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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).



ДисципліниДисципліни професійноїпрофесійної
підготовкипідготовки бакалаврабакалавра ((обовобов''язковіязкові))

 Біофізика
 Електротехніка
 Матеріалознавство та конструкційні матеріали
 Аналогова та цифрова схемотехніка
 Біомедичні прилади, апарати і комплекси
 ПрикладнаПрикладна біохіміябіохімія тата біоматеріалибіоматеріали. . ЧастинаЧастина 1. 1. АналітичнаАналітична біохіміябіохімія тата

інструментальніінструментальні методиметоди аналізуаналізу
 ПрикладнаПрикладна біохіміябіохімія тата біоматеріалибіоматеріали. . ЧастинаЧастина 2. 2. БіоматеріалиБіоматеріали тата біосумісністьбіосумісність
 ОсновиОснови цитологіїцитології тата генетикигенетики
 ОсновиОснови мікробіологіїмікробіології іі вірусологіївірусології
 БіотехнологіяБіотехнологія тата біоінженеріябіоінженерія. . ЧастинаЧастина 1. 1. ОсновиОснови біотехнологіїбіотехнології
 БіотехнологіяБіотехнологія тата біоінженеріябіоінженерія. . ЧастинаЧастина 2. 2. ПроцесиПроцеси тата апаратиапарати уу біоінженеріїбіоінженерії
 ОсновиОснови стандартизаціїстандартизації тата промисловоїпромислової інженеріїінженерії
 АвтоматизаціяАвтоматизація уу біоінженеріїбіоінженерії
 ІнформаційніІнформаційні технологіїтехнології тата мікропроцесорнамікропроцесорна технікатехніка уу біомедичнійбіомедичній інженеріїінженерії



ДисципліниДисципліни професійноїпрофесійної
підготовкипідготовки бакалаврабакалавра ((вибірковівибіркові, , 
розробленірозроблені випусковоювипусковою кафедроюкафедрою))

 ІмунологіяІмунологія тата алергологіяалергологія
 ОсновиОснови медичноїмедичної хіміїхімії тата біофармаціїбіофармації
 БіологіяБіологія розвиткурозвитку тата основиоснови еволюційноїеволюційної теоріїтеорії
 МетодиМетоди аналізуаналізу структуриструктури біологічнобіологічно активнихактивних речовинречовин
 ТехнологіїТехнології біомедичнихбіомедичних продуктівпродуктів
 БіостатистикаБіостатистика
 БіометричніБіометричні технологіїтехнології
 МолекулярнаМолекулярна біотехнологіябіотехнологія тата біоінженеріябіоінженерія
 ОсновиОснови фармацевтичнихфармацевтичних виробництввиробництв
 ОсновиОснови трансляційноїтрансляційної медицинимедицини, , регенеративноїрегенеративної тата

біофармацевтичноїбіофармацевтичної інженеріїінженерії
 ОсновиОснови біоінформатикибіоінформатики, , геномікигеноміки тата протеїномікипротеїноміки



ТемиТеми дипломнихдипломних проектівпроектів
((прикладиприклади))

 БіоінженернийБіоінженерний проектпроект медичнихмедичних продуктівпродуктів длядля клітинноїклітинної терапіїтерапії нана
основіоснові стовбуровихстовбурових клітинклітин

 БіоінженернийБіоінженерний проектпроект медичнихмедичних терапевтичнихтерапевтичних продуктівпродуктів нана основіоснові
рекомбінантнихрекомбінантних моноклональнихмоноклональних антитілантитіл

 БіоінженернийБіоінженерний проектпроект конструюванняконструювання тата виготовленнявиготовлення медичногомедичного
виробувиробу длядля імуноферментноїімуноферментної діагностикидіагностики COVIDCOVID--1919

 БіоінженеріяБіоінженерія технологійтехнологій оцінкиоцінки токсичностітоксичності косметологічнихкосметологічних
субстанційсубстанцій inin vitrovitro

 БіоінженернеБіоінженерне конструюванняконструювання виробувиробу длядля оцінкиоцінки впливувпливу речовинречовин
різногорізного походженняпоходження нана моделімоделі уролітіазууролітіазу

 БіоінженернеБіоінженерне конструюванняконструювання виробувиробу--моделімоделі гематоенцефалічногогематоенцефалічного
барбар’’єруєру длядля біологічногобіологічного оцінюванняоцінювання протипухлиннихпротипухлинних лікарськихлікарських
засобівзасобів

 БіоінженернеБіоінженерне конструюванняконструювання біоматеріалівбіоматеріалів длядля доставкидоставки лікарськихлікарських
засобівзасобів припри терапіїтерапії ендокриннихендокринних патологійпатологій

 БіоінженернийБіоінженерний проектпроект отриманняотримання біоматеріалівбіоматеріалів длядля трансдермальноїтрансдермальної
доставкидоставки лікарськихлікарських засобівзасобів припри терапіїтерапії орфаннихорфанних захворюваньзахворювань

 БіоінженернийБіоінженерний проектпроект конструюванняконструювання тата виготовленнявиготовлення біоімплантубіоімпланту
длядля використаннявикористання уу кардіохірургіїкардіохірургії



ХтоХто будебуде викладативикладати??
(викладачі спеціальних дисциплін
http://bi.fbmi.kpi.ua/uk/staffu/)

 Олександр Галкін, д.б.н., проф. – біоінженерія, фармація, 
менеджмент якості

 Наталія Поєдинок, д.б.н., с.н.с. – біоінженерія
 Олена Беспалова, к.б.н., с.н.с. – імунологія, біоінженерія
 Олександр Солдаткін, д.б.н., с.н.с. – біосенсорика
 Тетяна Луценко, к.т.н. – біоінженерія, фармація, 
менеджмент якості

 Олександр Бесараб, к.т.н. – ІТ-технології у медицині, 
біомедична інженерія

 Валентина Мотроненко, PhD – біоінженерія, промислова
інженерія

 Олена Голембіовська, к.фарм.н. – фармація, хімія



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.



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.



ДекількаДекілька слівслів пропро
трансляційнутрансляційну медицинумедицину

ЧомуЧому випусковавипускова кафедракафедра
називаєтьсяназивається ““трансляційнтрансляційноїої
медимедичноїчної біоінженеріїбіоінженерії””????



Проблема “трансляції”
Фундаментальна біомедична наука (Basic)

Практична охорона здоров'я (Clinical)



Термін

 Термін «translational research» був
введений у 1986 р. для позначення
медичного дослідження, яке сприяє
практичному застосуванню наукових
досягнень для розробки і впровадження
нових способів профілактики, 
діагностики, лікування і реабілітації
(синонім - трансляційна медицина).



Подвійний зворотній
зв’язок

Двохстороння концепція:                                
«Bench-to-Bedside» та «Bedside-to-Bench»



Ознаки галузі: Освіта

Translational medicine and Bioengineering sciences
Master and PhD programs

1. The University of Edinburgh 2007.
2. Aalborg University Denmark 2009.
3. University of Helsinki in 2010.
4. In 2010, UC Berkeley and UC San Francisco
5. Cedars-Sinai Medical Center in Los Angeles, 2012
6. University of Barcelona 2013
7. City College of New York 2015
8. University of Liverpool, King's College London, Imperial College London, University 

College London, Oxford and Cambridge .
9. The University of Manchester, Newcastle University and Queen's University Belfast.
10. Tulane University has a PhD program in Bio-Innovation
11. Temple University's College of Public Health .
12. Mahidol University
13. University of Würzburg 2018



Запитання?

До зустрічі на ІІ курсі !!


