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ВСТУП 

 

Вимірювально-моніторінгові комплекси в медицині (ВМКМ) є однією з 

фундаментальних теоретичних дисциплін базової підготовки магістрів за 

спеціальністю 172 «Телекомунікації та радіотехніка». 

Значну долю інвестицій з бюджету держати надходять на розробку 

вимірювальних методів і пристроїв в біології та медицині. Вони дозволяють 

підвищити ефективність роботи терапевтичної апаратури, і відповідно 

підвищити лікувальний ефект.  

Теоретичною  базою  дисципліни ВМКМ у ВНЗ є такі дисципліни,  як 

“Вища математика”, “Біофізика та біохімія”, “Медична апаратура”. Методичні 

вказівки розроблені відповідно до робочої навчальної програми. Зміст 

навчальної дисципліни розкривають два модуля: «Вимірювально-

моніторингові комплекси» (модуль 1), «Системи добового моніторингу»  

(модуль  2). Після вивчення дисципліни студент повинен: 

 – знати: теоретичні основи сучасних вимірювальних методів та 

пристроїв, які можуть використовуватись у лікувальних установах для 

діагностування патологічного стану організму людини, системні аспекти 

проведення медично-біологічних досліджень, узагальнену схему 

вимірювального каналу для медико-біологічних досліджень, при розрахунках 

враховувати похибки вимірювань;  

 – уміти: застосовувати сучасні вимірювальні методи та пристрої, які 

можуть використовуватись у лікувальних установах для діагностування 

патологічного стану організму людини, застосовувати системні аспекти 

проведення медично-біологічних досліджень, застосовувати узагальнену схему 

вимірювального каналу для медико-біологічних досліджень, розраховувати 

відповідні похибки вимірювань. 
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1  ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

 

Практичне заняття № 1 

Тема. Структура методів медично-біологічних досліджень. 

Мета: ознайомитись зі структурою методів медично-біологічних 

досліджень, а також з практичним застосуванням деяких з них. 

Короткі теоретичні відомості 

Існує кілька класифікацій методів досліджень: по виду живого організму, 

типу функціональних систем або органів, виду захворювання, типу 

діагностичної апаратури. У науковій літературі прийнята класифікація, 

заснована на відмінності способів отримання інформації про біооб’єкт, яка 

найбільш повно відображає специфіку медичної спрямованості і можливих 

технічних рішень. 

Методи фізіологічних досліджень засновані на проявах і властивості 

життєдіяльності біологічних систем. До них відносять дослідження: 

механічних проявів (механокардіографія, аускультація); електропровідності 

біоструктур (реографія, електропунктурна діагностика); електричної і магнітної 

активності організмів (електрографія, магнітографія); оптичних властивостей 

(медична фотографія, діафанографія); процесів теплопродукції і теплообміну 

(термометрія, біокалоріметрія). 

Активні методи досліджень припускають попередній зовнішній вплив на 

біологічну систему з метою прояви її властивостей. До цієї групи відносять 

методи, засновані на впливі зовнішніх фізичних полів (рентгенівська і гамма-

інтроскопія, ультразвукова ехографія, ядерна магніторезонансна томографія), 

застосуванні фармакологічних препаратів (ангіографія, радіоізотопні методи), а 

також функціональних методів (психофізичні тести, комплексна оцінка стану 

організму). 

Аналітичні методи досліджень припускають обчислення кількісних 

параметрів, що характеризують біосистему, концентрацій компонентів, в тому 
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числі і на основі біологічних проб. До цих методів належать всі види 

лабораторних медичних досліджень і аналізів (седиментація, поляриметрія). 

Деякі реальні методи досліджень містять ознаки декількох груп 

класифікації і можуть бути віднесені до однієї з них за переважанням тієї чи 

іншої ознаки. 

Завдання до теми 

1. Вибрати, законспектувати і детально ознайомитись з будь-яким 

методом дослідження. Пояснити вибір метода дослідження. 

Контрольні питання 

1. Назвіть методи медико-біологічних досліджень. 

2. Які ви знаєте активні методи досліджень? Наведіть приклади деяких з 

них та обґрунтуйте свою думку. 

3. Які ви знаєте аналітичні методи досліджень? Наведіть приклади 

деяких з них та обґрунтуйте свою думку. 

Література [1, с. 6]. 

 

Практичне заняття № 2 

Тема. Вимірювання в медично-біологічній практиці. 

Мета: ознайомитись зі значенням вимірювання в медицині та набути 

практичних навичок в їх проведенні. 

Короткі теоретичні відомості 

Визначення параметрів, що характеризують властивість біологічної 

системи, проводиться за допомогою вимірів. Для того щоб уможливити відбір 

проб і зафіксувати отриману інформацію, необхідно мати деяку сукупність 

пристроїв, які називають узагальненим терміном «медична техніка». Більша 

частина медичної техніки відноситься до медичної апаратури, яка, в свою 

чергу, підрозділяється на медичні прилади та медичні апарати (рисунок 1). 

 



7 

 

Рисунок 1 – Структура медичної техніки 

 

Медичним приладом прийнято вважати технічний пристрій, який 

призначений для діагностичних і лікувальних вимірювань (медичний 

термометр, сфігманометр, електрокардіограф та тощо). 

Медичний апарат – технічний пристрій, що дозволяє створювати 

енергетичний вплив терапевтичного, хірургічного або бактерицидного 

властивостей, а також забезпечувати в медичних цілях певний склад різних 

субстанцій (апарати УВЧ-терапії, електрохірургії, штучної нирки тощо). 

Таким чином, в процесі медико-біологічних досліджень функцію 

технічних засобів виконують медичні прилади, хоча для проведення 

вимірювань можуть бути задіяні як допоміжні інші засоби медичної техніки 

(наприклад, хірургічний інструмент для імплантації електродів, взяття біопроб, 

введення фармпрепаратів). 

Завдання до теми 

1. Поясніть процес зняття ЕКГ сигналу. Синтезуйте структурну схему 

електрокардіографа та поясніть її порівнюючи з сучасними такими приладами. 

Контрольні питання 

1. Обґрунтуйте значення вимірювань в медично-біологічній практиці. 

2. Дайте визначення медичного апарату. 

3. Поясніть та розкрийте структуру медичної техніки. 

Література [1, с. 7 – 8]. 
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Практичне заняття № 3 

Тема. Узагальнена схема вимірювального каналу для медично-

біологічних досліджень. 

Мета: ознайомитись з узагальненою схемою вимірювального каналу для 

медично-біологічних досліджень, її складових та навчитись синтезувати такі 

схеми. 

Короткі теоретичні відомості 

Практично всі функціональні схеми медичних приладів можна звести до 

деякої загальної вимірювальної схеми (рисунок 2). Ця схема є загальною і 

відображає різноманітні реальні системи, що застосовуються в медицині для 

діагностики та дослідження. 

Перший елемент цієї схеми – пристрій знімання, який безпосередньо 

контактує або взаємодіє з самою біосистемою і перетворює інформацію 

медично-біологічного і фізіологічного змісту в електричний сигнал (рідше – 

пневматичний) пристрою. У медичній електроніці використовують два види 

пристроїв знімання: електроди і датчики. 

 

 

Рисунок 2 – Структура медичної техніки 

 

Інші елементи структурної схеми знаходяться зазвичай відокремлено від 

медично-біологічної системи. В деяких випадках блоки вимірювальної системи 

можуть бути віддалені на значну відстань від об’єкту дослідження, тоді такі 

вимірювання відносять до біотелеметрії. Зв’язок між пристроєм знімання і 

вимірювальною частиною при цьому здійснюється за допомогою провідників 
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або радіохвиль (радіотелеметрія). Останній варіант використовують у 

авіаційній, космічній та спортивній медицині. 

Завершальним елементом вимірювального ланцюга є пристрій реєстрації, 

який відображає або фіксує інформацію про біологічну систему в формі, 

доступній для безпосереднього сприйняття дослідником. 

У структурній схемі X (t) означає певний фізичний параметр, що впливає 

на пристрій знімання, а Y (t) – медично-біологічний показник біологічної 

системи. Для ефективного аналізу інформації повинна бути відома залежність 

Y = f (X). 

Завдання до теми 

1. Синтезуйте та поясніть функціональну схему вимірювального каналу 

електрокардіографа. 

Контрольні питання 

1. Опишіть структурну схему вимірювального каналу для медично-

біологічних досліджень та її основні вузли. 

2. Дайте визначення поняття біотелеметрії та наведіть приклади 

вимірювань, які будуть їй відповідати. 

3.  Дайте визначення поняття радіотелеметрії та наведіть приклади 

вимірювань, які будуть їй відповідати. 

4. Наведіть приклади фізичних параметрів X (t) та медично-біологічних 

показників біологічної системи Y (t). Як вони пов’язані між собою? 

Література [1, с. 8 – 9]. 

 

Практичне заняття № 4 

Тема. Електроди для знімання біоелектричного сигналу. 

Мета: ознайомитись з електродами для знімання біоелектричного 

сигналу, їх видами, основними проблемами та шляхами їх вирішення. 
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Короткі теоретичні відомості 

Електроди – це провідники спеціальної форми, що з’єднують 

вимірювальний ланцюг з біологічною системою. 

При діагностиці електроди використовуються не тільки для знімання 

електричного сигналу, але і для підведення зовнішнього електромагнітного 

впливу, наприклад в реографії. 

До електродів пред’являються певні вимоги: вони повинні швидко 

фіксуватися і зніматися, мати високу стабільність електричних параметрів, 

бути міцними, не створювати перешкод, не дратувати біологічну тканину тощо. 

Важлива фізична проблема, що відноситься до електродів для знімання 

біоелектричного сигналу, полягає в мінімізації втрат корисної інформації, 

особливо на перехідному опорі електрод-шкіра. Еквівалентна електрична схема 

контуру, який включає в себе біологічну систему і електроди, зображена на 

рисунку 3. 

 

Рисунок 3 – Еквівалентна схема знімання електробіопотенціалів 

Із закону Ома випливає, що: 

;БП r вх i вхE I IR IR IR IR                                      (1) 

,іR r R                                                     (2) 

де ЕБП – ЕРС джерела біопотенціалів;  

r – опір внутрішніх тканин біологічної системи; 

R – опір шкіри і електродів, що контактують з нею; 

Rвх – вхідний опір підсилювача біопотенціалів. 
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Можна умовно назвати падіння напруги на вході підсилювача 

«корисним» тому, що підсилювач збільшує саме цю частину ЕРС джерела. 

Падіння напруги Ir і IR всередині біологічної системи і на системі електрод-

шкіра в цьому сенсі «марно». Так як ΕБП задана, а вплинути на зменшення Ir 

неможливо, то збільшити частку компоненти IRВХ можна лише зменшенням R, і 

перш за все – опору контакту електрод-шкіра. 

Для зменшення перехідного опору електрод-шкіра намагаються 

збільшити провідність середовища між електродом та шкірою, тому 

використовують марлеві серветки, змочені фізіологічним розчином, або 

електропровідні пасти. Є можливість зменшити цей опір, збільшивши площу 

контакту електрод-шкіра, тобто збільшивши розмір електрода, але при цьому 

електрод захоплює декілька еквіпотенційних поверхонь і справжня картина 

електричного поля буде спотворена. 

За призначенням електроди для знімання біоелектричного сигналу 

підрозділяють на наступні групи: 

1) для короткочасного застосування в кабінетах функціональної 

діагностики, наприклад, для разового зняття електрокардіограми; 

2) для тривалого використання, наприклад, при постійному 

спостереженні за важкохворими в умовах палат інтенсивної терапії; 

3) для застосування пацієнтів, тіло яких завжди в русі, наприклад, в 

спортивній або космічній медицині; 

4) для екстреного використання, наприклад, в умовах швидкої допомоги. 

При користуванні електродами в електрофізіологічних дослідженнях 

виникають дві специфічні проблеми. Одна з них – виникнення гальванічної 

ЕРС при контакті електродів з біологічною тканиною, інша – електролітична 

поляризація електродів, що проявляється виділенням на електродах продуктів 

реакцій при проходженні струму, в результаті чого виникає зустрічна по 

відношенню до основної ЕРС. 
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В обох випадках дані ЕРС спотворюють корисний біоелектричний 

сигнал. Існують способи, що дозволяють знизити або усунути подібні впливи, 

проте ці прийоми відносяться до електрохімії. 

Завдання до теми 

1. Визначити величину питомого опору біотканини при використанні 

двох- та чотирьохелектродного методів вимірювання при поперечному перерізі 

0,01 м
2
, відстань між електродами 0,1 м, напруга 9 В, а сила струму в полі 

15 мА.  

Контрольні питання 

1.  Дайте визначення електроду та поясніть їх призначення в медичній 

апаратурі. 

2.  Поясніть еквівалентну схему знімання електро-біопотенціалів. 

3.  Які дії необхідно зробити для зменшення перехідного опору електрод-

шкіра? 

4.  На які групи підрозділяють електроди для знімання біоелектричного 

сигналу за призначенням? 

5.  Які виникають проблеми при користуванні електродами в 

електрофізіологічних дослідженнях та як з ними боротися? 

Література [1, с. 9 – 13]. 

 

Практичне заняття № 5 

Тема. Датчики медично-біологічної інформації. 

Мета: ознайомитись з різними типами датчиків для медично-біологічної 

діагностики, їх роботою та застосуванням. 

Короткі теоретичні відомості 

Багато медично-біологічних характеристик є можливість «зняти» 

електродами тому, що вони не відображаються біоелектричними сигналами 

(тиск крові, температура, звуки серця і багато іншого). 
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Датчиком називають пристрій, що перетворює вимірювальну або 

контрольовану величину в сигнал, зручний для передачі і подальшого 

перетворення або реєстрації. Датчик, до якого підведена вимірювальна 

величина, тобто перший в вимірювальному ланцюзі, називається первинним. 

В рамках медичної електроніки розглядаються тільки такі датчики, які 

перетворюють вимірювальну або контрольовану неелектричну величину в 

електричний сигнал. Використання електричного сигналу краще, ніж інших 

сигналів, так як електронні пристрої дозволяють порівняно нескладно 

посилювати його, передавати на відстань і реєструвати. 

Датчики поділяються на генераторні і параметричні. 

Генераторні – це датчики, які під впливом вимірювального сигналу 

безпосередньо генерують напругу або струм. Зазначимо деякі типи цих 

датчиків і явища, на яких вони засновуються: 

1) п’єзоелектричні (п’єзоелектричний ефект); 

2) термоелектричні (термоелектричний ефект); 

3) індукційні (електромагнітна індукція); 

4) фотоелектричні (фотоефект). 

Параметричні – це датчики, в яких під впливом вимірювального сигналу 

змінюється який-небудь параметр. Зазначимо деякі типи цих датчиків і 

вимірюваний з їх допомогою параметр: 

1) ємнісні (ємність); 

2) реостатні (омічний опір); 

3) електромагнітні (індуктивність або взаємна індуктивність). 

Залежно від енергії, що є носієм інформації, розрізняють механічні, 

акустичні (звукові), температурні, електричні, оптичні та інші датчики. 

У деяких випадках датчики називають по вимірюваній величині, 

наприклад: датчик тиску, тензометричний датчик (тензодатчик) – для 

вимірювання переміщення або деформації тощо. 
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Можливі медично-біологічні застосування зазначених типів датчиків 

наведені в таблиці 1. 

Таблиця 1 – Медично-біологічні застосування різних типів датчиків 

Датчик Механічний Акустичний Оптичний Температурний 

П’єзоелектричний АД ФКГ – – 

Термоелектричний – – – Т 

Індукційний БКГ ФКГ – – 

Фотоелектричий – – ОГГ – 

Ємнісний ФКГ – – – 

Реостатний АД, БКГ – – Т 

Індуктивний ДЖ – – – 

 

АТ – артеріальний тиск крові; БКГ – баллістокардіограма, ФКГ – 

фонокардіограма, ОГГ – оксігемометрія, Т – температура, ДЖ – тиск в 

шлунково-кишковому тракті. 

Датчик характеризується функцією перетворення – функціональною 

залежністю вихідної величини y від вхідної x, яка описується аналітичним 

виразом y = f (x) або графіком. 

Чутливість датчика показує, якою мірою вихідна величина реагує на 

зміну вхідної: 

y
Z

x
 


 .                                                     (3) 

Вона в залежності від виду датчика виражається в омах на міліметр 

(Ом/мм), в мілівольтах на кельвін (мВ/К) тощо. Істотними є часові 

характеристики датчиків. Справа в тому, що фізичні процеси в датчиках не 

відбуваються миттєво, це призводить до запізнювання зміни вихідної величини 

з порівнянням зі зміною вхідних. Аналітично така особливість призводить до 

залежності чутливості датчика від швидкості зміни вхідної величини dx/dt або 

від частоти при зміні x по гармонічному закону. 
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При роботі з датчиками слід враховувати можливі специфічні для них 

похибки. Причинами похибок можуть бути: 

1) температурна залежність функції перетворення; 

2) гістерезис – запізнювання y від x навіть при повільній зміні вхідної 

величини, що відбувається в результаті незворотних процесів в датчику; 

3) мінливість функції перетворення за часом; 

4) зворотний вплив датчика на біологічну систему, що приводить до 

зміни показань; 

5) інерційність датчика (нехтування його часовими характеристиками). 

Конструкції датчиків, які використовуються в медицині, дуже 

різноманітні: від найпростіших (типу термопари) до складних доплеровських 

датчиків. 

Завдання до теми 

1. Проаналізувати датчики, які використовуються в медичних приладах 

та оцінити їхню чутливість. 

Контрольні питання 

1. Дайте визначення поняття «датчик». Яке його призначення? 

2. Яке є можливе медично-біологічне застосування різних типів 

датчиків? 

3. Які ви знаєте типи датчиків в залежності від явищ, на яких вони 

засновуються? 

4. Чому істотною характеристикою датчика є його часові 

характеристики? 

5. Які бувають причини в похибках датчиків? 

Література [1, с. 11 – 13]. 
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Практичне заняття № 6 

Тема. Класифікація методів вимірювань. 

Мета: ознайомитись з основними методами вимірювань в медичній 

апаратурі, а також їх видами та типами. 

Короткі теоретичні відомості 

Більшість вимірювань в медицині є фізичні або фізико-хімічні величини. 

Тому всілякі медично-біологічні вимірювання можуть бути класифіковані за 

приналежністю до відповідного розділу фізики. 

1. Механічні вимірювання: антропологічні параметри тіла; переміщення, 

швидкість і прискорення частин тіла, крові, повітря; акустичні вимірювання; 

тиск крові, біорідин в організмі; вимірювання вібрацій і шуму і т. д. 

2. Теплофізичні вимірювання: температура органів, частин тіла і 

навколишнього середовища; калориметричні вимірювання; дослідження 

теплопровідності і теплообміну біологічних об’єктів і т. д. 

3. Електричні і магнітні вимірювання: дослідження електричних 

біопотенціалів; вимірювання біомагнітих полів; регістрація випромінювання 

електромагнітних полів біосистемами; вимір імпедансу біосередовищ і т. д. 

4. Оптичні вимірювання: колориметричне вимірювання; спектральні 

дослідження; фотометрія; поляриметрія і т. д. 

5. Атомні і ядерні вимірювання: дозиметрія; вимірювання інтенсивності 

іонізуючих випромінювань біосередовищ; дослідження спектрів ЕПР і ЯМР. 

6. Фізико-хімічні вимірювання: визначення компонентного складу 

біосередовищ; дослідження кількісного складу повітря, що видихається; рН 

крові та інших біологічних рідин і т. д. 

За ступенем взаємодії засоби вимірювань з об’єктом розрізняють 

контактні (електрометрія, ультразвукова ехолокація і т. д.) і безконтактні 

(теплобачення, місткість і оптична плетізмографії і т. д.) вимірювання. 
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За впливом на цілісність досліджуваного об’єкта методи вимірювань 

бувають руйнівними (прямі методи визначення тиску крові, інших біорідин, 

біопсія і т. д.) і неруйнівними (аускультація, баллістокардіографія і т. д.). 

За способом отримання результату розрізняють прямі, непрямі і спільні 

вимірювання. 

Прямими називають вимірювання, при яких значення величини 

знаходять безпосередньо з дослідних даних (вимір температури, тиску). 

Непрямими називають виміри, при яких значення біологічного параметра 

знаходять на підставі відомої залежності між цією величиною і величинами, 

визначеними прямими вимірами (рентгенівська, ЯМР, ультразвукова 

томографії, вимір площі, обсягу, потужності). 

Спільними називають вироблені одночасно вимірювання двох або 

декількох величин для знаходження залежності між ними (тиск в судинах і 

швидкість кровотоку, швидкість ультразвуку в біосередовищі і її щільність). 

За способом порівняння з мірою (міра – це засіб вимірювання, забезпечує 

відтворення і зберігання одиниці вимірювання) виділяють наступні методи 

вимірювань: 

1. метод протиставлення, при якому вимірювана величина і величина, 

відтворена мірою, одночасно впливають на пристрій порівняння (за принципом 

«більше – менше»); 

2. диференційний метод, в якому прилад показує різницю між 

вимірюваною величиною і відомою величиною. 

3. нульовий метод – метод порівняння вимірюваної величини з мірою, 

при якому результуючий ефект впливу величини на індикатор рівноваги 

доводиться до нуля (використовується набір заходів); 

4. метод заміщення, в якому вимірювана величина заміщується відомою 

величиною, що відтворюється мірою; 

Залежно від характеру зміни величини, що вимірюється в часі 

розрізняють статичні і динамічні вимірювання. 
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Наведена класифікація допомагає точніше визначити інженерні завдання, 

що виникають в процесі проведення медично-біологічних досліджень. До 

таких завдань можна віднести вибір пристроїв знімання вимірювальної 

апаратури, пристроїв представлення кінцевої інформації, а також їх точність і 

метрологічні характеристики. 

Завдання до теми 

1. Розробити порівняльну характеристику деяких методів вимірювань та 

зробити висновки щодо їх відмінностей. 

Контрольні питання 

1. Які бувають механічні, теплофізичні та електричні і магнітні 

вимірювання? 

2. Які бувають оптичні, атомні (ядерні) та фізико-хімічні вимірювання? 

3. Які бувають вимірювання за способом отримання результату? 

Наведіть приклади. 

4. Наведіть приклади статичних та динамічних вимірювань. 

Література [1, с. 13 – 15]. 

 

Практичне заняття № 7 

Тема. Похибки вимірювань у медично-біологічних дослідженнях. 

Мета: ознайомитись з похибками вимірювань у медично-біологічних 

дослідженнях та способів їх визначення. 

Короткі теоретичні відомості 

Застосовуючи навіть найдосконалішу вимірювальну систему, результат 

вимірювання буде отримано лише з деякою точністю. Це обумовлено 

наявністю похибок, тобто відмінністю справжнього значення величини від 

виміряного. 

Через виникнення похибки вимірювання поділяють на три основні групи: 

методичні, інструментальні та похибки взаємодії. 
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Методичні похибки обумовлені неадекватністю застосовуваних моделей 

реальним об’єктам, недосконалістю методів вимірювань, спрощенням 

залежностей, покладених в основу вимірювання, невизначеністю стану об’єкта 

дослідження. 

Інструментальні похибки викликані похибками застосовуваних засобів 

вимірювань. Інструментальна похибка даного пристрою вимірювань 

визначається при його випробуванні і вказується в технічній документації 

(паспорт, свідоцтво про повірку). 

Похибки взаємодії обумовлені взаємним впливом засобів вимірювання, 

об’єкта дослідження і експериментатора. Деякі параметри, що зумовлюють 

похибки взаємодії, входять до складу метрологічних характеристик засобів 

вимірювальної техніки. Такими параметрами можуть бути: споживана 

потужність, вхідний опір, опір ізоляції, контактний тиск, маса датчика і т. п. 

Знаючи ці параметри, можна дати оцінку похибки взаємодії і скорегувати 

отримані результати вимірювань. 

За стійкістю появи похибки прийнято ділити на систематичні та 

випадкові. Більшість систематичних похибок може бути виявлено і оцінено 

шляхом теоретичного аналізу властивостей об’єкта дослідження, умов 

вимірювань, особливостей методу, характеристик застосовуваних засобів 

вимірювань. Систематичні похибки поділяють на постійні, періодичні та 

прогресуючі. 

До постійних відносять похибки, пов’язані з градуюванням шкали 

приладу, відхиленням від зразкового виміру, неточним описом моделі об’єкта. 

Періодичні похибки змінюються по періодичному закону (наприклад, вплив 

зміни температури, вологості, освітленості протягом доби). Прогресуючі 

похибки монотонно змінюються, як правило, за випадковим законом, 

обумовлені старінням елементів засобів вимірювань і можуть бути скориговані 

при періодичній перевірці технічних засобів. 
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Випадкові похибки не можна заздалегідь виявити і усунути в процесі 

вимірювання. Їх вплив можна зменшити шляхом проведення вимірювань з 

багаторазовими повторами і наступною обробкою результатів вимірювань. 

Збіжність вимірювань – якість вимірів, що відбиває близькість один до 

одного результатів вимірювань, виконаних в однакових умовах. Збіжність тим 

краще, чим менше випадкові похибки. 

Завдання до теми 

1. Знайдіть величину постійної похибки при вимірюванні температури 

тіла людини в різних місцях. 

Контрольні питання 

1. Дайте визначення поняття похибки. В чому її суть та причини 

виникнення? 

2. Які є види похибок вимірювання в залежності від причини їх 

виникнення? 

3. Наведіть приклади різних типів похибок. 

4. Дайте визначення поняття збіжності вимірювань. 

Література [1, с. 15 – 16]. 
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2 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 

Критерії оцінювання знань студентів з дисципліни «Вимірювальні 

методи і пристрої та електроди в біології та медицині». 

Вид занять Бали Складові контролю 

Лекції 10 1) відвідування лекцій, 

2) наявність конспекту, 

3) участь у письмовому опитуванні на 

лекціях 

Поточна робота 

студента в семестрі 

40 

(10+10+10+10) 

1) письмовий експрес-контроль на заняттях 

(10), 

2) опитування (10), 

3) контрольні  роботи на заняттях (10). 

4) активність на практичних (10) 

Види контролю проводяться згідно зі 

змістовими  модулями за робочою 

програмою 

Робота студента на 

практичних  заняттях 

50 

(5+5+10+15+15) 

1) відвідування (5), 

2) підготовка до занять (5), 

3) наявність конспекту практичних (15), 

4) активність на семінарських заняттях 

(15), 

5) виконання самостійної роботи (10) 

УСЬОГО 100  

 

Студенту надається можливість не складати екзамен, якщо за 

результатами поточного контролю він отримав не менше 60 балів.  

Семестровий контроль знань студентів з дисциплін, для яких 

передбачено залік, проводиться як сумарне оцінювання за результатами 

поточного контролю. 

 

 



22 

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 

 

1. Аппаратные методы исследований в биологии и медицине: Учебное пособие / 

В. П. Олейник, С. Н. Кулиш. – Харьков : Нац. аэрокосм. ун-т “Харьк. авиац. 

ин-т”, 2004. – 110 с. 

2. Злепко С.М., Медична апаратура спеціального призначення, Вінниця: 

ВНТУ, 2010. ‒155с. 

3. Медицинская и биологическая фізика: Учебник для вузов / А.Н. Ремизов, А.Г. 

Максина, А.Я. Потапенко. ‒ 4-е изд., перераб. и дополн. ‒ М.: Дрофа, 2003. ‒ 

560 с. 

4. Медицинская аппаратура. Полный справочник. – М.:Эксмо, 2007. – 608с. 

5. Мурашко В.В., Электрокардиография, М.: МЕДпресс-информ, 2007. 

6. Павлов С. В., Козловська Т. І., Василенко В. Б. Оптико-електронні засоби 

діагностування патологій людини, пов’язаних із периферичним 

кровообігом. Монографія 2014. ‒ 140 с. 

http://publish.vntu.edu.ua/sb/?a=130
http://publish.vntu.edu.ua/sb/?a=377
http://publish.vntu.edu.ua/sb/?a=397
http://publish.vntu.edu.ua/book/?b=417
http://publish.vntu.edu.ua/book/?b=417
http://publish.vntu.edu.ua/book/?b=417


 

Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни 

«Вимірювально-моніторінгові комплекси в медицині» для студентів денної 

форми навчання зі спеціальності 172 – «Телекомунікації та радіотехніка» 

 

 

 

Укладач  к. т. н., доц. Д. В. Кухаренко, 

 

 

                   

 

Відповідальний за випуск зав. кафедри ЕА   О. В. Фомовська 

 

 

 

 

Підп. до др. ______________. Формат 60×84 1/16. Папір тип. Друк ризографія. 

Ум. друк. арк. _____. Наклад ______ прим. Зам. № ___________. Безкоштовно. 

 

 

 

 

 

 

 

Видавничий відділ  

Кременчуцького національного університету  

імені Михайла Остроградського 

вул. Першотравнева, 20, м. Кременчук, 39600 


