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І ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1 Актуальність вивчення дисципліни у зв’язку із завданнями професій-

ної діяльності та навчання. 

Ефективність сучасних медичних технологій тісно пов'язана з удоскона-

ленням методів і інструментальних засобів спостереження за станом пацієнтів в 

процесі лікування. 

У медицині критичних станів, проблема клінічного моніторингу займає 

особливе місце, тому що тут стеження за поточним станом пацієнта може мати 

життєво важливе значення. 

У зв'язку з цим, все більша увага клініцистів привертає використання ко-

штів прогностичної оцінки стану пацієнта, заснованих на принципах стеження 

за системними показниками організму. Поширення методики варіаційної пуль-

сометрії в клінічній практиці зажадало відповідних інструментальних засобів, 

доступних широкому колу анестезіологів і реаніматологів. Спочатку, дослідни-

ки використовували для аналізу ритму серця введення результатів реєстрації 

ЕКГ в ПЕОМ, однак, в цьому випадку ускладнювалося ведення клінічного мо-

ніторингу, що вимагає надання результатів аналізу в реальному масштабі часу. 

Поява в останні роки автоматизованих рітмокардіомоніторов, що реалі-

зують алгоритми варіаційної пульсометрії, дозволяє вирішити цю проблему. 

Методи теорії і практики дослідження медикобіологічних систем людини 

базуються на застосуванні знань з анатомії, апарату теорії імовірностей і випад-

кових процесів, математичної статистики, моделювання. 

1.2 Мета дисципліни – формування когнітивних, афективних та моторних 

компетенцій в сфері фізіологічних і аналітичних методів дослідження біологіч-

них об’єктів (головним чином, людини) і біопроб, взятих від організму. 

1.3 Завдання дисципліни: 

ознайомити студентів з базовими методами медикобіолоічних дослі-

джень;  

вивчити теоретичні засади фізичного принципу методів медикобіологіч-

них досліджень; 

досконало оволодіти інтерпретацією даних, що визначаються за допомо-

гою методів медикобіологічних досліджень;  

оволодіти технікою виконання базових методів медикобіологічних дослі-

джень. 

1.4 Передумови для вивчення дисципліни: вивчення дисциплін «Анато-

мія», «Вища математика»,  «Теорія імовірностей та випадкові процеси» та «Ме-

тодологія наукових досліджень». 



1.5 Мова викладання: українська. 

1.6 Обсяг навчальної дисципліни та його розподіл за видами навчальних 

занять: 

- загальний обсяг становить 90 годин / 3,0 кредити, в т.ч.: 

- денна форма навчання: лекції – 30 годин, лабораторні – 15 годин, 

самостійна робота студентів – 45 годин. 

ІІ ПРОГРАМНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен продемон-

струвати достатній рівень сформованості наступних програмних результатів 

навчання.  

В узагальненому вигляді їх можна навести наступним чином: 

у когнітивній сфері 

студент здатний продемонструвати: 

 розуміння використання евристичних прийомів аналізу, синтезу, 

аналізу через синтез, класифікації, узагальнення і систематизації тощо; 

 здатність до абстрактного мислення, критичного аналізу, оцінки та 

синтезу нових ідей, до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних дже-

рел, до побудови логічних висновків, використання формальних математич-

них моделей; 

 здатність до математичного та логічного мислення, формулювання 

та досліджування математичних моделей, зокрема дискретних математичних 

моделей, обґрунтовування вибору методів і підходів  для розв’язування теоре-

тичних і прикладних задач в галузі комп’ютерних наук, інтерпретування отри-

маних результатів в різних предметних галузях (технічного, медичного призна-

чення, тощо); 

 здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями, оцінювати та 

забезпечувати якість виконуваних робіт; 

 вміння застосувати математичні методи обґрунтування та прийнят-

тя управлінських і технічних рішень, адекватних умовам, в яких функціонують 

об’єкти інформатизації в галузях медичного призначення; 

 вміння обробляти отримані результати, аналізувати, осмислювати 

та подавати їх, обґрунтувати запропоновані рішення на сучасному науково-

технічному рівні; 

 вміння використовувати, розробляти та досліджувати математичні 

методи та алгоритми обробки даних. 

в афективній сфері 

студент здатний: 

 критично осмислювати лекційний та позалекційний навчальний ма-

теріал, аргументувати на основі теоретичного матеріалу, застосовувати вивчені 



методи пошуку оптимального розв'язку до відповідних практичних задач; роз-

в'язувати задачі, використовуючи пакети програм з методів оптимізації при ви-

користанні комп’ютерів, реалізовувати  високопродуктивні  обчислення на 

основі сучасних сервісів і технологій; 

 спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово; 

 співпрацювати із іншими студентами та викладачем в процесі обго-

ворення проблемних моментів на лекційних та практичних заняттях, при вико-

нанні і захисті індивідуальних завдань; ініціювати і брати участь у дискусії з 

питань навчальної дисципліни, розділяти цінності колективної та наукової ети-

ки. 

у психомоторній сфері 

студент здатний: 

 самостійно аналізувати і оцінювати математичні методи 

розв’язування завдань; 

 застосовувати математичні методи та моделі у практичних ситуаці-

ях; 

 контролювати результати власних зусиль в навчальному процесі та 

коригувати (за допомогою викладача) ці зусилля для ліквідації пробілів у засво-

єнні навчального матеріалу або формуванні вмінь; 

 самостійно здійснювати пошук, систематизацію, узагальнення нав-

чального матеріалу, розробляти варіанти розв’язування завдань й обирати най-

більш раціональні з них. 

Формулювання спеціальних результатів із їх розподілом за темами пред-

ставлені нижче: 

Тема Зміст програмного результату навчання 

1 У когнітивній сфері: 

студент здатний 

 продемонструвати розуміння базових понять досліджень медико-

біологічних систем; 

 пояснити принципи будування медико-біологічних систем;

 продемонструвати знання етапів роботи з обробки сигналів медико-

біологічних систем; 

в афективній сфері 

студент здатний: 

 критично осмислювати лекційний та позалекційний навчальний ма-

теріал, аргументувати на основі теоретичного матеріалу, застосовувати сучасне 

програмне забезпечення під час пошуку оптимального розв'язку задач обробки сиг-

налів медико-біологічних систем; 

у психомоторній сфері: 

 студент здатний оформити роботу по  побудуванню математичної моделі за-

дачі обробки сигналів медико-біологічних систем 

2 У когнітивній сфері: 

студент здатний 

 розробляти критерії якості обробки сигналівмедико-біологічних систем;



Тема Зміст програмного результату навчання 

 застосовувати математичні методи оптимізації процесу проектування;

 виконувати моніторинг критеріїв якості в процесі використання;

 аналізувати та вибирати обчислювальні методи розв'язання задач довговіч-

ності i збереження  за критеріями оптимізації обчислювальних витрат, стій-

кості,  складності  тощо;

 використовувати статистичні методи обробки та аналізу результатів дослі-

джень; 

 використовувати методи діагностування;

 визначити оптимальні режими роботи технічної системи за результатами до-

сліджень 

в афективній сфері 

студент здатний: 

 критично осмислювати лекційний та позалекційний навчальний матеріал,

аргументувати на основі теоретичного матеріалу, застосовувати вивчені методи об-

робки сигналів медико-біологічних систем; 

у психомоторній сфері: 

 студент здатний оформити роботу по дослідженню медико-біологічних сис-

тем 

3 У когнітивній сфері: 

студент здатний 

 розробляти критерії якості проектування моделей медико-біологічних сис-

тем;

 виконувати моніторинг критеріїв якості в процесі створення програмного

продукту;

 аналізувати та вибирати обчислювальні методи розв'язання задач обробки

сигналів медико-біологічних систем;

 використовувати статистичні методи обробки та аналізу результатів дослі-

джень медико-біологічних систем;

 використовувати методи діагностування надійності програмного продукту;

в афективній сфері 

студент здатний: 

 критично осмислювати лекційний та позалекційний навчальний матеріал,

аргументувати на основі теоретичного матеріалу, застосовувати вивчені ме-

тоди розрахунку інформаційних систем;

у психомоторній сфері: 

 студент здатний оформити роботу по дослідженню медико-біологічних сис-

тем



ІІІ ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ 

3.1. Розподіл обсягу дисципліни за видами навчальних занять та темами 

Л – лекції, П (С) – практичні (семінарські) заняття, Лаб – лабораторні заняття, СРС – самос-

тійна робота студентів.  

№ 

з/п 
Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин  

(денна / заочна форма) 

Усього 
в т.ч. 

Л П (С) Лаб СРС 

Змістовий модуль 1  Біологічні системи як об'єкт дослідження і загальна характерис-

тика сучасних методів їх дослідження. Система методів медико-біологічних дослі-

джень. Вимірювання в медико-біологічній практиці 

1 Біологічні системи як об'єкт дослідження. Орга-

нізм людини як єдина біологічна система. Мето-

дологія вивчення живих систем. Структура меди-

ко-біологічних досліджень 

20 5 15

2 Фізико-хімічні методи дослідження. Дослі-

дження механічних проявів життєдіяльності 

людини. Поняття «система». Класифікація і 

способи описування систем. Система методів 

медико-біологічних досліджень. 

25 5 5 15

3 Вимірювання в медико-біологічній практиці. 

Загальна схема вимірювального каналу для ме-

дико-біологічних досліджень. 
25 5 5 15

Змістовий модуль 2  Методи фізіологічних досліджень 

4 Механічні прояви життєдіяльності організму. 

Механокардіографія, балістокардіографія, дина-

мокардіографія, сфігмографія, механічна плетиз-

мографія. Дослідження механічних параметрів 

кровоплину. Методи вимірювання тиску. Перфу-

зійний метод дослідження параметрів кровопли-

ну. Оцінка механічних параметрів системи ди-

хання. Спірографія. Методи дослідження акусти-

чних феноменів. Аускультація, фонокардіографія. 

24 5 4 15 

5 Дослідження електричних властивостей органів і 

тканин.  Дослідження біоелектричних потенціа-

лів. Електрокардіографія, Електроретинографія. 

Електроенцефалографія. Електроміографія. 

24 5 4 15 

6 Методи реєстрації магнітних полів, які індуку-

ються біооб’єктом. Дослідження процесів тепло-

продукції та теплообміну. Термографія, біокало-

риметрія 

22 5 2 15 

Змістовий модуль 3   Активні та аналітичні методи дослідження 

7 Методи біологічної інтроскопії. Рентгенівська та 

комп’ютерна томографія. Магніторезонансна то-

мографія. Акустична інтроскопія. Радіоізотопні 

методи досліджень 

46 10 6 30 

8 Функціональні методи дослідження. Функціона-

льні проби. Комплексна оцінка стану людини. 

Біопроби як об’єкт лабораторного аналізу. Атом-

но-фізичні методи дослідження. Гамма – резонан-

сний та мас – спектроскопічний методи. 

24 5 4 15 

Усього годин 210 45 30 135 



3.2. Тематика лабораторних занять 

№ 

з/п 

Тема заняття 

1 Дослідження методів та обробка результатів вимірювання тиску 

2 Дослідження методів та обробка результатів спірографії 

3 Дослідження методів та обробка результатів фонокардіографії 

4 Дослідження методів та обробка результатів електрокардіографії 

5 Дослідження методів та обробка результатів електроретинографії 

6 Дослідження методів та обробка результатів електроміографії 

7 Дослідження методів та обробка результатів термографії 

8 Дослідження методів та обробка результатів акустичної інтроскопії 

ІV КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 

4.1. Перелік обов’язкових контрольних точок для оцінювання знань 

студентів денної форми навчання 

№ Назва і короткий зміст конт-

рольного заходу 

Max ба-

лів 

Характеристика критеріїв досягнення 

результатів навчання для отримання ма-

ксимальної кількості балів 

1 Захист лабораторних робіт 65 Студент здатний продемонструвати 

критичне осмислення лекційного та по-

залекційного матеріалу, брати кваліфі-

ковану участь у дискусії з наведенням 

аргументації. Студент виконав лабора-

торну роботу та навів аргументовані ві-

дповіді на запитання.  

2 Модульна контрольна робота 

№1 

10 Студент виконав тестові та розрахункові 

завдання, що відповідають програмним 

результатам навчання за темами змісто-

вого модуля №1 

3 Модульна контрольна робота 

№2 

10 Студент виконав тестові та розрахункові 

завдання, що відповідають програмним 

результатам навчання за темами змісто-

вих модулів №2, 3 

4 Індивідуальне завдання 15 Студент здатний навести методику мо-

делювання та розв’язання задачі нелі-

нійного програмування, розробити ма-

тематичну модель об’єкту та реалізува-

ти його програмно.  

Поточний контроль 100(*0,5) - 

Підсумковий контроль 100(*0,5) Студент виконав тестові та розрахункові 

завдання та навів аргументовані відпо-

віді на ситуаційні завдання, що відпові-

дають програмним результатам навчан-

ня з дисципліни 

Всього 100 - 



4.2. Перелік обов’язкових контрольних точок для оцінювання знань 

студентів заочної форми навчання 

№ Назва і короткий зміст конт-

рольного заходу 

Max 

балів 

Характеристика критеріїв досягнення ре-

зультатів навчання для отримання мак-

симальної кількості балів 

1 Тестова контрольна робота, 

яка виконується студентом 

індивідуально в системі 

Moodle 

40 Студент виконав тестові завдання, що 

відповідають програмним результатам 

навчання з дисципліни 

2 Письмовий екзамен (залік) 60 Студент виконав аналітично-

розрахункові завдання та навів аргумен-

товані відповіді на ситуаційні завдання, 

що відповідають програмним результа-

там навчання з дисципліни 

Всього 100 - 

4.3. Критерії оцінювання сформованості програмних результатів нав-

чання під час підсумкового контролю 

Синтезований опис компе-

тентностей 

Типові недоліки, які зменшують рівень досягнення про-

грамного результату навчання  

Когнітивні: 

 студент здатний проде-

монструвати знання і розу-

міння основних  методів та 

алгоритмів задач математи-

чного програмування; 

 студент здатний проде-

монструвати знання і розу-

міння основних  методів та 

алгоритмів задач пошуку 

умовного та безумовного 

екстремуму; 

 студент здатний проде-

монструвати знання і розу-

міння основних  методів та 

алгоритмів розв’язання бага-

тоетапних задач; 

75-89% - студент припускається помилок у описі алго-

ритмів та методів розв’язання оптимізаційних задач, не-

достатньо повно визначає зміст математичної моделі, 

припускається несуттєвих фактичних помилок при ви-

значенні точності методу 

60-74% - студент некоректно формулює алгоритми та 

методи розв’язання оптимізаційних задач та робить сут-

тєві помилки у змісті математичної моделі, припускаєть-

ся помилок при проектуванні власного алгоритму, при-

сукається помилок у розрахунках та оформленні роботи  

менше 60% - студент не може обґрунтувати свою пози-

цію посиланням на конкретний алгоритм розв’язання 

оптимізаційних задач, не володіє методикою оптиміза-

ційних розрахунків, не може самостійно підібрати необ-

хідні методи; не має уяви про типи задач 

Афективні: 

 студент здатний критич-

но осмислювати матеріал; 

аргументувати власну пози-

цію оцінити аргументова-

ність вимог та дискутувати у 

професійному середовищі; 

 студент здатний спів-

працювати із іншими студе-

нтами та викладачем; ініці-

75-89% - студент припускається певних логічних поми-

лок в аргументації власної позиції в дискусіях на занят-

тях та під час захисту лабораторних та індивідуальних 

завдань, відчуває певні складності у поясненні фахівцю 

окремих аспектів професійної проблематики 

60-74% - студент припускається істотних логічних по-

милок в аргументації власної позиції, слабко виявляє 

ініціативу до участі у дискусіях та індивідуальних кон-

сультаціях за наявності складності у виконанні лабора-

торних та індивідуальних завдань; відчуває істотні скла-

дності при поясненні фахівцю або нефахівцю окремих 



ювати і брати участь у дис-

кусії, розділяти цінності ко-

лективної та наукової етики 

аспектів професійної проблематики 

менше 60% - студент не здатний продемонструвати во-

лодіння логікою та аргументацією у виступах, не вияв-

ляє ініціативи до участі у дискусії, до консультування з 

проблемних питань виконання лабораторних та індиві-

дуальних завдань, не здатний пояснити нефахівцю суть 

відповідних проблем професійної діяльності; виявляє 

зневагу до етики навчального процесу  

Психомоторні: 

 студент здатний само-

стійно працювати, розробля-

ти варіанти рішень, звітува-

ти про них; 

 студент здатний сліду-

вати методичним підходам 

до розрахунків; 

 студент здатний контро-

лювати результати власних 

зусиль та коригувати ці зу-

силля 

75-89% - студент припускається певних помилок у стан-

дартних методичних підходах та відчуває ускладнення 

при їх модифікації за зміни вихідних умов навчальної 

або прикладної ситуації 

60-74% - студент відчуває ускладнення при модифікації 

стандартних методичних підходів за зміни вихідних 

умов навчальної або прикладної ситуації 

менше 60% - студент нездатний самостійно здійснювати 

пошук та опрацювання методів та алгоритмів 

розв’язання оптимізаційних задач, виконувати індивіду-

альні завдання, проявляє ознаки академічної недоброче-

сності при підготовці індивідуальних завдань та вико-

нанні контрольних робіт, не сформовані навички самоо-

цінки результатів навчання і навичок міжособистісної 

комунікації з прийняття допомоги з виправлення ситуа-

ції 

V ЗАСОБИ ОЦІНЮВАННЯ 

№ Назва і короткий зміст 

контрольного заходу 

Характеристика змісту засобів оцінювання 

1. Захист лабораторних 

робіт 
 опитування за термінологічним матеріалом, що від-

повідає темі роботи;

 оцінювання аргументованості звіту про розбір ситуа-

ційних завдань;

 оцінювання активності участі у дискусіях

2. Індивідуальне завдання  письмовий звіт про виконання індивідуального за-

вдання;

 оцінювання самостійності та якості виконання за-

вдання в ході звіту-захисту та співбесіди

3. Модульні контрольні 

роботи 
 стандартизовані тести;

 аналітично-розрахункові завдання;

Підсумковий контроль  стандартизовані тести;

 аналітично-розрахункові завдання;
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