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ОПИС СЕРТИФІКАТНОЇ ПРОГРАМИ 

1 Загальна інформація 
Повна назва ЗВО та 
факультету / кафедри 

Національний технічний університет України «Київський 
політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (факультет 
біомедичної інженерії, кафедра трансляційної медичної 
біоінженерії) 

Ступінь вищої освіти Перший (бакалаврський) 
Відповідність освітній 
програмі 

Сертифікатна програма розроблена на основі освітньо-
професійної програми «Регенеративна та біофармацевтична 
інженерія» 

Мова викладання Українська 
Термін дії 
сертифікатної 
програми 

Безстроково 

Інтернет-адреса 
постійного розміщення 
сертифікатної 
програми 

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

2 – Мета сертифікатної програми 
Трансляційна медицина являє собою сучасну галузь, що забезпечує швидке 

впровадження (трансляцію) фундаментальних відкриттів у галузі природничих наук у 
практику охорони здоров'я. Трансляційна медицина, як і більшість новітніх галузей, являє 
собою міждисциплінарну сферу діяльності, яка формується на стику медицини, біології, 
хімії, фізики, біотехнології, біоінженерії та інформаційних технологій. Трансляційна 
медицина має безпосереднє відношення до розвитку персоналізованої медицини у 
широкому розумінні цього терміну.  

Вкрай важливою складовою даної галузі є відповідні технології та інженерні 
рішення, без яких неможливим є реалізація відповідних лікувальних, профілактичних та 
діагностичних заходів та процедур.  

Компетентності у сфері інженерних та технологічних основ трансляційної 
медицини формують додаткову привабливість фахівців (передусім – біомедичних 
інженерів та біотехнологів) на ринку праці.  

Сертифікатна програма підсилює готовність здобувачів до проведення науково-
дослідної, технологічної, проектної та організаційно-управлінської діяльності у сфері 
інженерних та технологічних основ трансляційної медицини, що створює переваги для 
працевлаштування у лікувально-профілактичних установах, виробничих біомедичних та 
біофармацевтичних підприємствах, ІТ-компаніях, експертних державних та приватних 
установах, представництвах іноземних компаній та міжнародних інституцій, науково-
дослідних центрах.  

Реалізація права здобувачі вищої освіти на оволодіння сертифікатної програмою 
здійснюється у відповідності до наказу ректора  КПІ ім. Ігоря Сікорського № 7-71 від 
07.04.2020 р. «Про затвердження положення про сертифікатні програми Національного 
технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря 
Сікорського».   

3 – Особливості участі слухачів Сертифікатної програми 
Слухачами сертифікатної програми можуть бути як здобувачі КПІ ім. Ігоря 

Сікорського, так і зовнішні слухачі. Сертифікатна програма розрахована на здобувачів ІІІ 
та IV курсу денної форми навчання. Запис на програму відбувається в період реалізації 
здобувачами права на вільний вибір навчальних дисциплін на наступний навчальний рік. 

Перед вступом на сертифікатну програму рекомендовано опанувати основи хімії, 
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Компоненти сертифікатної програми Кількість 
кредитів ЄКТС 

Форма підсумкового 
контролю 

Імунологія та алергологія  4,0 Залік 
Основи медичної хімії та біофармації  4,0 Залік 
Технології біомедичних продуктів     4,0 Залік 
Біостатистика   4,0 Залік 
Біометричні технології  4,0 Залік 
Молекулярна біотехнологія та 
біоінженерія / Основи біоінформатики, 
геноміки та протеїноміки 

4,0 Залік 

Основи трансляційної медицини, 
регенеративної та біофармацевтичної 
інженерії 

4,0 Залік 

Загальний обсяг кредитів 
сертифікатної програми 28 кредитів ЄКТС 

5 – Компетентності та очікувані результати навчання 
Сертифікатна програма передбачає поглиблення компетентностей та спеціалізацію 

результатів навчання, здобутих під час вивчення дисциплін зазначених в переліку освітніх 
компонентів Дана сертифікатна програма спрямована на засвоєння слухачами 
особливостей трансляційної медицини представляє собою сучасну галузь, що забезпечує 
швидке впровадження (трансляцію) фундаментальних відкриттів у галузі природничих 
наук у практику охорони здоров'я й як, і більшість новітніх галузей, являє собою 
міждисциплінарну сферу діяльності, яка формується на стику медицини, біології, хімії, 
фізики, біотехнології, біоінженерії та інформаційних технологій. Вона наповнена 
унікальним контентом та авторськими курсами, які характеризуються практичністю та 
актуальністю інформації, що дозволяє отримати додаткові знання та навички, розширити 
коло кар’єрних можливостей в сфері трансляційної медичної біоінженерії. 
Компетентності 1. Знання та розуміння предметної області та розуміння 

професійної діяльності. 
2. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні. 
3. Навики здійснення безпечної діяльності. 
4. Здатність застосовувати пакети інженерного програмного 

забезпечення для проведення досліджень, аналізу, обробки та 
представлення результатів, а також для автоматизованого 
проєктування медичних приладів та систем. 

5. Здатність вивчати та застосовувати нові методи та 
інструменти аналізу, моделювання, проєктування та 
оптимізації медичних приладів та систем. 

6. Здатність забезпечувати технічні та функціональні 
характеристики систем і засобів, що використовуються в 
медицині та біології (при профілактиці, діагностиці, лікуванні 
та реабілітації). 

7. Здатність застосовувати фізичні, хімічні, біологічні та 
математичні методи в аналізі, моделюванні функціонування 
живих організмів та біотехнічних систем. 

фізики, вищої математики та біохімії – дисциплін, які є базою для вивчення освітніх 
компонентів сертифікатної програми. Таке оволодіння базових дисциплін може відбутися 
здобувачем як у формальній, так й у неформальній освіті.  

Освітні компоненти (дисципліни) сертифікатної програми вивчаються протягом 
двох навчальних років. 

4 – Перелік освітніх компонентів 
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8. Здатність ефективно використовувати інструменти та методи 
для аналізу, проєктування, розрахунку та випробувань при 
розробці біомедичних продуктів і послуг. 

9. Здатність планувати, проєктувати, розробляти, встановлювати, 
експлуатувати, підтримувати, технічно обслуговувати, 
контролювати і координувати ремонт приладів, обладнання та 
систем для профілактики, діагностики, лікування і 
реабілітації, що використовується в лікарнях і науково-
дослідних інститутах. 

10. Здатність ідентифікувати, формулювати і вирішувати 
інженерні проблеми, пов’язані з взаємодією між живими і 
неживими системами. 

11. Здатність застосовувати принципи побудови сучасних 
автоматизованих систем управління виробництвом медичних 
приладів, їх технічне, алгоритмічне, інформаційне і програмне 
забезпечення. 

12. Здатність аналізувати біологічні об’єкти різних форм 
організації (акаріоти, прокаріоти, еукаріоти: клітини та 
тканини людини й тварин) та окремі їх частини (білки, 
нуклеїнови кислоти тощо) використовуючи біологічні, хімічні, 
фізичні та математичні методи. 

13. Здатність проєктувати та організовувати виробничі процеси за 
участю біологічних об’єктів різних форм організації 
(біологічних агентів) для отримання продуктів біосинтезу чи 
біотрансформації оздоровчого, профілактичного або 
лікувального (біофармацевтичного) призначення або для 
розробки біомедичних технологій. 

14. Здатність до інтегрованого використання інженерних та 
біологічних методів для розробки, проєктування, реалізації 
регенеративних та біофармачевтичних технологій, а також 
інженерних основ трансляційної медицини. 

Очікувані 
результати навчання 

1. Організації та принципів функціонування біологічних об’єктів 
та окремих їх частин в умовах in vivo та in vitro, а також 
методів їх вивчення (оцінки) (біологічних, хімічних, фізичних, 
математичних). 

2. Розуміти теоретичні та практичні підходи до створення та 
керування медичним обладнанням та медичною технікою. 

3. Розуміти теоретичні та практичні підходи до створення та 
застосування штучних біологічних і біотехнічних об’єктів та 
матеріалів медичного призначення. 

4. Формулювати логічні висновки та обґрунтовані рекомендації 
щодо оцінки, експлуатації та впровадженні біотехнічних, 
медико-технічних та біоінженерних засобів і методів. 

5. Управляти комплексними діями або проєктами, нести 
відповідальність за прийняття інженерних рішень у 
непередбачуваних умовах, проводити техніко-економічну та 
безпекову оцінку проєктів. 

6. Застосовувати положення нормативно-технічних документів, 
що регламентують порядок проведення сертифікації продукції, 
організації та атестації виробництва. 

7. Вміти використовувати бази даних, математичне і програмне 
забезпечення для обробки даних та комп’ютерного 
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моделювання біологічних і біотехнічних систем. 
8. Вміти планувати, організовувати, направляти і контролювати 

медико-технічні та біоінженерні системи і процеси. 
9. Надавати рекомендації щодо вибору обладнання для 

забезпечення проведення діагностики та лікування. 
10. Вміти аналізувати сигнали, які передаються від органів на 

прилади, та проводити обробку діагностичної інформації. 
11. Вміти аналізувати рівень відповідності сучасним світовим 

стандартам, а також оцінювати рішення і складати завдання на 
розробку автоматизованих систем управління з урахуванням 
можливостей сучасних технічних і програмних засобів 
автоматизації медичного обладнання.  

12. Вміти складати завдання на розробку автоматизованих 
систем управління з урахуванням можливостей сучасних 
технічних і програмних засобів автоматизації медичного 
обладнання. 

13. Застосовувати знання з хімії та біоінженерії для створення, 
синтезу та застосування штучних біотехнічних та біологічних 
об’єктів. 

14. Організовувати біоіженерні процеси в залежності від 
характеристики використовуваного біологічного об’єкта та/або 
кінцевого продукту. 

6 - Особливості оцінювання результатів навчання 
Перед початком вивчення кожного освітнього компонента сертифікатної програми 
здобувачу надається для ознайомлення відповідний силабус, частиною якого є рейтингова 
система оцінювання знань.   

 
 

  



ОПИСИ ОСВІТНІХ КОМПОНЕНТІВ СЕРТИФІКАЦІЙНОЇ 
ПРОГРАМИ  

 
Дисципліна ІМУНОЛОГІЯ ТА АЛЕРГОЛОГІЯ 
Рівень ВО  Перший (бакалаврський)  
Курс  3 
Обсяг  4,0 кредити ЄКТС  
Мова викладання  Українська  
Кафедра  Трансляційної медичної біоінженерії ФБМІ http://bi.fbmi.kpi.ua   
Викладачі Беспалова О.Я., к.б.н., с.н.с.  
Вимоги до початку 
вивчення  

Вивченню даної дисципліни передує вивчення дисципліни  
«Біохімія» 

Що буде вивчатися  Структура та будова органів імунної системи, процесів, що 
пов’язані з диференціацією, проліферацією та програмованою 
смертю клітин, із структурною організацією та 
функціонуванням макромолекул у лімфоцитах, з механізмами 
міжклітинної та внутрішньоклітинної сигналізації. Клітинно-
молекулярні механізми розвитку і функціонування імунної 
системи, сучасні теорії причин виникнення, розвитку 
алергологічної патології, стадії формування алергічної реакції. 

Чому це цікаво/треба 
вивчати  

Вивчення захисних факторів організму: природні бар’єри на 
шляху інфекції (шкіряні та слизові покрови, секрети, природна 
мікрофлора), факторів неспецифічної та специфічної 
резистентності дозволить набути теоретичні знання з основ  
імунології і вміти використовувати їх у практичній діяльності, 
для розробки та  вдосконалення існуючих  методів діагностики 
захворювань в патогенезі яких беруть участь імунні механізми. 

Чому можна навчитися 
(результати навчання)  

знання: 
- історичних відомостей про розвиток і становлення імунології 
як науки; 
- загальної характеристики захисних факторів організму: 
природні бар’єри на шляху інфекції (шкіряні та слизові 
покрови, секрети, природна мікрофлора); 
- клітинних  факторів неспецифічної резистентності; 
- гуморальних факторів неспецифічної резистентності: 
комплемент, білки гострої фази, цитотоксичні фактори, 
природні імуноглобуліни, кініни 
- адаптивного специфічного імунітету, імунна пам’ять; 
- основних клітин імунної системи;  
- структурної будови антитіла, антигену; 
- механізму розвитку алергічних реакцій. 
вміння: 
- відрізняти основні структурно-функціональні елементи 
імунної системи на органному та клітинному рівнях; 
- володіти основами методології імунологічних досліджень; 
- виконувати  ідентифікацію клітин імунної системи за 
допомогою імунологічних методів; 
- визначати функціональну активність імунокопетентних 
клітин; 
- досліджувати рівні антитіл за допомогою імуноферментного 
методу; 

http://bi.fbmi.kpi.ua/
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- відрізняти гіперчутливість негайного типу  від 
гіперчутливості сповільненого типу; 
- визначити функціональну активність фагоцитарних клітин. 

Як можна 
користуватися 
набутими знаннями і 
уміннями 
(компетентності)  

Проводити імунологічні дослідження по визначення кількості і 
функціональної активності імунокомпетентних клітин. 
Визначати рівні імуноглобулінів в біологічних рідинах. 
Визначити основні типи та механізми розвитку алергічних 
реакцій організму. 

Інформаційне 
забезпечення  

Силабус, РСО, навчальний посібник (електронне видання), 
силабус, онлайн-курс у Moodle, лабораторний практикум URL: 
https://do.ipo.kpi.ua 

Форма проведення 
занять  

Лекції, практичні роботи  

Семестровий контроль  Залік 

 

Дисципліна ОСНОВИ МЕДИЧНОЇ ХІМІЇ ТА БІОФАРМАЦІЇ 
Рівень ВО  Перший (бакалаврський)  
Курс  3 
Обсяг  4,0 кредити ЄКТС  
Мова викладання  Українська  
Кафедра  Трансляційної медичної біоінженерії ФБМІ http://bi.fbmi.kpi.ua   
Викладачі Голембіовська О.І., к.фарм.н. 
Вимоги до початку 
вивчення  

Вивченню даної дисципліни передує вивчення дисципліни 
«Біохімія», а також основ фізіології людини (навчальні 
дисципліни «Анатомія та фізіологія», «Фізіологія людини та 
тварин» тощо).  

Що буде вивчатися  Хімічні основи процесів життєдіяльності організму, які 
підкоряються основним хімічним закономірностям. Будова та 
реакційна здатність найбільш важливих біологічно активних 
молекул, теорію хімічного зв’язку в комплексних сполуках 
біометалів з біолігандами та роль біогенних елементів в 
життєдіяльності організму. Фізико-хімічні процеси, які 
відбуваються на молекулярному та субмолекулярному рівнях, 
оскільки саме тут знаходяться причини виникнення різних 
форм захворювань і специфічність спадкових ознак. 

Чому це цікаво/треба 
вивчати  

Для спеціалістів з біомедичної інженерії та споріднених 
галузей (хімічна та біоінженерія), діяльність яких спрямована 
на медичне застосування розроблюваних ними технологій та 
продуктів, важливим є розуміння фізико-хімічних та 
фармакологічних основ впливу фізіологічно активних речовин 
на організм людини. Такі речовини можуть бути хімічного, 
біологічного (природного) чи біотехнологічного походження. 
Розуміння закономірностей впливу біологічних, фізичних та 
хімічних факторів на ефективність застосування фізіологічно 
активних речовин є критично важливим для розробки значної 
частини біомедичних технологій та продуктів.  

Чому можна навчитися 
(результати навчання)  

знати: 
− властивості та способи виразу складу розчинів; 
− класифікацію та номенклатуру неорганічних сполук; 
− основні поняття та закони хімії та методи їх використання 

https://do.ipo.kpi.ua/
http://bi.fbmi.kpi.ua/
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для вирішення прикладних 
задач; 
− основні закономірності перебігу хімічних реакцій різного 
типу; 
− класифікацію та принципи титриметричних та фізико-
хімічних методів дослідження; 
− закономірності адсорбції речовин з розчинів на твердій 
поверхні; 
– базові закономірності впливу різноманітних факторів на 
терапевтичну активність ліків; 
– основи загальної фармакології.  
вміти: 
– інтерпретувати основні типи хімічної рівноваги для 
формування цілісного фізико-хімічного підходу до вивчення 
процесів життєдіяльності організму в нормі та патології; 
− застосовувати хімічні та фізико-хімічні методи кількісного та 
якісного аналізу та робити висновки щодо можливості їх 
використання в медико-біологічних дослідженнях; 
− класифікувати хімічні властивості та перетворення 
біонеорганічних речовин в процесі життєдіяльності організму; 
− трактувати загальні фізико-хімічні закономірності, що лежать 
в основі процесів життєдіяльності людини; 
– розподіляти препарати за фармакологічними групами; 
– знаходити в довідковій літературі нові лікарські препарати у 
відповідних фармакологічних групах. 

Як можна 
користуватися 
набутими знаннями і 
уміннями 
(компетентності)  

Хімічні та біологічні дослідження речовин (у т.ч. біологічного 
походження) з фармакологічною активністю. Розробка ліків, 
медичних виробів та інших парафармацевтичних продуктів, що 
містять фізіологічно активні речовини. 

Інформаційне 
забезпечення  

Силабус, РСО, навчальний посібник (електронне видання), 
презентації лекцій та рекомендації до практичних занять 
знаходяться в Електронному Кампусі тощо.  

Форма проведення 
занять 

Лекції та практичні заняття  

Семестровий контроль  Залік 

 

Дисципліна ТЕХНОЛОГІЇ БІОМЕДИЧНИХ ПРОДУКТІВ  
Рівень ВО  Перший (бакалаврський)  
Курс  3 
Обсяг  4,0 кредити ЄКТС  
Мова викладання  Українська  
Кафедра  Трансляційної медичної біоінженерії ФБМІ 

http://bi.fbmi.kpi.ua   
Викладач Луценко Т.М., к.т.н. 
Вимоги до початку 
вивчення  

«Вища математика», «фізика», «прикладна біохімія та 
біоматеріали», «основи мікробіології і вірусології», а також 
«біотехнологія та біоінженерія». 

Що буде вивчатися  Теоретичні основи, що стосуються правил і вимог отримання 
біомедичних продуктів. Технологічні можливості отримання 

http://bi.fbmi.kpi.ua/
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різних корисних для людини біомедичних продуктів за 
допомогою мікроорганізмів (ферменти, вітаміни, органічні 
кислоти, антибіотики, амінокислоти), основними схемами та 
умовами виробництв мікробного синтезу і основні галузі їх 
використання,. 

Чому це цікаво/треба 
вивчати  

Дисципліну цікаво вивчати, оскільки розуміння різних 
технологічних процесів, параметрів стандартизації та вимог 
продукції є необхідним підґрунтям для створення технології 
різноманітних видів біомедичної продукції. 

Чому можна навчитися 
(результати навчання)  

знання: 
- класифiкацiю біомедичних продуктів; 
- способи виготовлення біомедичної продукції; 
- основних та допоміжних стадії технологічного процесу; 
- кінетику мікробіологічних процесів; 
- основні сполуки, які отримують шляхом мікробного 

синтезу; 
- технологію та умови промислового отримання продуктів 

за допомогою мікроорганізмів; 
- питання щодо особливостей будови і розвитку 

мікроорганізмів, які використовуються для отримання 
різних сполук шляхом мікробного синтезу; 

- промислові технології культивування клітинних культур і 
вірусів 
 

вміння: 
- користуватися нормативною, довiдковою та науковою 
лiтературою для вирiшення професiйних завдань; 
- вести пошук для розв‘язання професійних завдань; 
- працювати на обладнанні та апаратурі для одержання 
готових і проміжних продуктів; 
- враховуючи властивості речовин і допоміжних матеріалів 
знаходити оптимальний варіант у способах отримання 
біомедичної продукції; 
- проводити технологічні розрахунки; 
- працювати на всіх рівнях біотехнологічного процесу: від 
розробки ідеї і її експериментальної перевірки в лабораторії 
до масштабування процесу до рівня виробництва; 
- виконувати роботи, які пов’язані з отриманням, 
дослідженням та застосуванням мікроорганізмів, ферментів, 
біологічно активних речовин, продуктів біосинтезу і 
біотрансформації; 
- працювати з приладами та обладнанням для дослідження 
властивостей використовуваних мікроорганізмів, клітинних 
культур, одержуваних з їх допомогою речовин в 
лабораторних і промислових умовах; 
- працювати на установках і устаткуванні для проведення 
біотехнологічних процесів. 

Як можна 
користуватися 
набутими знаннями і 
уміннями 
(компетентності)  

Набутими знаннями та вміннями можна користуватися для 
визначення приналежності біотехнологічної продукції до 
певного класу. Для вибору основних та допоміжних стадій 
технологічного процесу отримання та контролю певного виду 
біомедичної продукції. Для виконання робіт, які пов’язані з 
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отриманням, дослідженням та застосуванням мікроорганізмів. 
Працювати з приладами та обладнанням для дослідження 
властивостей використовуваних мікроорганізмів. 

Інформаційне 
забезпечення  

Навчальний посібник (електронне видання), силабус, онлайн-
курс на платформі Сікорський. 

Форма проведення 
занять  

Лекції та практичні заняття  

Семестровий контроль  Залік 

 

Дисципліна БІОСТАТИСТИКА 
Рівень ВО  Перший (бакалаврський)  
Курс  3 
Обсяг  4,0 кредити ЄКТС  
Мова викладання  Українська  
Кафедра  Трансляційної медичної біоінженерії ФБМІ http://bi.fbmi.kpi.ua 
Викладачі Бесараб О.Б., к.т.н. 
Вимоги до початку 
вивчення  

Вивченню даної дисципліни передує вивчення дисципліни 
«Вища математика» 

Що буде вивчатися  Методи статистичного дослідження для розв’язання задач, 
пов’язаних з дослідженням роботи біологічних та медичних 
систем, а також здоров’ям населення. 

Чому це цікаво/треба 
вивчати  

Застосування інструментарію математичного 
аналізу при вивченні біологічних та медичних явищ є 
необхідною умовою для забезпечення високої надійності 
результатів та об'єктивності їх аналізу. Сучасні принципи 
доказової медицини базуються на біостатистиці. 

Чому можна навчитися 
(результати навчання)  

знання:  
- основних прийомів, способів і методів збору статистичної 
інформації, питання організації статистичного спостереження; 
- різних методів статистичного об’єднання, зведення та 
групування даних; 
- методів дослідження об’єктів, аналізу і обробки 
експериментальних даних; 
- методів систематизації та обробки експериментальної 
інформації; 

вміння:  
- застосовувати статистичні методи аналізу зв’язку та динаміки 
явищ; 
- збирати, обробляти та аналізувати вихідні дані, які необхідні 
для розрахунку показників, які характеризують здоров’я 
населення та діяльність закладів охорони здоров’я; 
- аналізувати та інтерпретувати дані статистики медико-
біологічних процесів та явищ, виявляти тенденції змін 
показників; 
- використовувати  програмне забезпечення для обробки даних 
біологічних та медичних досліджень. 

Як можна 
користуватися 
набутими знаннями і 

Набутими знаннями та вміннями можна користуватися в 
області методології біологічних та медичних досліджень. 
Статистично обґрунтовувати достовірність даних 

http://bi.fbmi.kpi.ua/
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уміннями 
(компетентності)  

експериментальних досліджень та оцінювати їх.  

Інформаційне 
забезпечення  

Силабус, РСО, навчальний посібник (електронне видання), 
онлайн-курс у Google Classroom, практичні заняття. 

Форма проведення 
занять  

Лекції, практичні заняття 

Семестровий контроль  Залік 

 

Дисципліна БІОМЕТРИЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ 
Рівень ВО  Перший (бакалаврський)  
Курс  3 
Обсяг  4,0 кредити ЄКТС  
Мова викладання  Українська  
Кафедра  Трансляційної медичної біоінженерії ФБМІ http://bi.fbmi.kpi.ua 
Викладачі Бесараб О.Б., к.т.н. 
Вимоги до початку 
вивчення  

Вивченню даної дисципліни передує вивчення дисциплін 
«Вища математика» та «Інформатика» 

Що буде вивчатися  Методи ідентифікації особи за біометричними 
характеристиками та загальні відомості про застосування 
технологій біометричної ідентифікації 

Чому це цікаво/треба 
вивчати  

Сучасні тенденції розвитку послуг закладів охорони здоров’я 
та медичного обладнання орієнтовані на автоматичну 
ідентифікацію пацієнтів з метою надання персоналізованої 
медичної допомоги. 

Чому можна навчитися 
(результати навчання)  

знання: - принципи функціонування систем біометричної 
ідентифікації; 
- моделі процесу ідентифікації за різними біометричними 
даними (відбитки, геометрія ока, параметри обличчя, почерк, 
клавіатурний почерк, голос, геометрія долоні, ДНК); 
- сучасні системи біометричної ідентифікації; 

вміння: - проектувати та розробляти розумні пристрої які 
розпізнають користувачів; 
- вміти застосовувати біометричну аутентифікацію на 
стаціонарних та мобілиних пристроях; 
- проектувати та аналізувати ефективні засоби захисту від 
стороннього доступу; 
- управляти безпекою в програмно-апаратних рішеннях за 
допомогою біометричної та багатофакторної аутентифікації. 

Як можна 
користуватися 
набутими знаннями і 
уміннями 
(компетентності)  

Набутими знаннями та вміннями можна користуватися при 
проектуванні медичного обладнання або розробці технічного 
завдання на його проектування. 

Інформаційне 
забезпечення  

Силабус, РСО, навчальний посібник (електронне видання), 
онлайн-курс у Google Classroom, практичні заняття. 

Форма проведення 
занять  

Лекції, практичні заняття 

Семестровий контроль  Залік 

http://bi.fbmi.kpi.ua/
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Дисципліна МОЛЕКУЛЯРНА БІОТЕХНОЛОГІЯ ТА БІОІНЖЕНЕРІЯ 
Рівень ВО  Перший (бакалаврський)  
Курс  3 
Обсяг  4,0 кредити ЄКТС  
Мова викладання  Українська  
Кафедра  Кафедра біоенергетики, біоінформатики та екобіотехнології 

ФБТ, https://keb.kpi.ua/  
Викладачі Моргун Б.В., д.б.н., доц. 
Вимоги до початку 
вивчення  

Біохімія; Основи цитології та генетики 

Що буде вивчатися  Робота з нуклеїновими кислотами, білками й іншими 
біологічними молекулами для застосування в галузі охорони 
здоров'я та навколишнього середовища. 

Чому це цікаво/треба 
вивчати  

Сучасні молекулярно біотехнологічні та генетично інженерні 
процедури мають велике значення для багатьох сфер 
дослідження та промислових процесів. Це як біологічні так і 
медичні проєкти, рекомбінантне виробництво ліків, бажаних 
метаболітів й оптимізованих технічних ферментів, створення 
клітинних систем діагностики та стратегії управління 
навколишнім середовищем, а також виробництво харчових 
продуктів. 

Чому можна навчитися 
(результати навчання)  

Знання: 
- місце і значення молекулярної біотехнології у системі 
біологічних знань; 
- практичне значення молекулярної біотехнології для 
вирішення низки проблем у сільському господарстві, 
рослинництві та легкій промисловості; 
- основних методів, що застосовуються у молекулярної 
біотехнології – генній та клітинній інженерія; 
- завдання, напрямки та основні проблеми молекулярної 
біотехнології згідно сучасних потреб; 
- найважливіші реалізовані розробки молекулярної 
біотехнології у рослинництві, тваринництві та медицині; 
- наукові та правові основи забезпечення безпеки у галузі 
молекулярної біотехнології живих організмів. 

Як можна 
користуватися 
набутими знаннями і 
уміннями 
(компетентності)  

Уміння: 
- підбирати вихідний матеріал живих організмів; 
- застосовувати схеми одержання рекомбінантних ДНК, 
генетичних векторів, нових форм рослин і тварин; 
- добирати живильні середовища і раціональні умови 
культивування клітині та проходження ензиматичних реакцій; 
- складати молекулярно-генетичні програми технологічного 
використання живих організмів. 

Інформаційне 
забезпечення  

Силабус, онлайн-курс на платформі Сікорський. 

Форма проведення 
занять  

Лекції, практичні заняття 

Семестровий контроль  Залік 

 

 

https://keb.kpi.ua/
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Дисципліна ОСНОВИ БІОІНФОРМАТИКИ, ГЕНОМІКИ ТА 

ПРОТЕЇНОМІКИ 
Рівень ВО  Перший (бакалаврський)  
Курс  4  
Обсяг  4,0 кредити ЄКТС  
Мова викладання  Українська  
Кафедра  Біоенергетики, біоінформатики та екобіотехнології ФБТ 

https://keb.kpi.ua  
Вимоги до початку 
вивчення  

«Біохімія», «Основи інформатики», «Основи цитології та 
генетики» 

Що буде вивчатися  Біоінформатика відноситься до числа високих технологій, що 
забезпечує інформаційно-комп’ютерні та теоретичні основи 
молекулярної біології, біотехнології, генетики і селекції, 
генетичної та білкової інженерії, медичної генетики, генної 
діагностики та екології за використання методів 
біоінформатики та роботи з базами даних. Студенти будуть 
вчитися працювати з базами даних, вивчати методи 
вирівнювання білкових послідовностей та ДНК, створення 
тривимірних моделей білкових структур, методи 
картографування та аналізу ДНК, РНК, білків людини, 
тварин, рослин, мікроорганізмів;  застосовувати ці дані для 
отримання нових знань. 

Чому це цікаво/треба 
вивчати  

Отримані знання дозволять вдосконалювати методи 
діагностики захворювань;  виявляти спадкову схильність до 
хвороб;  розробляти ліки і вакцини з використанням даних на 
молекулярному рівні та з урахуванням індивідуальних 
генетичних профілей пацієнтів; дослідних тварин, 
сільськогосподарських рослин; розробляти методи швидкого 
виявлення і знищення патогенів, методи отримання нових 
видів біологічного палива тощо. 

Чому можна навчитися 
(результати навчання)  

В результаті вивчення курсу «Основи біоінформатики, 
геноміки та протеоміки» студент освоїть алгоритми, на основі 
яких створюється програмне забезпечення для 
біоінформаційних баз даних, буде вміти правильно вибирати 
параметри алгоритмів закладених в базах даних, здійснювати 
інтерпретацію даних, отриманих при вирівнюванні 
послідовностей ДНК, РНК, білків. 

Як можна 
користуватися 
набутими знаннями і 
уміннями 
(компетентності)  

Отримані знання та уміння допоможуть у розумінні 
структурної організації біологічних об’єктів (ДНК, РНК та 
білків), дозволять проводити біоінформаційні дослідження, 
аналізувати отримані результати та  отримувати нові знання в 
області молекулярної біології, біотехнології, генетики і 
селекції, генетичної та білкової інженерії, медичної генетики, 
генної діагностики та екології. 

Інформаційне 
забезпечення  

Силабус, онлайн-курс на платформі Сікорський. 

Форма проведення 
занять  

Лекції, практичні заняття 

Семестровий контроль  Залік 
 
 

https://keb.kpi.ua/
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Дисципліна ОСНОВИ ТРАНСЛЯЦІЙНОЇ МЕДИЦИНИ, 

РЕГЕНЕРАТИВНОЇ ТА БІОФАРМАЦЕВТИЧНОЇ 
ІНЖЕНЕРІЇ 

Рівень ВО  Перший (бакалаврський)  
Курс  4 
Обсяг  4 кредитів ЄКТС  
Мова викладання  Українська  
Кафедра  Трансляційної медичної біоінженерії ФБМІ http://bi.fbmi.kpi.ua   
Викладачі Галкін О.Ю., д.б.н., проф., Луценко Т.М., к.т.н. 
Вимоги до початку 
вивчення  

Знання з основ біотехнології та біоінженерії, основ цитології та 
генетики. 

Що буде вивчатися  В межах курсу студенти ознайомляться з основами 
трансляційної медицини, регенеративної та біофармацевтичної 
інженерії. 

Чому це цікаво/треба 
вивчати  

Вивчення основ трансляційної медицини дозволяє отримувати 
спеціалістів, що забезпечуватимуть швидке впровадження 
(трансляцію) фундаментальних відкриттів в галузі 
природничих наук в практику охорони здоров’я; 
регенеративної інженерії – спеціалістів в галузі відновлення 
ураженої хворобою або пошкодженої (травмованої) тканини за 
допомогою методів клітинної терапії; біофармацевтичної 
інженерії – спеціалістів з розробки 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). 

Чому можна навчитися 
(результати навчання)  

знання: 
- з засовів, методів та способів впровадження трансляційної 
медицини в галузі природничих наук в практику охорони 
здоров’я 
- з регенеравивної інженерії та її використання в галузі 
відновлення ураженої хворобою або пошкодженої 
(травмованої) тканини за допомогою методів клітинної терапії; 
- з біофармацевтичної інженерії для розробки 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). 
вміння: 
- використовувати засади трансляційної медицини для 
впровадження теоретичних та практичних наукових розробок в 
галузі охорони здоров’я та інших сумісних галузях; 
- використовувати засади регенеравивної інженерії відновлення 
ураженої хворобою або пошкодженої (травмованої) тканини за 
допомогою методів клітинної терапії; 
- використовувати принципи та методи біофармацевтичної 
інженерії для розробки 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). 

http://bi.fbmi.kpi.ua/
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Як можна 
користуватися 
набутими знаннями і 
уміннями 
(компетентності)  

Проводити наукову, дослідницьку та промислову діяльність в 
галузі трансляційної медицини, регенеративної та 
біофармацевтичної інженерії. 

Інформаційне 
забезпечення  

Силабус, РСО, онлайн-курс з використанням засобів Moodle. 

Форма проведення 
занять  

Лекції, практичні заняття 

Семестровий контроль  Залік 
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