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ВСТУП 

 

Мета навчальної дисципліни: формування у студентів теоретичних знань 

і практичних навичок з проектування біотехнічних та медико-інженерних 

систем медичного призначення. Вивчення основних етапів проектування, 

особливостей конструкцій та застосування окремих вузлів і підсистем медико-

інженерних систем. 

Завдання: дати основні поняття уміння застосовувати різні методи 

проектування біотехнічних і медико-інженерних систем медичного 

призначення.  

 У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:  

– знати основні етапи проектування; медико-технічні вимоги до електронної 

апаратури медичного призначення; особливості проектування біотехнічних 

систем; методи моделювання складних систем і визначення критеріїв їх 

оцінювання; принципи адаптації технічних та біологічних вузлів у медичних 

системах проектування технічних підсистем і вузлів; методи синтезу структур 

біотехнічних систем різного призначення; принципи вибору параметрів 

терапевтичних систем та апаратів; методи вибору та синтезу систем 

відображення й обробки інформації; структури й особливості застосування 

інтелектуальних систем у медицині; 

– уміти моделювати системи медичного призначення; синтезувати структури 

біотехнічних систем різного призначення (діагностичні, терапевтичні, 

хірургічні, системи заміщення органів і систем, системи підтримки гомеостазу); 

проводити дослідження розміру інформації в системі; складати й аналізувати 

інформаційні моделі біотехнічних систем; проектувати вузли реєстрації 

медичної інформації адаптовані до біологічного об’єкта; проектувати 

електронні вузли медичних систем; проектувати системи відображення та 

первинної обробки інформації; розробляти еталони та метрологічне 

забезпечення біотехнічних систем різного рівня. 
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1  ТЕМИ ТА ПОГОДИННИЙ РОЗКЛАД ЛЕКЦІЙ 

І САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

лекції с. р. лекції с. р. 

1 3 7 9 13 

Модуль 1 Етапи проектування БТС. Проектування первинних 

перетворювачів медично-біологічної інформації та діагностичних систем 

Змістовий модуль 1 Етапи проектування БТС 

Тема 1 Основні визначення. Основні 

функціональні характеристики біотехнічних 

систем 

1 — — — 

Тема 2 Загальна структура побудови 

біотехнічних систем* 
1 7 — — 

Тема 3 Особливості формування 

біотехнічних систем різного призначення. 

Медичні біотехнічні системи* 

2 7 — — 

Тема 4 Біотехнічні системи ергатичного 

типу* 
— 7   

Усього за змістовим модулем 1: 4 21 — — 

Змістовий модуль 2 Ідентифікація ланок біотехнічної системи 

Тема 5 Основні визначення теорії 

ідентифікації* 
2 7 — — 

Тема 6 Методи оцінювання параметрів 

моделі* 
2 7 — — 

Тема 7 Загальний підхід до функціональної 

ідентифікації систем* 
— 7 — — 

Усього за змістовим модулем 2: 4 21 — — 

Змістовий модуль 3 Проектування діагностичних систем. 

Тема 8 Структурна побудова моніторингових 

систем* 
1 7 — — 
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Тема 9 Біотехнічні системи клінічного 

моніторингу* 
2 7 — — 

Тема 10 Особливості реєстрації біомедичних 

сигналів* 
— 7   

Усього за змістовим модулем 3: 1 21 — — 

Модуль 2 Проектування терапевтичних та хірургічних систем   

Змістовий модуль 4 Проектування терапевтичних систем 

Тема 11 Синтез медичних біотехнічних 

систем терапевтичного типу* 
2 7 — — 

Тема 12 Біотехнічна система 

електостимуляції* 
1 7 — — 

Тема 13 Загальна модель біотехнічної 

системи електронейростимуляції* 
2 7 — — 

Тема 14 Збудження нервових структур у 

каналі впливу біотехнічних систем 

електронейростимуляції* 

— 7 — — 

Тема 15 Формування стимулюючого впливу 

в біотехнічних системах електронейростиму-

ляції* 

5 7 — — 

Усього за змістовим модулем 4: 9 35 — — 

Змістовий модуль 5 Ідентифікація систем методом навчання 

Тема 16 Визначення імпульсної функції 

системи* 
2 7   

Тема 17 Визначення передавальної функції 

системи* 
2 7   

Усього за змістовим модулем 5: 4 14   

Усього годин: 12 112 — — 
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2  ПЕРЕЛІК ТЕМ І ПИТАНЬЯ, ВИНЕСЕНИХ НА САМОСТІЙНЕ 

ОПРАЦЮВАННЯ 

 

Модуль 1 Етапи проектування БТС. Проектування первинних 

перетворювачів медично-біологічної інформації та діагностичних систем 

Змістовий модуль 1 Етапи проектування БТС 

Тема 1 Основні визначення. Основні функціональні характеристики 

біотехнічних систем 

1. Основні функціональні характеристики біотехнічних систем. 

Питання для самоперевірки 

1. Які основні функціональні характеристики біотехнічних систем? 

Література: [1; 2; 3, с. 297–298, 327–332; 4]. 

 

Тема 2  Загальна структура побудови біотехнічних систем 

1. Загальна структура побудови біотехнічних систем. 

Питання для самоперевірки 

1. Назвіть загальну структура побудови біотехнічних систем. 

Література: [5, с. 423–442; 3, с. 291; 6, с.11]. 

 

Тема 3 Особливості формування біотехнічних систем різного 

призначення. Медичні біотехнічні системи 

1. Особливості формування біотехнічних систем різного призначення. 

Медичні біотехнічні системи.  

Питання для самоперевірки 

1. Назвіть медичні біотехнічні системи. 

Література: [7, с. 6–36, 82–94]. 

 

Тема 4 Біотехнічні системи ергатичного типу 

1.  Біотехнічні системи ергатичного типу. 

Питання для самоперевірки 
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1. Назвіть біотехнічні системи ергатичного типу. 

2. Що таке молекулярна та генетична діагностика? 

Література: [5, с. 10–24; 3, с. 307-308; 7, 53–54, 86–88]. 

 

Змістовий модуль 2 Ідентифікація ланок біотехнічної системи 

Тема 5 Основні визначення теорії ідентифікації 

1. Основні визначення теорії ідентифікації. 

Питання для самоперевірки 

1. Як відбувається ідентифікація? 

Література: [7, с. 6–7, 31–34]. 

 

Тема 6 Методи оцінювання параметрів моделі 

1. Методи оцінювання параметрів моделі. 

Питання для самоперевірки 

1.Які існують методи оцінки параметрів моделі? 

Література: [7, с. 6–36, 82–94]. 

 

Тема 7 Загальний підхід до функціональної ідентифікації систем 

1. Загальний підхід до функціональної ідентифікації систем. 

Питання для самоперевірки 

1. Як відбувається загальний підхід до функціональної ідентифікації 

систем? 

Література: [6, с. 117–125]. 

 

Змістовий модуль 3 Проектування діагностичних систем 

Тема 8 Структурна побудова моніторингових систем 

1. Структурна побудова моніторингових систем. 

Питання для самоперевірки 

1. Яка структурна побудова моніторингових систем? 
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Література: [7, с. 100–110]. 

  

Тема 9 Біотехнічні системи клінічного моніторингу 

1. Біотехнічні системи клінічного моніторингу. 

Питання для самоперевірки 

1. Які біотехнічні системи клінічного моніторингу? 

Література: [7, с. 112–127]. 

 

Тема 10 Особливості реєстрації біомедичних сигналів 

1. Особливості реєстрації біомедичних сигналів. 

Питання для самоперевірки 

1. Як відбувається реєстрація біомедичних сигналів? 

Література: [7, с. 12–16]. 

 

Модуль 2 Проектування терапевтичних і хірургічних систем  

Змістовий модуль 4 Проектування терапевтичних систем 

 Тема 11   Синтез медичних біотехнічних систем терапевтичного типу 

1. Синтез медичних біотехнічних систем терапевтичного типу. 

Питання для самоперевірки 

1. Як відбувається синтез медичних біотехнічних систем терапевтичного 

типу? 

Література: [7, с. 26–30]. 

 

 Тема 12 Біотехнічна система електостимуляції 

 1. Біотехнічна система електостимуляції. 

Питання для самоперевірки 

1. Що таке біотехнічна система електостимуляції? 

Література: [7, с. 32–35]. 
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 Тема 13   Загальна модель біотехнічної системи 

електронейростимуляції 

 1. Загальна модель біотехнічної системи електронейростимуляції. 

Питання для самоперевірки 

1. Навіщо потрібна загальна модель біотехнічної системи 

електронейростимуляції? 

Література: [7, с. 37–40]. 

 

 Тема 14 Збудження нервових структур у каналі впливу біотехнічних 

систем електронейростимуляції 

 1. Збудження нервових структур у каналі впливу біотехнічних систем 

електронейростимуляції. 

Питання для самоперевірки 

1. Як відбувається збудження нервових структур у каналі впливу 

біотехнічних систем електронейростимуляції? 

Література: [7, с. 42–44]. 

Тема 15 Формування стимулюючого впливу в біотехнічних системах 

електронейростимуляції 

1. Формування стимулюючого впливу в біотехнічних системах 

електронейростимуляції. 

Питання для самоперевірки 

1. Як відбувається формування стимулюючого впливу в біотехнічних 

системах електронейростимуляції? 

Література: [7, с. 42–46]. 

 

Змістовий модуль 5 Ідентифікація систем методом навчання 

Тема 16 Визначення імпульсної функції системи 

1. Визначення імпульсної функції системи. 

Питання для самоперевірки 
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1. Як відбувається визначення імпульсної функції системи? 

Література: [7, с. 90–112]. 

 

Тема 17 Визначення передавальної функції системи 

1. Визначення передавальної функції системи. 

Питання для самоперевірки 

1. Як відбувається визначення передавальної функції системи? 

Література: [7, с. 74–90]. 
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3  ПИТАННЯ ДО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ 

 

Модуль 1-й 

1. Назвіть етапи проектування біотехнічних систем. 

2. Наведіть загальну структуру побудови біотехнічних систем. 

3. Поясніть теорію ідентифікації.  

4.  Наведіть основні функціональні характеристики біотехнічних 

систем. 

5. Назвіть особливості формування біотехнічних систем різного 

призначення. 

6. Поясніть, як працюють біотехнічні системи ергатичного типу. 

7.  Дайте основні визначення теорії ідентифікації. 

8. Поясніть, як працює ідентифікація ланок біотехнічної системи. 

9. Наведіть методи оцінювання параметрів моделі.  

10.  Поясніть загальну модель біотехнічної системи 

електронейростимуляції. 

Модуль 2-й 

11. Поясніть загальний підхід до функціональної ідентифікації систем. 

12. Як відбувається проектування діагностичних систем? 

13. Наведіть структурну побудову моніторингових систем.  

14.  Назвіть та поясніть, як працюють біотехнічні системи клінічного 

моніторінгу. 

15.  Як відбувається проектування терапевтичних і хірургічних систем? 

16. Які особливості реєстрації біомедичних сигналів? 

17. Як відбувається синтез медичних біотехнічних систем 

терапевтичного типу 

18. Як працює біотехнічна система електостимуляції? 
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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 
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