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Програма фахового вступного випробування за спеціальністю 163
«Біомедична інженерія» при вступі для здобуття освітнього ступеня
бакалавр на основі здобутого ступеня вищої освіти (освітньо-
кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста) / Уклад. О.М. Сорочан,
Н.А. Бухлал. – Маріуполь: ПДТУ, 2020. – 7 с.

Програма містить перелік обов’язкових освітніх компонентів для
здобуття освітнього ступеня бакалавра за спеціальністю 163 «Біомедична
інженерія», зміст їх модулів та тем, оволодіння якими забезпечує загальні
та спеціальні (фахові) компетентності за спеціальністю, визначені
стандартом вищої освіти.

Програму розроблено фахово-атестаційною комісією за
спеціальністю 163 «Біомедична інженерія», створену наказом ректора
ДВНЗ «ПДТУ» від 09 березня 2021 року № 58-05.

Розробники програми (склад фахово-атестаційної комісії):

Азархов Олександр Юрійович – завідувач кафедри біомедичної
інженерії, професор, док.мед.наук,
голова комісії;

Члени комісії:
Сорочан Олена Миколаївна – доцент кафедри біомедичної інженерії,

канд. техн. наук;
Сілі І.І. – старший викладач кафедри

біомедичної інженерії.

Ó ДВНЗ «ПДТУ», 2021 рік
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ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Програму фахового вступного випробування складено на підставі
стандарту вищої освіти за спеціальністю 163 «Біомедична інженерія»
галузі знань 16 «Хімічна та біоінженерія» для першого (бакалаврського)
рівня вищої освіти, затверджено та введено в дію наказом Міністерства
освіти і науки України від 19.11.2018 № 1264.

Мета фахового вступного випробування полягає в комплексній
перевірці знань абітурієнтів при вступі для здобуття освітнього ступеня
бакалавр, отриманих ними в результаті вивчення дисциплін, передбачених
освітньо-професійною програмою, під час здобуття попереднього освітньо
кваліфікаційного рівня.

Абітурієнт повинен продемонструвати фундаментальні та
професійно-орієнтовані уміння та знання, а також здатність вирішувати
типові професійні завдання.

ІНФОРМАЦІЙНИЙОБСЯГ ОСВІТНІХ КОМПОНЕНТІВ

1. Основи медичної інженерії

1.1. Історія медичної інженерії.

Визначення біомедичної інженерії, структура підготовки
біомедичних інженерів, асоціація біомедичних інженерів. Етапи
становлення кібернетики, та біомедичної кібернетики і телемедицини –
складових біомедичної інженерії від 4000 р. до нашої ери і до теперішніх
часів.

1.2. Методи та засоби реєстрації і первинного оброблення
біомедичних даних.

Датчики і сенсори біомедичної інформації. Системи збору
біомедичних даних. Поняття і структура вимірювального каналу
медичного приладу. Інформаційні і функціональні міжблокові зв’язки.
АЦП для перетворення біомедичних даних. Сігма-дельта АЦП в
структурі вимірювальних каналів. Завадостійкість і
перешкодозахищеність каналів оброблення біомедичних даних.
Структура і типи інтерфейсів. Мікроконтролери і мікропроцесори для
застосування в біомедичній апаратурі.

1.3 Медичні прилади, системи і технології.

Поняття і термінологія. Типові схеми медичних приладів.
Класифікація медичних приладів. Найбільш характерні прилади
існуючих медичних приладів і засобів.
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Визначення і характеристики медичних систем і технологій.
Особливості проектування МІС і МІТ. Класифікація МІС і МІТ.
Принципи побудови апаратного, програмного та інформаційного
забезпечення МІС і МІТ. Критерії оцінювання ефективності МІС і МІТ.

Рекомендована література:

1. Максименко В.Б. Курс лекцій з дисципліни «Вступ до фаху».,
2014 - 2015 навчальний рік.

2. Ненашев А.П. Конструирование радиоэлектронных средств /
Ненашев А.П. – М: Высшая школа, 1990.

3. Физиология человека: в 3-х томах/ пер. с англ.: под ред.
Р.Шмидта и Г.Тевса. – М.: Мир, 1996. – 875 с.

4. Абакумов В.Г. Біомедичні сигнали та їх обробка / В.Г.Абакумов,
В.О.Геранін, О.І. Рибін та ін. – К.: Век+, 1997. – 352 с.

5. Варламов В.А., Варламов Г.В., Власова Н.М. и др.. Углубленные
кадровые проверки / Под ред. Е.С. Швец. – Москва, 2003. – 389 с.

6. Кожем'яко В.П., Готра З.Ю., Павлов С.В. та ін. Біомедичні
оптоелектронні інформаційні системи та апарати. Ч.3. – Лазерні
біомедичні системи: учебное пособие. – Винница, ВДТУ, 2000. – 143 с.

7. Бабков В.Ю. и др. Основы синтеза комплексов радиосвязи. -
СПб: ВАС, 1993.

8. Богданович Б.М., Окулич Н.И. Радиоприемные устройства. -
Минск: Вышейшая школа, 1991.

9. Хиленко В.И., Малахов Б.М. Радиопередающие устройства. –
М.: Радио и связь, 1991.

2. Анатомія і фізіологія

2.1. Функціональна морфологія тканини.

Сучасне вчення про тканини Тканина - визначення, класифікація.
Зв'язки організму з навколишнім середовищем. Частини тіла, відділи
голови, тулуба, кінцівок. Порожнини тіла людини, в яких розташовані
органи. Площині, осі обертання; умовні лінії живота і грудної клітини.
Основні анатомічні та фізіологічні терміни. Орган, системи органів,
апарати, організм людини. Епітеліальна тканина - розташування, види,
функції. Класифікація покривного епітелію. Сполучна тканина -
розташування, функції, будова, класифікація. М'язова тканина -
специфічна властивість, функції, види. Гладка і покреслена м'язова
тканина. Серцева м'язова тканина, функціональна анатомія. Нервова
тканина - розташування, будова (нейрони і мікроглії). Будова нейрона,
види нейронів. Нервові волокна, види, будова. Нервові закінчення.

2.2. Пасивна частина опорно-рухового апарату (кістки). Активна



5

частина опорно-рухового апарату (м'язи).

Відділи скелета верхньої кінцівки, кістки і суглоби. Відділи скелета
нижньої кінцівки, кістки і суглоби. М'язи, м'язове волокно, види м'язів,
допоміжний апарат. Скелетні м'язи, топографія, значення, м'язові групи.
М'язи голови: жувальні, мімічні. М'язи шиї, групи, функції. М'язи тулуба:
спини, грудей, живота. Зони спини, грудей, живота, біла лінія живота.
М'язи верхньої та нижньої кінцівок.

2.3. Анатомія та фізіологія органів травлення.

Секреторна функція органів травлення. Принципи регуляції
травної діяльності шлунково-кишкового тракту. Початкові процеси
перетравлення в ротовій порожнині та шлунку.

Порожнина рота, відділи, будова, органи порожнини рота.
Стравохід, будова, розташування, відділи. Шлунок, топографія, будова.
Тонка і товста кишка, відділи, розташування, будова. Сфінктери травної
трубки. Травлення в шлунку. Моторна функція шлунка. Фази шлункової
секреції. Склад шлункового соку. Всмоктування в шлунку. Травлення в
тонкій кишці: порожнинне і пристінкові. Склад кишкового соку.
Моторнафункція тонкої кишки. Всмоктування в тонкій кишці. Евакуація
їжі в товсту кишку. Травлення в товстій кишці. Склад кишкового соку,
мікрофлора кишечника. Формування і склад калових мас. Моторна
функція товстої кишки. Акт дефекації: довільний і мимовільний.
Регуляція травлення: центральне і місцеві механізми. Травний центр.
Голод, апетит, насичення.

Рекомендована література:

1. Броновицкая, Г.М. Остеология и артросиндесмология (учение о
костях и их соединениях) : учеб. нагляд. пособие / Г.М. Броновицкая,
Л.А. Лойко. – Минск: БГУФК, 2014.

2. Клінічна фізіологія /За ред. Єйлера. - Київ: Вища школа, 2008.
- 220 с.

3. М. Маршал Патофизиология желез втутренней секреции. -Санкт-
Петербург, 2011. - 302 с.

4. Сапин, М.Р. Анатомия человека / М.Р.Сапин, Г.Л.Билич. – в 2- х
кн. – М.: Высшая школа, 1996.

5. Физиологические основы функциональных методов иследования
/ В.Н. Казаков, Б.Б. Ивнев, Л.В. Натрус – Донецк, 2007. - 182 с.

6. Посібник з нормальної фізіології / За ред. Завʾялов В.І., Леніна
М.М., Зуєва Н.О. та ін. Київ:«Здоровʾє», 1995. - 387 с.

7. Руководство к практическим занятиям по анатомии человека /
Под редакцией В.А. Волкова. - Харьков, 2006. - 176 с.

8. Физиология / Под редакцией С.А. Георгиевой. – М.: Медицина,
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2009. - 452 с.
9. Физиология человека: в 3-х томах/ пер. с англ.: под ред.

Р.Шмидта и Г.Тевса. – М.: Мир, 1996. – 875 с.
10. Фізіологія з основами анатомії людини. //Л.М. Малоштан;

О.К.Рядних та др. – Харків: вид-во «НФаУ» Золоті сторінки, 2007. – 432
с.

3. Метрологія та стандартизація

3.1. Методи та засоби реєстрації і первинного оброблення
біомедичних вимірюваних величин. Метрологічне забезпечення.

Метрологічне забезпечення. Єднання вимірювання. Поняття
еталона. Зразкові засоби вимірювання. Робочі засоби вимірювання.
Медичний прилад. Медичній апарат. Медична метрологія Датчики і
сенсори біомедичної інформації. Системи збору біомедичних даних.
Поняття і структура вимірювального каналу медичного приладу.
Інформаційні і функціональні міжблокові зв’язки. АЦП для
перетворення біомедичних даних. Сігма-дельта АЦП в структурі
вимірювальних каналів. Завадостійкість і перешкодозахищеність каналів
оброблення біомедичних даних. Структура і типи інтерфейсів.
Мікроконтролери і мікропроцесори для застосування в біомедичній
апаратурі.

3.2. Класифікація вимірювання.

Поняття і термінологія. Типові схеми медичних вимірювань.
Класифікація фізичних величин. Найбільш характерні прилади існуючих
медичних приладів і засобів. Властивості вимірювання. Равноточний
вимір. Неравноточний вимір. Багаторазове вимірювання. Пряме і
непряме вимірювання. Метод вимірювання фізичних величин.

Визначення і характеристики медичних систем і технологій.
Особливості проектування МІС і МІТ. Класифікація МІС і МІТ.
Принципи побудови апаратного, програмного та інформаційного
забезпечення МІС і МІТ. Критерії оцінювання ефективності МІС і МІТ.

3.3. Метрологічні характеристики засобів вимірювань і контролю

Ціна поділки шкали приладу. Чутливість. Діапазон показань
засобів виміру. Правові основи метрології. Основи метрологічних
понять. Метрологічні служби. Мотиви впровадження систем управління
якістю, сертифікат ISO 9001, державний стандарт України ДСТУ ISO
9001-2001, засади управління якістю ISO 9000, шляхи впровадження
систем управління якістю, шляхи поліпшення систем управління якістю,
класифікація медичного обладнання,національні стандарти України



7

ДСТУ 3627:2005, ДСТУ 4388:2005, ГОСТ20790-82. Робота інженера в
закладах охорони здоров'я, права і обов'язки, відповідальність при роботі
вбагатопрофільному колективі.

Рекомендована література:

1. Пономарев С.В., Шишкина Г.В., Мозгова Г.В. Метрология,
стандартизация, сертификация. учебник для вузов. - Тамбов:
Издательство ТГТУ, 2010. - 96 с.

2. Латышев М.В., СергеевА.Н., Терегеря В.В. «Метрология,
стандартизация, сертификация» М: Логос : учебное пособие для вузов
изд. 2-е, доп. 560 с.

3. Димов Ю.В. Метрология, стандартизация и сертификация 2-е изд.
— СПб.: Питер, 2005. — 432 с.

4. Колчков В.И. «Метрология, стандартизация и контроль качества».
— М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2010. — 398 с. : ил. — (Для

средних специальных учебных заведений). — ISBN 978-5-691-01744-5. В
учебнике изложены теоретические положения данных дисциплин,
необходимые для проведения...

5. Мишин В.М.(ред.), Архипов А.В. и др. Основы стандартизации,
метрологии и сертификации Учебник. — М.: ЮНИТИ-ДАНА,2010 — 447
с. ISBN 978-5-238-01173-8

МЕТОДИ ОЦІНКИ

Поточне тестування письмове або на ПК.

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ІСПИТУ

Тестові питання 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Відповідь абітурієнта
Результати перевірки

Визначення оцінки:12  позитивних відповідей – 200 балів
11  позитивних відповідей – 183 балів
10  позитивних відповідей – 166 балів
9  позитивних відповідей – 149 балів
8  позитивних відповідей – 133 балів
7  позитивних відповідей – 116 балів
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