
Освітня програма 
«Регенеративна і 
біофармацевтична 
інженерія» 

Кафедра трансляційної 
медичної біоінженерії
http://bi.fbmi.kpi.ua/

http://bi.fbmi.kpi.ua/uk/mainu/


Фокус спеціалізації 

 Регенеративна медицина має на меті 

відновлення ураженої хворобою або 

пошкодженої (травмованої) тканини за 

допомогою методів клітинної терапії.



Фокус спеціалізації 

 Біофармацевтична інженерія спрямована 
на розробку і отримання лікувальних, 
профілактичних і діагностичних продуктів 
(препаратів) біологічного походження 
(вакцини, кров та її компоненти, алергени, 
генні терапевтичні конструкції, тканини, 
рекомбінантні білки, живі клітини для 
клітинної                                                                       
терапії тощо).



Освітня програма

Освітня програма містить широкий спектр 
дисциплін, які є необхідними для розробки та 
впровадження сучасних біомедичних технологій та 
які формують у студентів наступні компетентності:

 Розуміння, вміння аналізувати та 
управляти біологічними процесами                       
(біологічні  дисципліни).



Освітня програма

 Розуміння суті патологічних та фізіологічних 
процесів в організмі людини чи тварин (медичні 
дисципліни).



Освітня програма

 Розуміння, вміння організовувати та 
управляти технологічними процесами за участю 
біологічних об’єктів (технологічні дисципліни).



Освітня програма

 Вміння створювати та обирати інженерно-
апаратурне оформлення технологій, у т.ч. із 
використанням програмного 
забезпечення (інженерні дисципліни).



Освітня програма

 Вміння створювати та впроваджувати технологічні та 
інженерні рішення з урахуванням правових 
вимог щодо якості, безпечності та ефективності 
біопродуктів та технологій, а також правил біоетики та 
біобезпеки (нормативно-регуляторні дисципліни).



Дисципліни професійної

підготовки бакалавра (базові)

 Прикладна біохімія та біоматеріали

 Мікробіологія, вірусологія та імунологія*

 Цитологія, генетика та молекулярна біологія (у т.ч. генна інженерія)

 Основи біотехнології та біоінженерії

 Стандартизація біоінженерних процесів та основи проектування

 Біомедична механіка

 Технології біомедичних продуктів / Промислова фармація*

 Лабораторна аналітична техніка

 Фармакологія та токсикологія / Медична хімія та біофармація*

 Регенеративна біоінженерія

 Медична статистика / Медичні інформаційні системи*

 Біоінформатика / Геноміка і протеіноміка*

 Біомедичні технології / Біофармацевтична інженерія*

 Методи та засоби діагностики патології людини / Лікувальна медична

техніка*

*дисципліни за вибором студента



Де працювати?

Випускники підготовлені для вирішення актуальних 
задач на підприємствах, організаціях та установах, що 
займаються:

1) розробкою, випробуванням, виготовленням, 
дистрибуцією, сервісом продукції у сфері охорони 
здоров’я, що містить або виготовлена за участю 
біологічних агентів, а саме: біофармацевтичні продукти 
(препарати) та медичні вироби терапевтичного, 
профілактичного чи діагностичного призначення;

2) розробкою та застосуванням біомедичних 
технологій, що спрямовані на відновлення уражених або 
пошкоджених тканин (за допомогою методів клітинної 
терапії).

Освітня програма забезпечує готовність випускників до 
проведення науково-дослідної, технологічної, 
проектної та організаційно-управлінської діяльності.



Де працювати?

 Серед провідних установ та компаній України, які потребують 
фахівців із регенеративної і біофармацевтичної інженерії, можна 
назвати:

 Виробничі підприємства – Фармацевтичний завод «Біофарма», 
Фармак, Науково-виробнича компанія «Діапроф-Мед», Хема тощо.

 Лікувально-профілактичні установи – Медична компанія ilaya, 
Інститут клітинної терапії Ltd., Акушерсько-гінекологічна клініка ISIDA, 
Гемафонд тощо.

 Органи із сертифікації та оцінки відповідності – Український 
медичний центр сертифікації, УкрМедСерт, Державний навчальний 
центр з належної виробничої/дистриб’ютерської практики (GMP/GDP 
Центр), Укрметртестстандарт тощо.

https://biopharma.com.ua/
https://farmak.ua/
http://diaproph.com.ua/
https://xema-medica.com/
https://ilaya.ua/
https://instituteofcelltherapy.com/
https://isida.ua/
https://hemafund.com/
https://www.umcs.org.ua/
https://ukrmedcert.org.ua/
http://gmpcenter.org.ua/
https://www.ukrcsm.kiev.ua/


Де працювати?

 Серед провідних установ та компаній України, які потребують 
фахівців із регенеративної і біофармацевтичної інженерії, можна 
назвати:

 Науково-дослідні установи: Інститут генетичної та регенеративної 
медицини НАМН України, Інститут біохімії ім. О.В. Палладіна НАН 
України, Інститут молекулярної біології і генетики НАН України, 
Інститут фізики напівпровідників імені В.Є. Лашкарьова НАН України 
тощо.

 Представництва іноземних компаній, що спеціалізуються на 
фармацевтичній продукції, медичних виробах та біомедичних 
технологіях, – Merck & Co., Inc., Pfizer, Inc., Teva Pharmaceutical 
Industries Ltd. тощо.

http://www.igrm.org.ua/
http://www.biochemistry.org.ua/
https://www.imbg.org.ua/
https://isp.kiev.ua/
https://www.msd.ua/contactus/
https://www.pfizer.ua/
https://www.tevapharm.com/

