
Галузь знань:  16  "Хімічна та біоінженерія" 

Спеціальність:  163  "Біомедична інженерія"   
* ЕА - Електронні апарати

* ФВС Філологія та видвнича справа

* УКЗН -  Українознавство

* ППФ -

Кваліфікація в дипломі: бакалавр з біомедичної інженерії

* ІВМ - 

* ІУС - 

 загальних умовах вступу

* БЖД -  Безпека життєдіяльності

неформального, неофіційного):   немає

* БЗЛ Біотехнології та здоров'я 

людини

Навчальні дисципліни

спеціальності

* 1. Украiнознавство д.зал.

* 2.  Iноземна  мова (І) д.зал.

* 3.  Вища математика (І) ісп.

* 4. Фiзика (І) ісп.

* 5. Загальнa хімія ісп.

* 6.  Комп'ютерна техніка д.зал.

Загальний обсяг навчальної програми — 240 кредитів ЄКТС.  * 7. ісп.

Освітньо-професійна програма передбачає такі цикли підготовки:

Нормативні навчальні дисципліни * 8. д.зал.

    - гуманітарної і соціально-економічної  (19 кредитів ЄКТС);

    - математичної та природничо-наукової  (48,5  кредитів ЄКТС);

    - професійної   (42,5 кредит ЄКТС);

Вибіркові навчальні дисципліни

Професійно-орієнтовані  (81 кредитів ЄКТС); * 1.  Iноземна  мова (ІІ) ісп.

Вільного вибору студенту (32,5 кредитів ЄКТС); * 2.  Вища математика (ІІ) ісп.

Практична підготовка * 3. Фiзика (ІІ) д.зал.

технологічна лінійна та виробнича практики (9 кредитів ЄКТС); * 4. д.зал.

виконання випускної роботи та атестація (7,5  кредитів ЄКТС);

які в сукупності забезпечують ступінь вищої освіти бакалавр

* 5. д.зал.

* 6. Анатомія та фізіологія людини ісп.
* 7.  Біохімія д.зал.

* 1. ісп.

* 2. Фiлософiя        ісп.
* 3. Вища математика (ІІІ) д.зал.

4. Медична інформатика д.зал.

* 5. Біофізика д.зал.

6. ісп.

7. д.зал.

*

* 8. Основи теоріі електронних кіл  ісп.

* 1. ісп.

науково-дослідна; педагогічна

Це робота в галузі електронних засобів, сільському господарстві та екології,
зокрема ветеринарія, селекція, екологічний моніторинг, санітарно-гігієнічний та
екологічний контроль, служби рибнагляду, забезпечення сучасного ринку праці в
області біометрії, фітнес-інженерії, косметології, систем ідентифікації
особистості, пластичної хірургії, з місцем роботи у фітнес-клубах, косметичних
салонах, тренажерних залах, цікава робота з оптимізацією режимів виробництва і
розробки продуктів за принципами нанотехнологій з місцем роботи на
підприємствах харчової промисловості.

Ступінь вищої освіти: бакалавр

Рівень вищої світи: перший (бакалаврский) рівень

Кафедри, що здійснюють 

підготовку за 

спеціальністю

 Інженерна та комп`ютерна 

графіка

Каталог освітніх послуг

Кременчуцького національного університету

імені Михайла Остроградського

Спеціальні положення про визнання попереднього навчання (формального,

Бакалавр спеціальності «Біомедична інженерія» повинен проявляти інженерно-

технічні знання та уміння при вирішенні задач професійної діяльності, пов’язаних з

створенням засобів і методів для вдосконалення і дослідження природних і штучних

біологічних об’єктів, техніки, матеріалів і виробів медичного призначення, технологій

і технічних систем діагностики, лікування, реабілітації і профілактики захворювань

людини, а також програмного забезпечення та інформаційних технологій для

вирішення прикладних і фундаментальних проблем біології і  медицини.

 Психологія, педагогіка та 

філософія

Інформатика та вища 

математика

Інформаційно- управляючи 

системи

Рівняння матфiзики в задачах 

біомедичної інженерії

Четвертий семестр:

Основи алгоритмізації та 

програмування медичних 

програмних засобів

Біомедична етика та фахова 

термінологія

Третій семестр:

Украiнська мова (за 

проф.спрямуванням)

Освітня кваліфікація: бакалавр з біомедичної  інженерії

Вступ до спеціальності 

біомедична інженерія

Вид діяльності випускника: проектно-конструкторська; організаційна; технічна;

Форма навчання: денна

Спеціальні вимоги до зарахування: немає, зарахування проводиться на

Другий семестр:

Перший семестр:

Біомеханіка та механічні 

пристрої

Основи метрології, 

взаємозамінності та 

стандартизації

Система задач діяльності випускника:

ПРОФІЛЬ ПРОГРАМИ:

КЛЮЧОВІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ:

Випускники програми володіють знаннями, необхідними для проектування,

розроблення технології виготовлення, виробництва, встановлення, відновлення,

модернізації, випробовування та інженерний супровід медичних технологій,

пов’язаних з використанням технічних засобів і біоматеріалів в медицині, управління

інженерною інфраструктурою та системою безпеки і якості лікувальних закладів.



* 2. д.зал.

* 3. д.зал.

* 4. Основи теоріі електронних кіл  д.зал.

* 5. Електронні прилади  ісп.

* 6. ісп.

* 6. Медична біологія ісп.

* 7. д.зал.

* 7. Основи біохіміі та біофізики д.зал.

* 1. Основи теоріі електронних кіл  КР

* 2. ісп.

* 2. Цифрова схемотехніка ісп.
• фахівець з медичної фізики  * 3. ісп.

• технічні фахівці в галузі прикладних наук та техніки 

• технічні фахівці в галузі фізичних наук та техніки  * 3. ісп.
• лаборанти та техніки, пов'язані з хімічними та фізичними дослідженнями  *
• лаборант (хімічні та фізичні дослідження)  * 4. Дисципліна 1** д.зал.

• технік-лаборант (хімічні та фізичні дослідження)  * 5. Дисципліна 2** д.зал.
• технік з метрології  * 6. Дисципліна 3** д.зал.
• технік з налагоджування та випробувань  * 7. Дисципліна 4** ісп.
• технік з нормування праці  * 8. Дисципліна 5** д.зал.

• оператор медичного устаткування 
• технік з діагностичного устаткування 
• технік-оператор електронного устаткування 
• технік-оператор оптичного устаткування  * 1. Лабораторно-аналітична техніка д.зал.

• технік-технолог з виробництва оптичних і оптико-електронних приладів  * 2. Діагностична техніка ісп.
• інспектор з охорони праці  * 3. КП

• асистент біолога 
• лаборант (біологічні дослідження)  * 3. Цифрова схемотехніка КП
• технік-лаборант (біологічні дослідження)  * 4. ісп.

• інспектор з охорони природи 
• лаборант (медицина) 
• молодші спеціалісти в галузі освіти; * 5. ісп.

і може займати первинні посади:

•    майстер з ремонту приладів і апаратури; * 5. ісп.

•    технік-конструктор;

•    технік-технолог; * 6. Дисципліна 6** ісп.

•    технік-програміст;

•    технік-радіооператор.

•    диспетчер електрозв'язку

•    технік електрозв'язку * 1. д.зал.

•    оператор медичного обладнання

•    інспектор електрозв'язку * 2. Лікувальна техніка ісп.

•    оператор радіочастотного контролю  КП

•    інструктор з експлуатаційних, виробничо-технічних та організаційних  * 3. Біомедична електроніка ісп.

     питаньелектрозв'язку * 3. Основи теорії систем ісп.

* 4. д.зал.

КР

* 5. ісп.

* 5. ісп.

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЕКЗАМЕНИ, ОЦІНЮВАННЯ І ОЦІНКИ: * 6. Дисципліна 7** д.зал.

* 7. Дисципліна 8* д.зал.

* 8. Дисципліна 9** ісп.

* 1. ісп.

* 2. ісп.

* 2. ісп.

* 3. Штучні органи і системи д.зал.

* 3. д.зал.

* 4. Дисципліна 10** д.зал.

** -

ДИРЕКТОР ПРОГРАМИ:

Завідувач кафедри "Електронні апарати" КрНУ, к.т.н., доцент Фомовська О. В.

ПРОФЕСІЙНІ ПРОФІЛІ ВИПУСКНИКІВ З ПРИКЛАДАМИ:

Кваліфкація випускників дає змогу їм працювати на первинних посадах інженерів та

техніків на підприємствах, які займаються виробництвом, ремонтом,

обслуговуванням, дослідженням радіоелектронних апаратів різного призначення,

зокрема, виконувати таку професійну роботу (за ДК 003.2010)

ДОСТУП ДО ПОДАЛЬШОГО НАВЧАННЯ:

Бакалавр зі спеціальності "Біомедична інженерія" може продовжити навчання в

університеті на другий ступінь вищої освіти — магістр, зі спеціальності 163

"Біомедична інженерія"  

Положення про проведення поточного та семестрового контролю, оцінювання знань,

вмінь та визначення рейтингу студентів.

ВИМОГИ ДО ВИПУСКУ:

Виконання навчального плану підготовки бакалавра обсягом 240 кредитів, успішно

складений державний іспит та захист випускної роботи бакалавра

Аналогова та цифрова 

електроніка

Основи обробки біологічних 

сигналів

Шостий семестр:

Біомеханіка та механічні 

пристроїОб'єкт діяльності випускника: 
Основи взаємодії фізичних 

полів з біологічними об'єктами

Матеріалознавство та 

біосумісні матеріали

Методи обробки біомедичних 

сигналів та зображень

Методи медико-біологічних 

досліджень

П'ятий семестр:

Фізико-теоретичні основи 

конструювання

Аналогова та цифрова 

електроніка

Фахівці з біомедичної інженерії успішно працюють у галузі медицини (медичні
комп’ютерні пристрої і системи моніторингу, діагностики, терапії, хірургії,
обробці даних, сигналів та зображення, моделювання органів, статистиці,
телемедицини); у галузі охорони праці і рієлтерських послуг з місцем роботи у
відділах охорони праці на виробництві, рієлтерських закладах; у галузі
реабілітаційної інженерії (засоби догляду, тренажери, штучні органи) з місцем
роботи у клініках, профілакторіях, центрах реабілітації.

 Основи  економіки та бізнеса в 

біомедицині

Системи візуалізації і передачи 

зображень

Обчислювальна техніка та 

програмування мікропроцесорів

Безпека життєдіяльності, 

цивільний захист

Обчислювальна техніка та 

програмування мікропроцесорів

Дисципліни вільного вибору 

студента

Експлуатація біомедичної 

апаратури

Програмно-технічні засоби 

діагностики  і оцінка ризику

Основи теорії надійності та 

діагностики біотехнічних та 

медичних апаратів і систем

Системний аналіз і прийняття 

рішень в медицині

Оптоелектронні технології в 

БТМА

Восьмий семестр:

Сьомий семестр:


