпечувати технічні та функціональні 

характеристики систем і засобів, що використовуються в медицині 

та біології для біологічних об’єктів (при профілактиці, діагностиці, 

лікуванні та реабілітації ).  

СК 5. Здатність застосовувати фізичні, хімічні, біологічні та 

математичні методи в аналізі, моделюванні функціонування живих 

організмів та біотехнічних систем.  

СК 6. Здатність ефективно використовувати інструменти та методи 

аналізу, проектування, розрахунку та випробувань при розробці 

біомедичних продуктів і послуг для біологічних об’єктів. 

 

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), програмне забеспечення, онлайн 

консультування. 

Форма проведення 

занять 

лекційні / лабораторні / самостійна робота   

Семестровий 

контроль 

Залік  

 


