
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 

Зн1 Концептуальні та методологічні знання в галузі чи 

на межі галузей знань або професійної діяльності.  
Ум2 Започаткування, планування, реалізація та 

коригування послідовного процесу ґрунтовного 

наукового дослідження з дотриманням належної 

академічної доброчесності.  

Ум3 Критичний аналіз, оцінка і синтез нових та 

комплексних ідей. 

К1 Вільне спілкування з питань, що стосуються сфери 

наукових та експертних знань, з колегами широкою 

науковою спільнотою, суспільством у цілому .  

АВ2 Здатність до безперервного саморозвитку та 

самовдосконалення. 

12 Результати навчання 

здобувача вищої освіти 

Здатність до володіння систематичними знаннями 

сучасних методів проведення досліджень в галузі 

біомедичної інженерії. 

Здійснювати аналіз та оцінку інформації щодо 

характеристики систем сучасної діагностики, терапії та 

реабілітації. 

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 

Навчання з курсу передбачає: 

- відвідування аудиторних занять; 
- дотримання принципів академічної доброчесності 
(http://lib.nure.ua/plagiat). 
- виконання та захист практичних завдань; 
- відпрацювання пропущених занять (без поважної 
причини) та незадовільних оцінок за графіком 
консультацій. 
Для отримання інформації щодо загальних питань 
організації освітнього процесу використовується 
сайт університету. Комунікація зі студентами в рамках 
освітньої компоненти здійснюється в середовищі 
дистанційного навчання Moodle. 
Оновлення контенту освітньої компоненти 
відбувається щорічно за ініціативою провідного 
лектора з урахуванням наукових інтересів 
стейкхолдерів. 



Для звернення здобувачів до викладача 
використовується електронна пошта 

oleg.avrunin@nure.ua 
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