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Сертифікатна програма: Що це таке?
Сертифікатні програми (так цей вид навчання називають у 
США та ЄС) являють собою невеликий набір дисциплін для 
спеціалізації в рамках певної спеціальності чи 
міжгалузевого напрямку.
Сертифікатні програми КПІ пропонуються всім бажаючим:
Студентам КПІ: Сертифікатна програма в рамках обраної 
(своєї) освітньої програми – безкоштовно;
Студентам КПІ: Сертифікатна програма в рамках «чужих»
освітніх програм – за оплату;
Студентам інших ВНЗ – за оплату;
Будь-кому іншому – за оплату. 
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Сертифікатна програма:                                         Як 
вона пов'язана із освітньою програмою?

Освітня програма “Регенеративна та біофармацевтична 
інженерія” розроблена на основі Стандарту вищої освіти 
України “Біомедична інженерія”. 
Мінімум 50% освітньої програми мають забезпечувати 
формування компетентностей, передбачених Стандартом.  
Мінімум 25% освітньої програми мають бути вибірковими –
обиратися студентом самостійно. 

100% (Освітня програма) =
50% (“Стандартні” для спеціальності 163) + 

25% (“Особливі”) + 
25% (Вибіркові: професійні, гуманітарні тощо)
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Сертифікатна програма: Про що вона?
Трансляційна медицина являє собою сучасну галузь, що забезпечує 
швидке впровадження (трансляцію) фундаментальних відкриттів у 
галузі природничих наук у практику охорони здоров'я. Трансляційна 
медицина має безпосереднє відношення до розвитку 
персоналізованої медицини у широкому розумінні цього терміну. 
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.
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Сертифікатна програма: Що вивчати?
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Компоненти сертифікатної програми Кредити ЄКТС Форма контролю

Імунологія та алергологія (5 семестр) 4,0 Залік

Основи медичної хімії та біофармації (5 семестр) 4,0 Залік

Молекулярна біотехнологія та біоінженерія (6 семестр) 4,0 Залік

Біостатистика (6 семестр) 4,0 Залік

Біометричні технології (6 семестр) 4,0 Залік

Технології біомедичних продуктів (6 семестр) 4,0 Залік

Основи біоінформатики, геноміки та протеїноміки
(8 семестр) 4,0 Залік

Основи трансляційної медицини, регенеративної та 
біофармацевтичної інженерії (8 семестр) 4,0 Залік

Загальний обсяг 28 кредитів ЄКТС

Описи дисциплін (компонентів) сертифікатної програми доступні на сайті кафедри 
трансляційної медичної біоінженері: http://bi.fbmi.kpi.ua/uk/certificate-program/

http://bi.fbmi.kpi.ua/uk/certificate-program/


Імунологія та алергологія
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Основи медичної хімії та біофармації
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Технології біомедичних продуктів
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Біостатистика
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Біометричні технології 
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Science of Innovation: Biometrics
https://youtu.be/hv31ZESxoTQ

https://youtu.be/hv31ZESxoTQ


Молекулярна біотехнологія та                          
біоінженерія
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Основи біоінформатики, геноміки та протеїноміки
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Основи трансляційної медицини, регенеративної та 
біофармацевтичної інженерії
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Сертифікатна програма 

«ТРАНСЛЯЦІЙНА 
МЕДИЧНА БІОІНЖЕНЕРІЯ»

http://bi.fbmi.kpi.ua/uk/certificate-program/

Запрошуємо на навчання!

http://bi.fbmi.kpi.ua/uk/certificate-program/
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