
СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«Інтелектуальні технології сучасної діагностики, терапії та реабілітації» 

 

№ Назва поля Детальний контент, коментарі 

1 Назва факультету Електронної та біомедичної інженерії (ЕЛБІ) 

2 Рівень вищої освіти Третій освітньо-науковий 

3 Код і назва спеціальності 163 – Біомедична інженерія (БМІ) 

4 Тип і назва освітньої 

програми 

Освітньо-наукова програма 

«Біомедична інженерія» 

5 Назва дисципліни Інтелектуальні технології сучасної діагностики, 

терапії та реабілітації 

6 Кількість ЄКТС кредитів 4 

7 Структура дисципліни 

(розподіл за видами та 

годинами навчання) 

лекції – 24 години; 

практичні заняття – 24 години;   

консультації – 8 годин;  

самостійна робота – 64 години;  

семестровий контроль – залік. 

8 Графік вивчення 

дисципліни 

1-й рік, 1-й семестр 

9 Передумови для 

навчання за дисципліною 
Наявність ступеня магістра (або освітньо- 

кваліфікаційного рівня спеціаліста) 

10 Анотація дисципліни Основні змістові модулі лекцій. 

Змістовий модуль 1. Вступ. 

Інтелектуальні технології в сучасній діагностиці. 

Тема 1. Основні принципи обробки та 

аналізу  біомедичних даних. 

Тема 2. Метрологічні властивості медичних даних. 

Тема 3. Аналіз сучасних методів медичної 

діагностики.  

Тема 4. Лабораторні дослідження. 

Тема 5. Сучасні інтроскопічні системи та 

принципи        медичної візуалізації. 

Тема 6. Інтелектуальні технології сучасної 

медичної діагностики. 

Змістовий модуль 2. Інтелектуальні технології в 

реабілітації та хірургії. 

Тема 7. Аналіз функціональних даних для 

спортивної  медицини. 

Тема 8. Системи медичної реабілітації. 

Тема 9. Принципи роботи систем медичної навігації. 

Тема 10. Системи лапароскопічної хірургії. 

Тема 11. Системи малоінвазивної нейрохірургії. 

Тема 12. Ендоскопічні оглядові та хірургічні системи. 



11 Компетентності, знання, 

вміння, розуміння, якими 

оволодіє здобувач вищої 

освіти в процесі навчання 

ЗК5. Здатність застосовувати методологію та 

технології інтелектуального аналізу даних; 

реалізовувати його методи й алгоритми для 

дослідження складних об'єктів і систем; перевіряти 

отримані результати та інтерпретувати їх; 

ЗК6. Здатність виконувати оригінальні 

дослідження, досягати наукових результатів, які 

створюють нові знання і можуть бути опубліковані 

у провідних наукових виданнях; 

ФК1. Здатність знаходити і аналізувати необхідну 

інформацію для вирішення завдань, які важко 

формалізуються, обробляти та вилучати медичні 

знання та приймати рішення в галузі біомедичної 

інженерії; 

ФК2. Здатність розробляти методи інженерії 

медичних знань і використовувати штучний 

інтелект під час генерації управлінських рішень; 

ФК3. Здатність застосовувати медичні знання і 

розуміння для визначення, формулювання та 

вирішення інженерних завдань з використанням 

загальновживаних методів; 

ФК4. Здатність до перегляду існуючих концепцій 

біомедичної інженерії, біоінженерії та охорони 

здоров’я з позицій критичного осмислення і 

адаптації новостворених технологій, шляхом 

генерування оригінальних гіпотез; 

ФК6. Здатність обґрунтовувати та захищати 

використані стратегії, проведені експерименти та 

застосовані методи інженерних і точних наук для 

вирішення проблем в біології, медицині, медичній 

та біоінженерії. 

12 Результати навчання 

здобувача вищої освіти 

ПРН7. Конструювати зміст навчання, відбирати 

головне, реалізовувати інтеграційний підхід в 

навчанні; ефективно планувати і організовувати 

заняття з використанням дистанційних та 

інтерактивних методів навчання; 

ПРН8. Знати та розуміти основні методи аналізу 

даних; вміти застосовувати інструменти та моделі 

аналізу даних (пакети прикладних програм, онлайн 

ресурси й відповідні технології) в дослідженні 

реальних систем та презентації результатів 

наукових досліджень у різних формах; здійснювати 

науково-педагогічну діяльність з використанням 

цих ресурсів; 

ПРН10. Набуття здатності продукувати нові ідеї, 



розв’язувати комплексні проблеми у сфері 

біомедичної інженерії, що передбачає глибоке 

переосмислення наявних та створення нових 

цілісних знань та/або професійної практики. 

13 Система оцінювання 
відповідно до кожного 

завдання для складання 

заліку/екзамену 

Підсумковий модульний контроль з дисципліни 

передбачає залік. 

1. Виконати завдання на практичних заняттях 

(кожне оцінюється від 8 до 13 балів, всього від 48 

до 78 балів). 

2. Виконати 2 контрольні роботи (кожна 

оцінюється від 6 до 11 балів, всього від 12 до 22 

балів). 

Оцінка за семестр: 

Oсем = (8…13)×6 ПЗ+(6…11)×2 = (60…100) балів. 

14 Якість освітнього 
процесу 

На кожному практичному занятті викладач 

здійснює поточний контроль знань і оцінює 

підготовлені здобувачами доповіді, їх виступи, 

активність у дискусії, уміння формулювати і 

захищати свою позицію тощо. 

Отримані здобувачем оцінки на практичних 

заняттях враховуються при визначенні підсумкової 

оцінки з даної навчальної дисципліни. 

Участь здобувача у НДР (публікація тез доповідей 

та участь у наукових конференціях) з тематики 

дисципліни, входять у складову балів, які 

враховуються при семестровому контролі. 

Семестровий контроль з дисципліни у формі заліку 

оцінюється рейтинговою оцінкою, яка визначається 

як кількість балів, отриманих здобувачами за 

виконання певних видів поточного контролю 

протягом семестру. 

Здобувач, який пропустив заняття або отримав 

незадовільну оцінку, має під час самостійної роботи 

вивчити або доопрацювати матеріал заняття (за 

допомогою методичних матеріалів з дисципліни) і 

відповідно розкладу консультації відпрацювати 

тему заняття. 

Здобувач, який потребує додаткових роз’яснень 

викладача, може звернутися за консультацією 

відповідно розкладу консультацій. 

Під час навчання здобувач має дотримуватися 

принципів академічної доброчесності 

(http://lib.nure.ua/plagiat) 

http://lib.nure.ua/plagiat
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