
Галузь знань:  16  "Хімічна та біоінженерія" 

Спеціальність:  163  "Біомедична інженерія"   

Кваліфікація в дипломі: магістр з біомедичної  інженерії

Ф-т Факультет електроніки та
 загальних умовах вступу ЕКІ комп'ютерної інженерії

ЕА - Електронні апарати
неформального, неофіційного):   немає

Навчальні дисципліни

спеціальності

* 1. Проектування біотехнічних  ісп.
систем КП

* 2.  Системи відобрадження  д.зал.
медико-біологічної інформації

* 3. Медична фізика д.зал.
* 4. д.зал.

Загальний обсяг навчальної програми — 90 кредитів ЄКТС. 
Освітньо-професійна програма передбачає такі цикли підготовки: * 5. ісп.

Нормативні навчальні дисципліни:
    - гуманітарної і соціально-економічної  (12 кредитів ЄКТС); * 6. Дисципліна 1** д.зал.
    - професійної   (28 кредит ЄКТС). * 7. Дисципліна 3** д.зал.

Вибіркові навчальні дисципліни:
    - професійно-орієнтовані  (26 кредитів ЄКТС);
    - вільного вибору студенту (9 кредитів ЄКТС).

Практична підготовка: * 1. Медична фізика ісп.
    - науково-педагогічна практика (3 кредитів ЄКТС); * 2. Засоби медичної імплантації д.зал.
    - виконання магістерської атестаційної роботи та атестація (12 кредитів ЄКТС), * 2. д.зал.
які в сукупності забезпечують ступінь вищої освіти магістр

* 3. д.зал.

* 3. д.зал.

* 4. ісп.

* 4. ісп.

* 5. д.зал.

* 5. д.зал.

* 6. Роботизовані медичні системи ісп.

* 6. ісп.

* 7. д.зал.

* 7. д.зал.

* 8. д.зал.
КП

Каталог освітніх послуг

Кременчуцького національного університету

імені Михайла Остроградського

Ступінь вищої освіти: магістр

Рівень вищої освіти: другий (магістерський) рівень

Освітня кваліфікація: магістр з біомедичної  інженерії

Форма навчання: денна

Спеціальні вимоги до зарахування: немає, зарахування проводиться на

Перший (дев'ятий) семестр:

Техніка експериментальних 
досліджень

Методи та засоби аналізу 
експериментальних даних

Інститути,                         

факультети                                       

та кафедри,                               

що здійснюють підготовку 

за спеціальністю

Це робота в науково-дослідних центрах по розробці та конструюванні нових
біомедичних обладнань і технологій. Також може використувати свої наукові знання
в різних галузях: біометрія, біоелектрика, медична електроніка і моніторинг,
отримання і обробка біосигналів і медичних зображень, біоматеріали і біосумісність,
сервісне обслуговування та технології експлуатації медичної техніки, біомеханіка,
телемедицина, моделювання і симуляція, реабілітаційна інженерія, конструювання і
проектування, комп’ютерна графіка, медична інформатика, клітинна і тканинна
інженерія, лабораторна і аналітична техніка, аспекти легалізації (сертифікації)
медичної продукції.

Спеціальні положення про визнання попереднього навчання (формального,

Магістр спеціальності «Біомедична інженерія» повинен проявляти інженерні знання
та уміння при розв’язанні наукових задач та проектування з досягненнями медичної
та біологічної науки задля забезпечення покращення здоров’я людини, підвищення
якості її життя, також вирішує задачі створення спеціалізованих електронних засобів
для обробки біосигналів, медичної візуалізації, моделювання та визначення умов
терапевтичної дії. Магістр вирішує задачі в окремих розділах електричної, хімічної,
механічної та оптичної інженерії, які мають спільний об’єкт діяльності – розробку
методів та технічних засобів дослідження живої субстанції.

Система задач та об'єкт діяльності випускника:

Методи та засоби аналізу 
зображень

Другий (десятий) семестр:

Комп’ютерне моделювання 
біомедичних р/е апаратів

ПРОФІЛЬ ПРОГРАМИ:

КЛЮЧОВІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ:

Магістри володіють інженерно-технічними знаннями,  засобами і методами для 
створення, 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

Інноваційні підходи в 
технічному забезпечені 
лікувальних технологій 

Розробка медичних додатків 
для мобільних пристроїв

Автоматизація проектування 
медичних систем на ПЛІС

Технології лабораторних 
досліджень біосубстратів

Проектування візуального 
інтерфейсу біотехнічних систем

Методи та апаратура обробки 
біосигналів

Інтелектуальні засоби 
вимірювань
Апаратура біомедичних 
досліджень

Теорія керування в 
біомедичних системах



* 8. д.зал.
КП

науково-дослідна; педагогічна

* 1. Основи наукових досліджень д.зал.
* 2. д.зал.

* 3. д.зал.
КР

• інженер з медичної фізики 
• науковий співробітник з медичної фізики  * 4. Дисципліна 2** д.зал.
• головний метролог 

•  біометрист ** -
• науковий співробітник (галузь інженерної справи) 
• науковий співробітник-консультант  (галузь інженерної справи) 

• інженер із впровадження нової техніки й технології 
• викладачі університетів та вищих навчальних закладів 

і може займати первинні посади:
• начальник дослідної організації 
• викладачі університетів та вищих навчальних закладів 
• інженер з керування й обслуговування систем 
• інженер з комплектації устаткування й матеріалів 
• інженер з контролю систем обліку газу 
• інженер з метрології 
• інженер з налагодження й випробувань 
• інженер з об'єктивного контролю 
• інженер з організації експлуатації та ремонту 
• інженер з охорони навколишнього середовища 
• інженер з охорони праці 
• інженер з патентної та винахідницької роботи 

• інженер з техногенно-екологічної безпеки 

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЕКЗАМЕНИ, ОЦІНЮВАННЯ І ОЦІНКИ:

ДИРЕКТОР ПРОГРАМИ:

Завідувач кафедри "Електронні апарати" КрНУ, к.т.н., доцент Фомовська Олена
Владиславівна

ПРОФЕСІЙНІ ПРОФІЛІ ВИПУСКНИКІВ З ПРИКЛАДАМИ:

ДОСТУП ДО ПОДАЛЬШОГО НАВЧАННЯ:

Магістр зі спеціальності "Біомедична інженерія" може продовжити навчання в
аспірантурі  

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

Положення про проведення поточного та семестрового контролю, оцінювання знань, 
вмінь та визначення рейтингу студентів.

ВИМОГИ ДО ВИПУСКУ:

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)

Виконання навчального плану підготовки магістра обсягом 90 кредитів, успішний
захист магістерської атестаційної роботи

Патентознавство та авторське 
право
Техніко-економічне 
обгрунтування інженерних 
рішень

Дисципліни вільного вибору 
студента

Вимірювально-моніторингові 
комплекси в медицині

Третій (одинадцятий) семестр:


