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Впровадження проєкту. Проведені заходи, досягнуті
результати, сформовані продукти

Організація і результати
пілотного навчання студентів
по проєкту “BIOART”

Number of students enrolled during the 2019-2020 and 2020-2021
academic year
Code and the
name of the field
of knowledge/
Specialty/
program
12 Information
technology.
122 Computer
Science (CS).
Computer
Science in
medicine

Academic
year

2019-2020
(second year)

2020-2021
(first year)

Number of BSc
students

Number of MSc
students

Full time

Full time

14
and 8 (part of
the disciplines)

11
and 4 (part of
the disciplines)

(quantity is being
specified)

6

Part
time

Total
Number of
students,
BSc/MSc

9

22/24

13

(quantity is
being
specified)
/19

During the 2019-2020 academic year pilot teaching
has been carried out
BACHELOR’S DEGREE 122 FOR THE 2019-2020 ACADEMIC YEAR
Equipment
№
Discipline
Credits Semester Laboratory
work
Interactive board (IB),
1 Biomechanics
4
3
5
Universal testing
machine (UTM)
Interactive board,
2 Biomedical systems,
4.5
4
7
Microscope
materials and technologies
Interactive board
3 Methods of math. processing
5
4
5
of medical biological data
Signal generator. The
4 Digital Processing of
5
4
7
developed software
Biomedical signals

During the 2019-2020 academic year pilot teaching
has been carried out
BACHELOR’S DEGREE 122 FOR THE 2019-2020 ACADEMIC YEAR
Equipment
№
Discipline
Credits Semester Laboratory
work
Interactive board, 3D printer
5 Designing and manufacturing
7
5
8
CNC machine
of medical products
IB, RAD-studio, Polar H7
6 IT in medicine
7
5
5
device, sensors (planned)
Arduino, RapsberryPi, sensors
7 Technologis for receiving and
7.5
8
6
transmitting medical data
Total
40
43

The 2020-2021 academic year pilot teaching
BACHELOR’S DEGREE 122 FOR THE 20-2021 ACADEMIC YEAR. NEW DISCIPLINES
Equipment
№
Discipline
Credits Semester Laboratory
work
Interactive board,
1
Algorithmization and programming,
4
1
11
computers
medical data processing
Interactive board,
2
Components of modern computer
3
5
5
computers
systems, medical systems
Interactive board,
3
Mathematical methods of
8
6
6
computers
operations research
Interactive board,
4
Cross-platform programming and
3
8
13
computers
information security, protection of
medical information
Total
18
35

During the 2019-2020 academic year pilot
teaching has been carried out
MASTER’S DEGREE 122 FOR THE 2019-2020 ACADEMIC YEAR
Equipment
№
Discipline
Credits Semester Laboratory
work
Interactive board
1 Mathematical modeling in
5.5
2
4
biotechnical systems
Interactive board
2 Computational intelligence
5.0
1
6
technologies
Interactive board, Computer
3 Distributed computer systems
4.5
1
8
for virtual reality
and networks
Computer for virtual reality,
4 Virtual and augmented reality
5.5
2
4
virtual reality helmet VIVE Pro
technologies
KIT

During the 2019-2020 academic year
pilot teaching has been carried out
MASTER’S DEGREE 122 FOR THE 2019-2020 ACADEMIC YEAR
Equipment
№
Discipline
Credits Semester Laboratory
work
Interactive board
5 Theory of computerized design
5
1
3
CNC machine, Software
6 Regenerative engineering and
5.5
2
9
Abaqus, Tosca,
design of optimal structure
Universal testing machine
Total
31
34

The 2020-2021 academic year pilot teaching
MASTER’S DEGREE 122 FOR THE 20-2021 ACADEMIC YEAR. NEW DISCIPLINES
Equipment
№
Discipline
Credits Semester Laboratory
work
Interactive board
1 Modern database management
5.5
2
6
systems
Interactive board, Computer
2 Cloud technologies and services
5.5
2
5

3
4

Distributed systems hardware
and software
Methods of image processing
and computer vision
Total

5,5

2

5

for virtual reality
Interactive board, Computer
for virtual reality

5.5

2

4

Interactive board, Microscope,
Computer for virtual reality
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Curriculum & Syllabus
Curriculum for the 2019-2020 Academic Year

• Bachelor`s Degree 122 EP "Computer Science in medicine" (4 year)
• Master’s Degree 122 EP "Computer Science in Engineering, Business and Medicine"
(1 year and 4 months)
http://www.dgma.donetsk.ua/curriculum-syllabus.html
Curriculum for the 2020-2021 Academic Year

• Bachelor`s Degree 122 EP "Computer Science in medicine" (4 year)
• Master’s Degree 122 EP "Computer Science in Engineering, Business and Medicine"
(1 year and 4 months)
http://www.dgma.donetsk.ua/curriculum-syllabus-2020-2021.html

Аудиторний фонд кафедри КІТ
Аудиторія 2222 з
інтерактивною дошкою

Лекційна аудиторія
2219 з проектором

Аудиторія 2221
з ліцензійними CAD/CAE - системами

Аудиторія 2228

Лекційна аудиторія
2215 з проектором

Організація практики в медичних
установах і Діагностичних центрах
Узгодження плану проведення практики

План практики

Practice of students in medical institutions
• Станція переливання крові
• Амбулаторія спини
(Договори 2020 року)
Проєкт
по
контролю
температури в холодильниках
Cтанції переливання крові.
Студенти: Хряков С. В.,
Фоменко О.О.

Теми дипломних проєктів 2020 року
ПІБ

Копецький
Ярослав
Онищенко
Олег
Свиридов
Андрій
Семіошко
Олександр
Тимків
Назарій
Цегельник
Олексій
Якубов
Максим

Теми дипломних робіт
Дослідження методів, моделей та інформаційних технологій при діагностуванні
захворювань легенів

Дослідження методів, моделей та інформаційних технологій при проектуванні
процесів деформування заготовок імплантів з допомогою ПП “DS SIMULIA
abaqus”
Дослідження методів, моделей та інформаційних технологій моделювання в CAE–системі
властивостей матеріалів отриманих 3D-друком

Дослідження методів, моделей та інформаційних технологій проектування
медичних імплантів
Дослідження методів, моделей та інформаційних технологій при проектуванні та
виготовлені імплантів з допомогою 3D-друку
Дослідження методів, моделей та інформаційних технологій при проектуванні
інструментів з використанням САЕ

Дослідження моделей, методів і інформаційних технологій створення веб
застосувань з підтримкою віртуальної реальності.

Теми дипломних проєктів 2020 року
ПІБ
Балаболко
Олена
Давидов
Ярослав
Жуков
Микита
Марчук
Олександр
Юцик Ігор
Комуржи
Ілля

Теми дипломних робіт
Дослідження методів, моделей та інформаційних технологій створення
мобильної системи мониторингу поточних біометричних показників фізичного
стану людини з використанням апаратної платформи Ардуіно.
Дослідження моделей, методів і інформаційних технологій статистичного аналізу
впливу факторів на біо- та електрофізіологічні показники людини
Дослідження моделей, методів та інформаційних технологій для коригування
ваги хворих на цукровий діабет
Дослідження моделей, методів і інформаційних технологій статистичного аналізу
впливу зовнішніх факторів на потенційну працездатність людини".
Дослідження моделей, методів і інформаційних технологій розпізнавання мови
жестів
Дослідження методів, моделей та інформаційних технологій при проектуванні імплантів
за допомогою ПП DS SIMULIA

Diploma: Project of a software package for automated
design of a knee joint prosthesis

Defense of the bachelor's thesis
by the student of the group ІТ15-2 Oleksandr Semioshko
(Master's degree student of
2019)

«Проєкт програмного комплексу для вивчення анатомії
людини з використанням доповненої реальності»

Захист бакалаврської роботи
студента групи ІТ-14-2
Дзержинського І. В.,
(магістрант з 2018 р.)

«Проєкт програмного комплексу для реалізації додатку
розпізнавання лікарських рослин»

Захист бакалаврської роботи студента
групи ІТ-15-2 Вовненко В.В.

Implementation of dissemination strategy
Команда студентів кафедри КІТ стала призерами студентського проєкту «Програміст 2018»
і виграли поїздку на IT виставку до Японії. Проєкт «Web і мобільний додаток для інвалідів»
http://www.dgma.donetsk.ua/pyat-studentiv-ddma-vigrali-u-proekti-programist-2018-i-poyidut-u-yaponiyu.html
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Впровадження проєкту. Проведення тренінгів,
семінарів, заходів з мобільності
Дата
семін
ару

Назва, кількість
присутніх

Web-сторінка

Sep 26, After training at CUT,
2018
19 teachers

http://www.dgma.donetsk.ua/seminar-on-the-results-of-thetraining-at-the-erasmus-bioart-project-at-krakow-polytechnicuniversity.html

Jan 22, After training at CUT,
2019
23 students

http://www.dgma.donetsk.ua/seminar-on-training-in-poland-inerasmus-bioart.html

March
14,
2019

After training at UPM, http://www.dgma.donetsk.ua/seminar-on-the-results-of-the19 teachers,
training-within-the-erasmus-bioart-at-madrid-polytechnic7 students
university.html

Apr 18- After training at UPM, http://www.dgma.donetsk.ua/it-developers-open20,
11 teachers
conference.html
2019
16 students

https://www.youtube.com/watch?v=
SAoJxXlymxU&feature=emb_logo

Впровадження проєкту. Проведення тренінгів,
семінарів, заходів з мобільності
June
25,
2019
June
25,
2019

After training at DUK, http://www.dgma.donetsk.ua/australian11 teachers
training-seminar-in-erasmus-bioart.html
After training at DUK.
"UKRINTEH“ 10
teachers

http://www.dgma.donetsk.ua/workshop-withmanufacturers-of-measuring-and-diagnosticequipment-for-enterprises-of-the-region.html

Oct 15,
2019

After training at DUK
and KUL,
52 students,
13 teachers
After training at DUK
and KUL. Master class
"UKRINTEH“,
12 teachers,
представники
промислових
підприємств регіону

http://www.dgma.donetsk.ua/workshop-forstudents-and-lecturers-of-the-fmait-aftertraining-in-austria-and-belgium.html

Nov 12,
2019

http://www.dgma.donetsk.ua/master-class-foradjustment-of-the-equipment-and-materialstesting-of-mechanical-properties-on-theukrintech-companys-breaking-machine-witherasbuso.html
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Впровадження проєкту. Проведення тренінгів,
семінарів, заходів з мобільності
March 04, After training at
2020
DUK and KUL
Introductory seminar and
discussion
50 students
March 13, After training at EU universities
2020
Master-class was held on the use of a
3D printer
6 teachers
April 30, The academy hosted a webinar on the
2020
use of CAE-systems for the training of
medical professionals under the
Erasmus + "BioArt" program

http://www.dgma.donetsk.ua/introductoryseminar-and-discussion-of-erasmus-bioart-studyprogram-and-results-of-teacher-training-inpartner-countries.html

October
15, 2020

http://www.dgma.donetsk.ua/first-year-students-of-theacademy-learned-about-the-international-projecterasmus-bioart-in-which-the-academy-has-beensuccessfully-working-for-three-years.html

First-year students of the academy
learned about the international project
"Erasmus + Bioart", in which the
academy has been successfully
working for three years

http://www.dgma.donetsk.ua/master-class-on-the-useof-a-3d-printer-for-training-within-the-erasmus-boiartproject.html
http://www.dgma.donetsk.ua/the-academy-hosted-awebinar-on-the-use-of-cae-systems-for-the-training-ofmedical-professionals-under-the-erasmus-boiartprogram.html

22

Семінар для студентів першого курсу
«Ознайомлення з проєктом «BIOART», 2020 рік»

Доклади: Програма Erasmus+ «BIOART»,
Нове обладнання для лабораторій, отримане по проєкту

Семінар для студентів першого курсу
«Ознайомлення з проєктом «BIOART», 2020 рік»

• Зміст дисциплін навчального
плану проєкта «BIOART»

30 Вересня 2020

Впровадження проєкту “BIOART”.
Заходи із забезпечення якості
• Якість проєкту, розроблених методичних матеріалів, організації освітнього процесу забезпечується
системою багаторівневого контролю якості освіти ДДМА.

• Спеціальні питання, пов’язані з якісним виконаням проєкту “BIOART” забезпечуються шляхом
створення освітнього середовища, до якого входять викладачі, студенти, стейкхолдери,
представники інших ЗВО, промислових та дослідницьких підприємств і організацій, громадських
організацій, тощо.

• Використання результатів попередніх проєктів в рамках програм Tempus, Erasmus+, інших програм
співпраці з міжнародними організаціями та фірмами.

• Форми забезпечення якості: обговорення, методичні семінари, використання сучасних наукових
публікацій, науково-технічні конференції, семінари, тренінгі, наукова діяльність в області питань
проєкту, співпраця з колегами з ЗВО консорціума проєкту “BIOART”, Донецького медичного
університету (м.Краматорськ), сумісна робота з ІПХС НАМН України, ДонФТІ НАН України, ІПМ НАН
України, ІЕП НАН України, НКМЗ, Мотор Січ, участь у громадських професійних організаціях,

Акредитація освітньої програми «Комп'ютерні науки
в техніці, бізнесі та медицині» (рівень магістр)

Компоненти інтелектуального імпланту:
Механіка, електроніка, програмне забезпечення
Отримання
сучасного
програмного
забезпечення
за рахунок
участі у
міжнародних
програмах

Впровадження
вбудованих
комп’ютерних
систем у
навчальний
процес

Development of Embedded
System Courses with
implementation of Innovative
Virtual approaches for integration
of Research, in UA, GE, AM

Впровадження
інноваційних
технічних
рішень

Interregional Network for
Innovative Development of
Ecosystems Technosphere
Based on Micro- and
Nanoobject Technologies

Забезпечення
інтеграції і
організації
роботи

Інноваційний центр
ДДМА «Університети
для інновацій»

Співпраця з науково-дослідними та виробничими
організаціями для виконання завдань проєкту “BIOART”
Розробка
нових
матеріалів та
технологій їх
обробки для
імплантів

Виготовлення
імплантів

Розробка нових
технологій обробки
матеріалів для
імплантів

Розробка,
виготовлення
та встановлення
індивідуальних
імплантів

Інституті проблем
матеріалознавства ім. І.М.
Францевича НАН України

https://www.youtube.com/wat
ch?list=PLAiWPFLTkL7nbuP
LJHFS1rKVYQW4Wdo2w&v
=j1LNbzfw4EI&feature=emb_
title

Донецький Фізико-технічний
інститут ім. О. О.
Галкіна НАН України

ДУ «Інститут патології хребта
та суглобів ім. М. І. Ситенка
НАМН України»

ПАТ «МоторСіч»
Вирішення
соціальних та
організаційних
проблем

Інститут економіки
промисловості НАН
України

Організація спільної роботи з організаціями та
підприємствами
• Організована спільна робота з ІПХС МАН України ім. Ситенка, ДонФТІ НАН України,
ЗНТУ та ПАТ «Мотор Січ» в області створення сучасних ендопротезів
• Підписано два 4-х сторонніх Договорів про співпрацю

Розробка компетентностей для
студентів в області біоінженерії

Співпраця з ІПХС ім. Ситенка НАМН України
на основі 4-х стороннього договору про НТ
співробітництво («Мотор Січ», ЗНТУ, ДДМА)
 Розробка компетентностей студентів в області ІТ в біоінженерії
 Ознайомлення з сучасною медичною апаратурою
 Вивчення технологій застосування імплантів, майстер-класи в
сучасних лабораторіях
 Участь у міжнародних науково-практичних конференціях:
«Сучасні дослідження в ортопедії та травматології», 2018
"Передові методики лікування патології кульшового та колінного
суглобів", 2019

Прибори для
електростимуляції
м'язів

Співпраця з ДонФТІ НАН України, «Мотор
Січ», ЗНТУ, ДДМА на основі 4-х стороннього
Договору про НТ співробітництво
 Розробка компетентностей студентів в області ІТ в біоінженерії
 Ознайомлення з сучасним обладнанням для виготовлення та
контролю імплантів та медичного інструменту
 Обмін опитом в технологіях виготовлення імплантів
 Роботи з впровадження нових методів обробки медичного титану,
2019
Співробітники ДонФТІ, МоторСіч,
ЗНТУ і ДДМА.
6 грудня 2019 р. на виставці, яка
була присвячена 100-річчю
Національної академії наук України.
Була представлена розробка нової
технології обробки медичного титану
для імплантів

Імпланти та медичний
інструмент – продукція
Мотор Січ

Тестування сформульованих результатів
навчання у розробленій освітній програмі
Обговорення з колегами, зовнішніми експертами та стейкхолдерами (в тому числі,
роботодавцями) на конференції «IT Connect», яка проводиться кожного року з 2012 року)

• Додатково подробиці доповідей та обговорень на попередніх конференціях
можна переглянути також за посиланнями:

• http://itconnect.quartsoft.com.ua/2018/index.html

• http://itconnect.quartsoft.com.ua/2017/index.html
• На кожній з цих зустрічей викладачі кафедри доповідали IT-спільності стан
речей в змісті освітніх програм, напрямки їх розвитку, та отримували
необхідний зворотній зв’язок не тільки від стейкхолдерів, але і від студентів
та програмістів-практиків, і обов’язково враховували зауваження та потреби
софтверної індустрії та здобувачів освіти.

Тестування сформульованих результатів
навчання у розробленій освітній програмі
Обговорення з колегами, зовнішніми експертами та стейкхолдерами (а тому числі,
роботодавцями) на конференції «IT Connect» (організована разом з «Кварт Софт»
За посиланням http://itconnect.quartsoft.com.ua/ знаходиться
задокументований перелік доповідей, зустрічей, обговорень (в тому числі
посилання на відео та презентації) на конференції «IT Connect».
У квітні 2019 - взяли участь науково-педагогічні працівники кафедри КІТ
ДДМА, провідні спеціалісти IT-фірм та інші стейкхолдери і студентиздобувачі, що надало можливість групі забезпечення та проєктній групі
освітньої програми «Комп’ютерні науки в техніці, бізнесі та медицині»,
розробленої в рамках виконання проєкту «BioART», розвинути та додати
необхідні загальні та спеціальні компетентності і частково переформулювати
програмні результати навчання під час перегляду попередньої версії
освітньої програми. Відповідні зміни зафіксовані у протоколах засідань
кафедри КІТ та засідань секції методичної ради спеціальності.

Обговорення, співпраця зі стейкхолдерами
Відкрита науково-практична конференція вчених,
студентів та розробників програмних продуктів

http://itconnect.q
uartsoft.com.ua/

Implementation of dissemination strategy
• На конференції “IT Connect” школярі Краматорська показали свої розробки в області

•

інформаційних технологій
Відео від газети «Східний проєкт»
https://www.facebook.com/vp.online/videos/1721468611234274/UzpfSTQzNTc1OTU3NjQ
zNDQ4OToyMDEyMDMzMjM1NDczNzc0/
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Implementation of dissemination strategy
• Проведено 3 Всеукраїнські науково-технічні конференції «Сучасні
інформаційні технології, засоби автоматизації та електропривод»
• Організована секція з інформаційних технологій в медицині
• Зроблені доповіді викладачів та студентів з медичної тематики
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Implementation of dissemination strategy
Публікації
по
тематиці
BioArt
(по рокам)
2018

Всьго

17

2019

11

2020

6

СІТАЕ ІІ,
19-21.04 2018 р.
Кількість
доповідей
/зі студентами
5/5

СІТАЕ ІІІ,
18-20.04 2019 р.
Кількість
доповідей
/зі студентами

СІТАЕ ІV,
7-19 .06.2020 р.
Кількість
доповідей
/зі студентами

5/4

4/4

Подлєсний С. В., Тарасов О. Ф. Актуальність використання STEM-STEAMSTREAM-технологій в сфері інженерно-технічної освіти для сталого розвитку
економіки України //Вісник Вінницького політехнічного інституту (ISSN 1997-9266).
ВНТУ. 2019. № 2. С.123-131

https://doi.org/10.31649/1997-9266-2019-143-2-123-131 (наявність дисклеймера)

Всеукраїнська науково-технічна конференція «Сучасні
інформаційні технології, засоби автоматизації та електропривод»
2018

2019

http://dspace.dgma.donetsk.ua/handle/DSEA/747
http://dspace.dgma.donetsk.ua/handle/DSEA/751

2020

http://dspace.dgma.donetsk.ua/handle/DSEA/749

«Сучасні інформаційні технології, засоби автоматизації та
електропривод» (м. Краматорськ, 17-19 червня 2020 року)
•

Секція: Сучасні засоби створення та використання інформаційних технологій у машинобудуванні та
медицині (12 докладів). Приклади публікацій студентів

•

Касьянюк А.С. - Доповнена реальність та огляд бібліотек для розробки додатків з застосуванням технологій
доповненої реальності для застосування у сфері медицини
http://dspace.dgma.donetsk.ua:8080/jspui/bitstream/DSEA/734/1/Kasianiuk%20A.S%2c%20Dobriak%20S.K.pdf

•

Балаболко О.Р. Створення моделі мобільної системи моніторингу поточних біометричних показників фізичного
стану людини з використанням апаратної платформи Arduino
http://dspace.dgma.donetsk.ua/bitstream/DSEA/733/1/Balabolko%20O.R.pdf

•

Романов Д.І. Математична модель інформування працівників про подію та надзвичайні ситуації у медичному
закладі http://dspace.dgma.donetsk.ua/bitstream/DSEA/677/3/Kravchenko%20V.%20Romanov%20D..pdf

•

Юцик І.О. Розпізнавання рухів людини у медичних цілях
http://dspace.dgma.donetsk.ua/bitstream/DSEA/672/1/Vasylieva%20L.V.%20Yutsyk%20I.O..pdf

Приклади наукових публікацій та доповідей,
підготовлених працівниками та студентами
ДДМА в рамках виконання проєкту BIOART
•

•
•
•

•
•

•
•

Добряк С.К., Балаболко О.Р. Створення лабораторної установки для безконтактного 3D-сканування об'єктів складної
форми. https://conference.ikto.net/pub/akit_2019_11-17march_black_cat.pdf
Кулинич В.О., Добряк С.К. Розробка програмного комплексу з оптимізації технологічних процесів штампування
імплантатів http://rtt.zntu.edu.ua/data/Tezy_ZNTU_2018.pdf
O.Tarasov, P.Sahaida, S.Podlesny, L.Vasylieva Ontological modeling of students IT competencies in bioengineering.
http://bmi.vntu.edu.ua/bioart/doc/PRMT_2019.pdf#page=27
Міхєєнко Д.Ю., Дзержинський І. В. Розробка та використання програмного комплексу для вивчення анатомії людини за
допомогою доповненої реальності
http://www.dgma.donetsk.ua/docs/kafedry/tiup/konf/%D0%97%D0%91%D0%86%D0%A0%D0%9D%D0%98%D0%9A_%D0
%A1%D0%9E%202018.pdf
Кравченко В.І., Балаболко О.Р. Інформаційне моделювання бізнес-процесу моніторингу поточного фізичного стану та
діагностики захворювань людини. http://eprints.zu.edu.ua/30973/1/arduino.pdf
Сагайда П.І., Зорі А.А. Компоненти комп’ютерних систем інтелектуальної обробки даних на основі категоріальноонтологічних моделей. http://irbis-nbuv.gov.ua/cgibin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=S&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21FMT=JwU_B&S21ALL=%28%3C.%3EI%3D%2
1NBUV$%3C.%3E%29%2A%28%3C.%3EI%3D%21NBUV$%3C.%3E%29%2A%28%3C.%3EU%3D%D0%97970.5018%3C.%3E%29&Z21ID=&S21SRW=TIPVID&S21SRD=DOWN&S21STN=1&S21REF=10&S21CNR=20
Vasylieva L., Tarasov O. Automation Methods for Processing Medical Images Based on the Application of Grids
https://www.semanticscholar.org/paper/Automation-Methods-for-Processing-Medical-Images-on-VasylievaTarasov/8deac411b22d7ee6460181f066bb04a2b95e552e
А. Ф. Тарасов, Л. В. Васильева, М. А. Ефремов Автоматизация обработки микроструктур металлов на основе
контурного и текстурного анализа изображений. http://dspace.dgma.donetsk.ua/bitstream/DSEA/352/3/tarasov.pdf

Співпраця з фірмами - розробниками програмного
забезпечення для виконання завдань проєкту “BIOART”

Розробка
програмного
забезпечення
для роботи в
Інтернет

«Кварт Софт»

Розробка
програмного
забезпечення для
виклику швидкої
допомоги

«Солвежен»

Розробка
програмного
забезпечення для
обслуговування
клієнтів (CRM)

«ІТ 2.0»

Розробка програмного
забезпечення для
інтелектуальних
систем, систем
віртуальної
реальності

Студія «Альтер Его», «Арви»

“IT Cluster Donbass” підписав
меморандум з ДДМА
Напрями спільної діяльності: освітні, наукові, науково-практичні проєкти та програми.
Форми роботи: тренінги, майстер-класи, лекції, семінари, науково-практичні
конференції, вебінари тощо.
Мета: підвищити ефективність системи професійної освіти, готувати спеціалістів,
зажаданих в ІТ сфері, розвиток інтелектуального потенціалу молоді.
Представників кластеру ознайомили з проєктом ERASMUS+ “BIOART” та
лабораторіями кафедри КІТ https://m.facebook.com/itclusterdonbass/posts/143143244216714

https://acmc.com.ua/it-suspilstvo-planuye-zalyshyty-molod-v-kramatorsku/

Співпраця з міжнародними організаціями
та ДонОДА
15 червня 2019 в Слов'янську відбулися Відкрита конференція IT-розробників SmartPicnic,
присвячена питанням впровадження в управління містами електронного врядування. На
конференцію зібралися учасники з міст Донецької та Одеської обл., Києва, Дрогобича, а
також з Естонії. Захід був організований та проводився платформою Kyiv Dialogue спільно з
Департаментом інвестиційно-інноваційного розвитку і зовнішніх відносин ДонОДА при
підтримці Агентства USAID.
Для учасників була зроблена презентація заходів у
рамках проєкту ПРООН щодо е-врядування в
Донецькій області за підтримки ЄС.
Завідувач
каф.
КІТ
О.Тарасов
разом
з
представником Інституту економіки промисловості
НАН
України
С.Турлаковой
виступили
з
доповідями:
«Виконання
проєкту
Erasmus+
BIOART» та «Використання ІТ в освіті, науці і
промисловості».
http://www.dgma.donetsk.ua/dsea-attends-robosmart-dn.ua-robotics-festival-and-smartpicnic.html

Співпраця з ЗВО. Розділи в книгу по
проєкту «BIOART»
Назва розділу

Автори

ЗВО

The use of information technology in the
designing and manufacture of implants

O.Tarasov O.Altukhov,
E.Gribkov, A.Parkhomenko

DSEA,
ZNTU

Content and competency structure of IT
specialties students in the field of bioengineering

O. Tarasov, P.Sahaida,
V.Tankut, K.Korniejenko

DSEA,
SISJP, CUT

Photoelectric measuring transducers in
environmental and objects monitoring systems
Energy conservation law in biomechanical
systems
Mechanical tests and properties of living tissues
and biomaterials in a biomechanics course
Modern technologies for biomedical systems
prototyping

O. Subotin, V.Rudenko,
A.Cherniavskyi
S.Podlesnij, I.Getman,
D. Mikhieienko
S.Podlesnij, O.Hrushko,
інші
A.Parkhomenko, інші

DSEA
DSEA
DSEA,
VNTU
ZNTU,
DSEA

Впровадження проєкту. Візуалізація. Вебсайт
• Information about the BIOART project
is posted on the academy's website
http://www.dgma.donetsk.ua/erasmus
-bioart-dsea.html

• BIOART project news
http://www.dgma.donetsk.ua/newsbioart.html

Dissemination & website of the CIT‘s department
Information about the BIOART program, news posted on the academy's website
• Master class on the use of a 3D printer for training within the Erasmus+ “BioArt” project News link
• Introductory seminar and discussion of Erasmus+ “BioArt” study program and results of teacher training
in partner countries News link
• Report at the meeting of the methodological council of the DSEA about the results of execution of the
Erasmus+ “BioArt” project News link
• Prospective students visiting departments of the DSEA News link
• Schoolchildren become students per day News link
• Academy’s lecturers visited Israel's university as a part of the International Erasmus+ BioArt project Link
• Master class for adjustment of the equipment and material`s testing of mechanical properties on the
"Ukrintech" company`s breaking machine with Erasmus+ News link
• Workshop for students and lecturers of the FMAIT after training in Austria and Belgium News Link
• Girls in technologies News link
• DSEA lecturers participated in training
at KU Leuven (Belgium) News link

Dissemination & website of the CIT‘s department
Новини проєкту «BIOART» (http://www.dgma.donetsk.ua/news-bioart.html)

• Master-class on the use of a 3D printer for training within the Erasmus+ “BioArt”
project

• Introductory seminar and discussion of Erasmus+ “BioArt” study program and results
of teacher training in partner countries

• Report at the meeting of the methodological council of the DSEA about the results of
execution of the Erasmus+ “BioArt” project

• Prospective students visiting departments of the DSEA

Dissemination & website of the CIT‘s department
Матеріальна база кафедри КІТ
•

General information
http://www.dgma.donetsk.ua/materialnaya-baza-kit.html

•

Biomechanics laboratory

http://www.dgma.donetsk.ua/laboratoriya-biomehaniki-nakafedri-kompyuternih-informatsiynih-tehnologiy.html

•

Bioelectronics laboratory

http://www.dgma.donetsk.ua/laboratoriya-bioelektronikina-kafedri-kompyuternih-informatsiynih-tehnologiy.html

Лабораторія біомеханіки

Лабораторія біомеханіки

Фрезерно-гравірувальні верстати з ЧПУ

Лабораторія біомеханіки

Машина випробувальна
сервопривідна UIT STM 001

Мікротвердомір ПМТ-3

3D-принтер FARM2
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Дисципліна : «Regenerative engineering and design
of optimal structure»,«Проєктування та
виготовлення виробів медичного призначення»

Лабораторна робота:
«Побудова тривимірних моделей
збірки тазостегнового імплантату»

Disciplines: «Biomechanics», «Regenerative
engineering and design of optimal structure»
Лабораторна
робота:
«Визначення
механічних
властивостей
матеріалів
медичного
призначення»

Discipline: «Regenerative engineering and
design of optimal structure»

Laboratory work:
«Making a model
of AN implant of
the hip joint on a
CNC machine"

Дисципліна : «Regenerative engineering and design
of optimal structure», «Проєктування та
виготовлення виробів медичного призначення»

Лабораторна робота:
«Підготовка тривимірної моделі
імпланту до 3D друку»

Лабораторія біоелектроніки

Фото

• Цифровий осцилограф RIGOL DS1054Z
• Генератор сигналів
• Блок живлення регульований Masteram MR 3005 D-3
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• Мікроконтролери Raspberry Pi, Arduino, AllCode

Лабораторія біоелектроніки

Мікроконтролер
и Raspberry Pi.
Arduino, AllCode

Паяльна станція

Ліцензійне програмне
забезпечення
Dassault Systemes:
SIMULIA Academic
Research Suite, License

Мікроскоп
Levenhuk
D870T

Discipline: «Regenerative engineering and design of
optimal structure», “Calculations and automated
design of optimal structures"
FEA model of spine spacer “U-implant”

Licensed software Dassault Systemes: SIMULIA Academic
Research Suite, License (academic perpetual license)

Дисципліна: «Технології віртуальної та доданої реальності»

Система
віртуальної
реальності (VR)

Equipment expenses for the BIOART project

Period (year)

Planned
Expenses, Expenses, equipment
UAH
EUR
еxpenses for
the BIOART

2019

686672

22090,23

2020

355068

13413,36

Total Expenses
Balance

1041740 35503,59

33870
-1633,59

1.HTC VIVE PRO KIT Starter virtual reality
helmet
2. CNC milling and engraving machine for
metal with the turning module in a set
3. Interactive board with a projector for the
learning process
4. Computer for virtual reality
5. PMT-3 microhardness tester
6. 3D printer model Farm2
7. XDG2100 signal generator
Act of acceptancetransfer of fixed
assets, 2020
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Обладнання для створення студії запису лекцій
Camera CANON EOS M50 EF-M 15-45
IS STM Web Kit Black (2680C060WCK).
This kit already includes a 15-45 IS STM
lens, Canon DM-E100 stereo
microphone, ACK-E12 Kit + DR-E12 DC
Coupler network adapter, 2 m Micro
USB cable, SD 64 GB memory card, 3
LEGGED THING tripod Punks
Radio system with
buttonhole
microphones DV
AUDIO MGX-24B

Sound card EGOSYSTEMS ESI U22 XT

Procurement by program BioArt (2020 year)
Name of the subject of purchase

Quantity, Price per Total purchase
pcs
unit, UAH price, UAH

Set of equipment for record video for students in distance learning
Camera CANON EOS M50 EF-M 15-45 IS STM Web Kit Black (15-45
IS STM lens, Canon DM-E100 stereo microphone, ACK-E12 Kit + DRE12 DC Coupler network adapter, 2 m Micro USB cable, SD 64 GB
memory card, 3 LEGGED THING tripod Punks)

1

27 400

27 400,00

Camera case CASE LOGIC TBC405K

1

600,00

600,00

Card reader GEMBIRD UHB-CR3-01

1

200

200,00

Memory card TRANSCEND SDXC 64 GB (CLASS 10)

1

400

400,00

Projector lamp EPSON (ELPLP41 / V13H010L41)

1

2 890

2 890,00

Projector lamp EPSON (ELPLP67 / V13H010L67)
Projector lamp Optoma (BL-FU200D / SP.7D101GC01)

1
1

2 570
2 978

2 570,00
2 978,00

Procurement by program BioArt (2020 year)
Quantity, Price per unit, Total purchase
pcs
UAH
price, UAH
Set of equipment for record voice for students in distance learning

Name of the subject of purchase

Radio system with buttonhole microphones DV AUDIO MGX-24B

1

5 350,00

5 350,00

Sound card EGOSYSTEMS ESI U22 XT (124226)

1

3 450,00

3 450,00

Acoustic polyurethane foam (foam) "pyramid", sheet 1x2 m
thickness 40 mm

10

420,00

4 200,00

Medical sensors for student competitions, laboratory and diploma works
Heart rate sensor, Fingerprint scanner, Module for ECG
recording , тощо

Total purchase price, UAH

28

3534,00
53 572,00
(2023,78 EUR)

Wipe out the business trips for the BIOART project
and plan for 2020-2021
Total
Period of the Total expensis, project
business trips
EUR
BIOART,
EUR
19 670
2017-2019
6 795
2020-2021
26 465
24 830
Balance
-1 635

Employee
Name of
of the
Partner
DSEA
1

Staff

2

Staff

3

Student

1

Staff

City of
travel,
country

Madrid,
Spain
Cracow,
Poland
Cracow,
Poland
Vinnitsa,
Ukraine

Days of
participati
on in the
meeting

Total,
EUR

3 days

890

7 days

2 230

14 days

3 135

3 days

540
6 795

Інституціональні зміни в ДДМА під
час виконання проєкту BioART
У ДДМА під час виконання проєкту з’явився новий
підрозділ з внутрішнього контролю якості освіти.
Проєкт вплинув на розробку або вдосконалення
політики у сфері вищої освіти на місцевому та
регіональному рівнях. Створено за участі
стейкхолдерів нова асоціація “ІТ кластер Донеччини”,
до якої ввійшли представники фірм-розробників, ЗВО
ДДМА.
Створено Центр ІТ рішень при факультеті
автоматизації машинобудування та інформаційних
технологій ДДМА за підтримки Програми ООН із
відновлення і розбудови миру. Мета - розвиток етехнологій, цифровізації громад, е-управління та
врядування, проведення заходів з цифрової просвіти
населення, підвищення якості освітнього процесу в
галузі сучасних інформаційних технологій

Договори про співробітництво та мобільність з
зарубіжними ЗВО

Участь в «Sikorsky Challenge»
Краматорський стартап-проєкт
увійшов до числа переможців
конкурсу-випуску Української мережі
стартап-шкіл Sikorsky Challenge

http://www.dgma.donetsk.ua/kramatorskiy
-startap-proekt-uviyshov-do-chislaperemozhtsiv-konkursu-vipuskuukrayinskoyi-merezhi-startap-shkilsikorsky-challenge.html

Участь в «Sikorsky Challenge»
Стартап-школа Sikorsky Challenge при
ДДМА презентує проєкт iNet for Pet

http://www.dgma.donetsk.ua/startapshkola-sikorsky-challenge-pri-ddmaprezentue-proekt-inet-for-pet.html

Thank You
for Your Attention
CONTACT INFORMATION
Oleksandr Tarasov, Prof., Doctor of Technical Sciences,
Head of the Computer and Information Technology Department, DSEA

Tel. +380626418655 Fax. +380626416315 Mob. +3805047226616
kit@dgma.donetsk.ua, alexandrtar50@gmail.com

