


Вступ

Програма вивчення вибіркової навчальної дисципліни «Медична
апаратура» складена на підставі освітньо-наукової програми третього
(освітньо-наукового) рівня вищої освіти з підготовки докторів філософії зі
спеціальності 222 «Медицина» ОНМедУ, затвердженою Вченою Радою
ОНМедУ від 04.06.2020 року (протокол № 4).

Програму обговорено на засіданні кафедри «26» серпня 2020 р. (прот.
№ 1 ).

Завідувач кафедри, д.мед.н. проф. Годлевський Л.С.

Програму ухвалено на засіданні
предметно-циклової методичної комісії з медико-біологічних дисциплін
«28» серпня 2020 р. (прот. № 1 ).
Голова предметної циклової методичної комісії з медико-біологічних

дисциплін, проф. Апельханс О.Л.

Завідувач кафедри, д.мед.н., проф .

Програму затверджено на засіданні Центральної координаційно-методичної
Ради ОНМедУ від «16» вересня 2020 р. (прот. №1).

Опис навчальної дисципліни (анотація)
Програма вибіркової навчальної дисципліни стосується здійснення

аналізу захворюваності, ведення медичної документації, статистичну
обробку медичної та соціальної інформації з використанням стандартних
процедур, включаючи сучасні комп’ютерні інформаційні технології.

Програма вибіркової навчальної дисципліни визначає передумови
доступу до навчання, орієнтацію та основний фокус програми, обсяг,
необхідний для здобуття освітньо-наукового ступеня доктора філософії,
перелік загальних та спеціальних (фахових, предметних) компетентностей,
нормативний і варіативний зміст підготовки фахівця, сформульований у
термінах результатів навчання, та вимоги до контролю якості вищої освіти.

Вибіркова навчальна дисципліна «Медична апаратура» складається з
3 кредитів ЄКТС (90 годин): усього 44 аудиторних годин та 46 годин для
самостійної роботи.



Предметом вивчення вибіркової навчальної дисципліни «Медична
апаратура» є засоби комп'ютерної техніки, програмне забезпечення
персональних комп’ютерів, сучасні технології та статистичні методи
опрацювання медико-біологічної інформації.
Міждисциплінарні зв’язки: базуються на вивченні здобувачами таких
навчальних дисциплін: медична та біологічна фізика, вища математика,
медична біологія, морфологічних дисциплін, інтегрується з цими
дисциплінами та формує вміння застосовувати знання в процесі
подальшого навчання та у професійній діяльності.

1. Мета та завдання вибіркової навчальної дисципліни «Медична
апаратура»

1.1 Метою вибіркової навчальної дисципліни «Медична апаратура» є
формування умінь застосовувати звання з медичної апаратури у процесі
подальшого навчання й у професійній діяльності, а також здійснювати
обробку медико-біологічної інформації з використанням сучасних методик.

1.2 Основними завданнями вибіркової навчальної дисципліни є:
1) надання здобувачам ступеня доктора філософії знань щодо

сучасних діагностичних та терапевтичних технологій та тенденцій щодо
їхнього розвитку;

2) надання здобувачам ступеня доктора філософії умінь користування
основними класами технічних засобів збору інформації та впливу на
організм людини з лікувальною метою;

3) надання здобувачам ступеня доктора філософії знань щодо методів
пошуку, збереження, опрацювання та передавання медико-біологічних
даних, освоєння основних принципів формалізації і алгоритмізації
діагностичних задач.

1.3 Компетентності та результати навчання, формуванню яких сприяє
дисципліна (взаємозв’язок з нормативним змістом підготовки
здобувачів вищої освіти).
Згідно з вимогами освітньо-наукових програм спеціальностей,

дисципліна забезпечує набуття аспірантами компетентностей:
- інтегральна:
здатність розв’язувати комплексні проблеми, проводити незалежне

оригінальне наукове дослідження та здійснювати педагогічну, професійну,
дослідницьку та інноваційну діяльність

- загальні (ЗК): ЗК1, ЗК2, ЗК3, ЗК4, ЗК5, ЗК7
ЗК1. Здатність до вдосконалення та розвитку власного

інтелектуального та загальнокультурного рівню.



ЗК2. Вміння працювати автономно, з дотриманням дослідницької
етики, академічної доброчесності та авторського права.

ЗК3. Навички до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних
джерел.

ЗК4. Здатність до спілкування і роботи у професійному середовищі та
з представниками інших професій у національному та міжнародному
контексті.

ЗК5. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми, здатність
генерувати нові ідеї.

ЗК7. Вміння планувати та управляти часом.

- спеціальні (фахові, предметні, СК): СК1, СК2, СК5, СК6, СК7, СК9
СК1. Глибокі знання і систематичне розуміння предметної області за

напрямом та тематикою наукових досліджень у галузі медицини та фармації
майбутньої професійної діяльності у сфері вищої фармацевтичної освіти.

СК2. Здатність до визначення потреби у додаткових знаннях за
напрямком наукових досліджень, формулювати дослідницькі питання,
генерувати наукові гіпотези у сфері фармації.

СК5. Володіння сучасними методами наукового дослідження.
СК6. Здатність проводити коректний аналіз та узагальнення

результатів наукового дослідження.
СК7. Здатність інтерпретувати можливості та обмеження

дослідження, його роль у суспільстві.
СК9. Оприлюднення результатів наукових досліджень в усній і

письмовій формах відповідно до національних та міжнародних стандартів.

Результати навчання (ПРН): ПРН1, ПРН2, ПРН3, ПРН4, ПРН5,
ПРН8, ПРН10, ПРН12, ПРН13, ПРН16, ПРН17

Інтегративні кінцеві програмні результати навчання, формуванню
яких сприяє навчальна дисципліна.

ПРН1. Застосовувати науково-професійні знання; формулювати ідеї,
концепції з метою використання в роботі освітнього та наукового
спрямування.

ПРН2. Демонструвати знання методології дослідження в цілому і
методів певної сфери наукових інтересів, зокрема.

ПРН3. Інтерпретувати та аналізувати інформацію, коректно
оцінювати нові й складні явища та проблеми з науковою точністю
критично, самостійно і творчо.

ПРН4. Виявляти невирішені проблеми у предметній області
медицини та визначати шляхи їх вирішення



ПРН5. Формулювати наукові гіпотези, мету і завдання наукового
дослідження.

ПРН8. Виконувати та вдосконалювати сучасні методики дослідження
за обраним напрямом наукового проекту та освітньої діяльності.

ПРН10. Використовувати результати наукових досліджень в медичній
та фармацевтичній практиці, освітньому процесі та суспільстві.

ПРН12. Представляти результати наукових досліджень в усній і
письмовій формах у науковому співтоваристві і суспільстві в цілому,
відповідно до національних та міжнародних стандартів.

ПРН13. Управляти роботою колективу студентів, колег,
міждисциплінарної команди.

ПРН16. Використовувати етичні принципи в роботі з пацієнтами,
лабораторними тваринами, дотримуватися наукової етики.

ПРН17. Демонструвати академічну доброчесність та діяти
відповідально щодо достовірності отриманих наукових результатів.

Результати навчання для дисципліни.
Аспірант (здобувач) має знати:
• основні технічні групи та класи сучасної лікувально-діагностичної

апаратури яку використовують в Україні та за кордоном:
• сучасні тенденції та перспективи розвитку медичного

приладобудування;
• порядок роботи з типовими сучасними приладами та апаратами:
• принцип дії та устрою сучасного медичного обладнання за областями

застосування;
• біофізичні основи, які лежать в основі роботи сучасних медичних

апаратів діагностичного та лікувального призначення:
• правила технічної га функціональної безпеки при роботі з основними

класами лі- кувально-ліагноетичпої апаратури;
• основи метрологічного контролю засобів вимірювання медичного

призначення;

Аспірант (здобувач) має вміти:
• працювати на апаратах реєстрації біоелектричних сигналів -

електрокардіографі. електроміографії, електроенцефалографії;
• дотримуватися правил техніки безпеки при користуванні

медичними апаратами;
• працювати з компютеризованими медичними апаратами та

визначати основні діагностичні характеристики отриманої інформації;



• виконувати необхідні методичні дії щодо підготовки пацієнта
до діагностичної чи лікувальної процедури у відповідності до методичних
правил роботи на відповідному медичному апараті;

• користуватися інструкціями і описами самостійного
опанування правил експлуатації медичних апаратів;

Досягнення цих цілей дозволить спеціалістам оволодіти знаннями
щодо медичної апаратури, які необхідні для професіонала своєї справи, а
також для вивчення інших навчальних, теоретичних і прикладних
дисциплін.

2. Структура вибіркової навчальної дисципліни «Медична
інформатика та математична статистика»

2.1. Тематичний план лекцій

№ Тема Години
1 Вступ. Предмет медична техніка. Класифікація медичної техніки. Загальні

вимоги безпеки, надійності та метрологічне забезпечення при експлуатації
медичної техніки. Сертифікація медичної техніки 2

2 Прилади та апарати для діагностики загального стану функціональних
систем организма. Прилади та методи аналізу функціонального стану
серцево-судинної системи людини. Електрокардіографія, апаратура для
дослідження електричної, механічної активності серця та гемодинамічних
показників.

2

3 Діагностична апаратура для візуалізації та аналізу зображень.
Рентгенівська та гамма- діагностична апаратура. Рентгенівська трубка,
приймачі зображень. рентгенівська комп’ютерна томографія. Радіоізотопна
діагностика. Ультразвукова діагностика, мапііто-реюпанснн гомографія,
позі тронна емісійна гомографія. 2

4 Основні характеристики ультразвукового зображення та апаратура для його
отримання Тепловізори, фізичні основи методу термографії. Ендоскопічні
зображення і а апаратура для ендоскопії. Офтальмоскопічні зображення.
Телемедичне зображення — інформативність та основні вимоги. 2

5 Технічні засоби застосування ііреформонаїїпх факторів фізичної природи.
Апаратура низькочастотної і високочастотної терапії. Випромінювачі
міліметрових електромагнітних хвиль. Електричні стимуляції мозку та
серця — фізичні принципи, апаратура. Магнітна транскраніальна
стимуляція

2



6 Апаратура підтримки життєдіяльності функціональних систем організма
людини. Апаратура штучного кровообігу. оксигенатори. Апаратура
штучної вентиляції леї снів. Апаратура для гемодіалізу, плазмаферезу.
Дефібрилятори та електричні стимулятори - водії ритму серця.

2

7 Клінічна та лабораторна медична техніка загального припіячсння.
Апаратура для фізико-хімічного аналізу. Іон-ссяектнвпі електроди.
Фотометричні прилади. Спектроскопія, конфокальна, фазово-контрастна,
інтерференційна та люмінесцентна мікроскопія. Лазерна техніка га
світлолікувальна апаратура.

2

8 Комп'ютерні системи обробки сигналів та зображень. Віртуальний
медичний інструментарій, можливості застосування та ознайомлення з
програмним середовищем «LabView».

2

Разом 16

2.2. Тематичний план практичних занять

№п/и Тема Години
1 Вивчення устрою та принципу дії електрокардіографа.

Вимірювання артеріального тиску. Опанування навичок та вміння
користування відповідними апаратами.

2

2 Вивчення устрою та принципу роботи реографа. Порядок
експлуатації та техніка безпеки.

2

3 Електроенцефалограф. Порядок експлуатації та техніка безпеки. 4
4 Апарат УЗД. Устрій. Порядок експлуатації та техніка безпеки,

Гармонічний скальпель.
4

5 Тепловізор. Устрій. Порядок експлуатації та техніка безпеки. 4
6 Фіброендоскоп. Лапароскоп. Правила практичного .застосування 4
7 Офтальмоскоп. Ретинометр. Устрій. Порядок експлуатації та

техніка безпеки.
2

8 Фотоколориметр. Устрій. Порядок експлуатації та техніка безпеки. 2
9 Апарат для лазеротерапії. Лазерний скальпель. Лазерний

коагулятор. Порядок експлуатації та техніка безпеки.
4

Разом 28

2.3. Тематичний план самостійних робіт

№ Тема Години
1 Прибори і апарати для ділі і юс гики стану основних

функціональних систем організми.
2

2 Діагностична апаратура, яка основана на принципах візуалізації і
аналізу зображення.

2

3 Апаратура для корекції критичних порушень стану функціональних
систем організму.

2



4 Апаратура для підтримки життєдіяльності. 2
5 Автоматизація лікувально-діагностичного процесу. 2
6 Апаратно-комп'ютерні системи. 4
7 Технічні засоби впливу факторами фізичної природи на організм

людини.
2

8 Апарат УВЧ, Устрій. Порядок експлуатації та техніка безпеки. 2

9 Апарат НЧ-терапії. Апарат КВЧ-терапії. УФ та ІЧ випромінювачі.
Порядок експлуатації та техніка безпеки.

4

10 Апарат МРТ, Устрій. Порядок експлуатації та техніка безпеки. 4

11 Апарат штучної вентиляції легень. Устрій. Порядок експлуатації та
техніка безпеки.

4

12 Апарат штучного кровообігу. Устрій. Порядок експлуатації та
техніка безпеки.

4

13 Далі штор. Апарат штучної нирки. Порядок експлуатації та техніка
безпеки.

4

14 Дифибрілятор. Кардиостимулятор. Устрій. Порядок експлуатації та
техніка безпеки.

4

16 Автоматизоване/масштабоване робоче місце лікаря. Техніка
безпеки. Порядок роботи.

4

Разом 46

3. Методи навчання
Викладання вибіркової навчальної дисципліни «Медична апаратура»

на практичних заняттях забезпечується методичними розробками для
кожного практичного заняття, наочними засобами навчання для кожного
заняття (презентації, відеолекції), інформаційним ресурсом кафедри,
структурованими алгоритмами контролю вмінь.

Самостійна робота при вивченні вибіркової навчальної дисципліни
забезпечується методичними розробками з самостійної роботи, наочними
засобами навчання (відеолекції, презентації), інформаційним ресурсом
кафедри, тематикою самостійних робіт, структурованими алгоритмами
контролю вмінь.

Підсумковий контроль не проводиться, вивчення дисципліни
завершується  диференційним заліком на останньому практичному занятті.

4. Методи контролю:
- тести вхідного та заключного контролю рівня знань за темою

практичного заняття;
- усна відповідь на питання за матеріалом поточної теми;



- розв’язання типових і нетипових клінічних ситуаційних задач;
- контроль практичних навичок;
- підсумковий диференційний залік.

5. Схема нарахування та розподіл балів, які отримують аспіранти
Поточний контроль. Оцінювання успішності вивчення тем

дисципліни виконується за традиційною 4-х бальною шкалою. Наприкінці
вивчення дисципліни поточна успішність розраховується як середній
поточний бал, тобто середнє арифметичне всіх отриманих аспірантом
оцінок за традиційною шкалою, округлене до цілого числа.

Підсумковий контроль. Вивчення навчальної дисципліни
завершується заліком. Залік отримують аспіранти (пошукувачі), які не
мають пропусків лекцій і практичних занять або відпрацювали пропущені
аудиторні заняття і мають середній бал не менше, ніж 3,00.

6. Схема нарахування та розподіл балів, які отримують аспіранти
Наприкінці вивчення дисципліни поточна успішність розраховується

як середній поточний бал, тобто середнє арифметичне всіх отриманих
аспірантом оцінок за традиційною шкалою, округлене до двох знаків після
коми.

До підсумкового контролю (заліку) аспірант (пошукач) допускаються
лише при відсутності академічної заборгованості і середньому балу за
поточну навчальну діяльність не менше 3,00.

Оцінка за дисципліну є середнім арифметичним двох:
1) середній поточний бал як середнє арифметичне всіх поточних

оцінок;
2) традиційна оцінка, отримана під час диференційованого заліку.

Отриманий середній бал за дисципліну конвертується в оцінку за
200-бальною шкалою шляхом помноження середнього арифметичного на
40.

Шкала оцінювання рівня опанування дисципліни
Оцінка за

200-бальною шкалою
Оцінка за національною шкалою

185 - 200 Відмінно 5
151 - 184 Добре 4



120 – 150 Задовільно 3
<120 Незадовільно 2
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