
СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«Перспективні напрями та інтелектуальні засоби сучасної терапії» 

 
№ Назва Опис 

1.  Назва факультету  Факультет Електронної та біомедичної інженерії 

2.  Рівень вищої освіти Третій (доктор філософії) 

3.  Код і назва спеціальності 163 Біомедична інженерія 

4.  Тип і назва освітньої 

програми 

ОНП «Біомедична інженерія» 

5.  Код і назва дисципліни 

(інформація з ЦІСТ) 

ВБ 3.1.2 «Перспективні напрями та інтелектуальні 

засоби сучасної терапії» 

6.  Кількість ЄКТС кредитів 4 

7.  Структура дисципліни 

(розподіл за видами та 

годинами навчання) 

лекції – 30 годин; 

практичні заняття – 20 годин; 

консультації – 6 годин; 

самостійна робота – 94 годин; 
семестровий контроль – екзамен. 

8.  Графік (терміни) вивчення 

дисципліни  

1-й рік, 2-й семестр 

9.  Передумови для навчання за 

дисципліною 

Вивчення дисципліни базується на отриманих знаннях з 

дисциплін «Діагностичні та терапевтичні апарати», 

«Цифрова схемотехнiка», «Біомедична електроніка», 

«Медична апаратура для індивідуального 

використання» 

10.  Анотація (зміст) дисципліни  Вибіркова дисципліна наукової підготовки за 

спеціальністю, містить такі змістові модулі: 

1. Сучасні терапевтичні апарати. 

2. Апарати для електротерапії. 
3. Косметологічні апарати. 

4. Апарати для фототерапії. 

5. Методи проектування сучасної терапевтичної 

апаратури. 

6. Перспективні напрями розвитку терапевтичної 

електронної техніки. 

11.  Компетентності, знання, 

вміння, розуміння, якими 

оволодіє здобувач вищої 

освіти в процесі навчання 

Дисципліна сприяє формуванню та розвитку наступних 

компетентностей: 

ЗК 5. Здатність застосовувати теоретичні та практичні 

основи методології та технологій аналізу даних; 

здатність реалізовувати методи й алгоритми 

інтелектуального аналізу для дослідження характеристик 

і поведінки складних об'єктів і систем; здатність 

перевіряти якість і практичність отриманих результатів 

та інтерпретувати результати аналізу даних; 

ЗК 6. Здатність виконувати оригінальні дослідження, 

досягати наукових результатів, які створюють нові 

знання і можуть бути опубліковані у провідних наукових 

виданнях; здатність до продукування нових ідей і 

розв'язання комплексних проблем на основі 



застосування методології з наукових досліджень та 

інструментів наукової діяльності. 

ФК 4. Здатність до перегляду існуючих концепцій 

біомедичної інженерії, біоінженерії та охорони здоров'я 

з позицій критичного осмислення їі адаптації 

новостворених технологій, шляхом генерування 

оригінальних гіпотез; 

ФК 5. Здатність скористатися інтегрованими 

середовищами програмування та спеціальними 

програмними засобами для чисельних і аналітичних 

розрахунків; 

 

12.  Результати навчання 

здобувача вищої освіти  
ПРН 3. Використовувати знання про психологічно-

педагогічні особливості науково-педагогічної діяльності 

в професійному освітньо-науковому процесі з при 

розробці та викладанні спеціальних дисциплін; 

ПРН 4. Набуття універсальних мовних навичок 

дослідника, що дозволяють обирати оптимальні форми 

та жанри мовлення для подання наукової інформації та 

їхнього використання у педагогічній діяльності; 

застосування принципів підготовки та проголошення 

результатів дослідження за умов дотримання вимог 

академічної етики та доброчесності, використання 

відповідних засобів вираження наукової думки; 

ПРН 5. Набуття знань та розуміння основних методів 

аналізу даних та вміння застосовувати інструменти та 

моделі аналізу даних в дослідженні реальних систем; 

ПРН 6. Глибоко розуміти загальні принципи і 

методологію наукових досліджень, застосувати їх у 

власних дослідженнях та у викладацькій практиці; 

планувати і виконувати експериментальні та/або 

теоретичні дослідження з - використанням сучасних 

інструментів, критично аналізувати результати власних 

досліджень і результати інших дослідників у контексті 

усього комплексу сучасних знань щодо досліджуваної 

проблеми; 

13.  Система оцінювання 

відповідно до кожного 

завдання для складання 

заліку/екзамену  

Основні методи навчання – пояснювально-

ілюстративний (лекція), практичний (проведення 

лабораторних робіт), перевірка знань та умінь (за 

результатами контрольної роботи, індивідуальних 

завдань, реферату), робота з навчально-методичною 

літературою (самостійне опрацювання заданих розділів, 

виконання реферату тощо). 

Засоби оцінювання – іспит; контрольна робота; 

індивідуальні завдання; виконання лабораторних робіт 

та оформлення звітів. 
Аспіранти повинні своєчасно відпрацювати та захистити 

лабораторні роботи, виконати індивідуальні завдання, 

під час контрольних робіт дотримуватися правил 



академічної доброчесності. 

Якісні критерії оцінювання 

Задовільно, D, E (60-74). Мати мінімум знань і умінь. 

Відпрацювати та захистити всі практичні роботи, 

виконати позитивно не менш, ніж одне індивідуальне 

завдання. Вміти розв’язувати стандартні задачі.  

Добре, С (75-89). Твердо знати основні теми дисципліни. 

Відпрацювати та захистити всі практичні роботи, 

виконати позитивно всі індивідуальні завдання. Вміти 

розв’язувати задачі зі стандартними підходами. 

Відмінно, А, В (90-100). Показати повне знання 

теоретичного матеріалу. Відпрацювати та захистити всі 

практичні роботи, ІЗ, написати з високими балами 

підсумкову контрольну роботу або реферат. 

Безпомилково розв’язувати задачі, самостійно 

обґрунтовувати та обирати методи розв’язання, вносити 

пропозиції щодо їх удосконалення та ускладнення. 
14.  Якість освітнього процесу  Дотримання принципів академічної доброчесності 

(http://lib.nure.ua/plagiat). Оновлення робочої програми 

дисципліни – 2021 р.  

Використовується сучасне програмне забезпечення: 

пакет програм схемотехнічного проектування MultiSim 

11.0, система проектування OrCAD. 

15.  Методичне забезпечення  1. Апарати медичної діагностики та терапії [Текст]: 

Навчальний посібник / М.І. Жук, О.М. Дацок. – Харків: 

ХНУРЕ, 2013. – 352 с. 
2. Перспективні напрями та інтелектуальні засоби 

сучасної терапії [Ел. ресурс]. Методичні вказівки до 

практичних робіт / І.В. Прасол. –Х.: ХНУРЕ, 2018. – 15 

с. 

3. Электрокардиография [Текст]: Учебное пособие. / 

В.В. Мурашко, А.В. Струтынский. – Москва: Медицина, 

2006. – 288 с. 

4. Аппаратура и методы клинического мониторинга 

[Текст]: / Л.И. Калакутский. – М: Высш. шк., 2010. – 156 

с. 

5. Терапевтические аппараты и системы [Текст]: Учеб. 

пособие / В.П. Олейник. - Харьков: Нац. 

аэрокосмический ун-т Харьк. авиац. ин-т, 2012. - 93 с. 

16.  Розробник силабусу (посада, 

ПІБ, ел. пошта) 

Завідувач кафедри БМІ ХНУРЕ, д.т.н. професор 

Аврунін Олег Григорович, Е-mail: oleh.avrunin@nure.ua  
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