








ФlтоодрмАцЕвтичнА компАнlя Нутрlмгд
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Ми виьрдли для Вдс ндйкрдщЕI що створЕнЕ прирOдOю

Рецензiя на освiтньо-професiйну програму пiдготовки бакалаврiв
<tРегенеративна та бiофармацевтична iнженерiя> за спецiальнiстю

163 - Бiомедична iнженерiя, розроблену фахiвцями КПl iM. lгоря Сiкорського

Регенеративна медицина утворилася в результатi взасмодiТ кiлькох наукових дисциплiн:
ембрiологii, цитологiт, молекулярнот генетики, геннот iнженерiт е яскравим прикладом TieT

науки, де межi мiж фунДаментальНими i прикладними дослiдженнями практично cTepTi.

Визначальну роль в регенеративнот медицини грають науково обГрунтованi пiдходи,

методи i технологii спрямованi на вiдновлення i керовану регенерацiю пошкоджених

тканин i органiв, а також збереження Тх структури i функцiй. Бiофармацевтична iнженеРiЯ -
мiждисциплiнарна науково-технiчна галузь, спрямована на розробку i отРимання
лiкувальних, профiлактичних i дiагностичних продуктiв (препаратiв) бiологiчного
походження. Слiд зазначити, що дана галузь науково-технiчноТ та науково-практичноТ

дiяльностi розвиваеться надзвичайно cTpiMKo, як у розвинутих краТнах, так й у краТнах, що

розвиваються. Такий стрiмкий прогрес вимагае сучасних фахiвцiв вiдповiдного профiлю, якi

були б здатнi не тiльки вiдтворювати високотехнологiчнi технологiТ, але Й створювати

iнновацiйнi пiдходи до лiкування, профiлактики та дiагностики захворювань людини.
Пiдготовка такого роду спецiалiстiв здiйснюеться в рамках ocBiTHboT програмИ
кРегенеративна та бiофармацевтична iнженерiя)) на кафедрi трансляцiЙноТ медичноТ

бiоiнженерiТ КПl iM. lгоря Сiкорського.

Освiтня програма, що подана на рецензування, вiдповiдае стандарry вищоТ освiти iз

спецiальностi 16З Бiомедична iнженерiя рля першого (6акалаврського) рiвня вищоТ освiти,

затвердженого наказом МОН УкраТни вiд 19.11.2018 р. N9 1264. Характерними рисами
ocBiTHboT програми е lT мiждисциплiнарнiсть - в рамках професiйноТ пiдготовки здобувачi

вивчають бiологiчнi, медичнi, iнженернi, технологiчнi та нормативно-регуляторнi

дисциплiни.

З огляду на особливiсть сучасного ринку працi в YKpaTHi вважаемо за доцiльне уведення
нормативноТ навчальноТ дисциплiни з молекулярних основ бiоiнформатики. Виходячи З

наукового профiлю випусковоТ кафедри доцiльно передбачити навчальну дисциплiну з

основ тра нсляцiй ноТ меди ци ни.
Вважаемо, що подана на рецензування освiтня програма кРегенеративна та

бiофармацевтична iнженерiя), заслугову€ на пiдтримку та схвалення.
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TIHAMTI " IIEHTP fIpO OIJIAKTIITIHOI I KIIHITIHOI T OKCIIKOJIOIfi "
Yxpaina, 79035, v. Jlrnin, nyn. flyuaficrra, 30, rer.i$arc (032)240-55-24
Cei4oqrro }lb PJI 085117 r;i!,26.06.2017 p. npo sianoeiaHicrb cucreMLr KepyBaHHrr

nuuipronanHrMu Br{Morau .{CTY ISO 1 00 12:2005

BrAfyK
rra ocBiTHbo-rpo$ecifiny rporpaMy riAroroBKu 6aKaraBpiB

<<Peren eparr{BHa ra 6io{a pMarIeBTu q Ha inxceHepir>>
3a creqia;rrnicrro 163 - BionaeAu.rHa inxceHepin

Ha 6asi KIII irvr. Iropn Circopcrrcoro

(Doxyc npozp&Mu: inxenepni ra rexHororiqni ocHoBr4 rpaHcnflIlifiHoi

MeAHUr4Hr4 CyqaCHOi f€rJry3i, rqo 3a6e3ileqye rxBr{AKe BrIpoBaAXeHH.f,

(rpaucnxqiro) Syu4aueHr€LrrbHlrx ni4rpzrrin B rany:i rpllpoAHur-tvx HayK B

npaKTr{Ky oxopoHLr:4opoe'x. Perenepar[BHa MeAurIrrHaMae Ha Meri ni4Hoanennx

ypaxeHoi xnopo6orc a6o notuKoAxeHoi (rpanvroBaHoi) rKaHI4HI4 3a AonoMororo

MeroAiB rcliruHnoi repanii. Bio$apnrarleBrutrHa iuNenepis - vriNAI{cIII4nniHap}Ia

HayKoBo-rexni.rHa r€ury3b, crrprMoBaHa Ha pospo6xy i orpranaannx lilcynanbHrlx,

upo$inarrrlqHr{x i .qiaruocrlrrrHrirx npo4yrrie (npenaparin) 6ionori'rHoro

rloxoAxenHx (earrlr4Hr4, KpoB ra ii KoMrroHeHTI4, aJIepreHV) renui TepaneBTn'{Hi

KoHcrpyKqii, rranuHr{, peKoM6inanuri 6inxu, xusi rriruura Ant KnirI4HHoi repauii

rorqo).

Ocoflnueicmu (yruircanoruicmu) npozpoMu. OceirHs rporpaMa uicrnrr

uruporufi crreKrp Atrcqzunin, xr<i ueo6xi4ni 4nx po:po6ru ra BrpoBaA)KeHHt

cyqacHr4x Siovre4uuHrlx rexHolorifi ra sri $opuyrom y cry,4eurin nacrynni

KOMTIETEHTHOCTl:

. Pogyuinnr, sNaiHH.f, anani:ynauE Ta yrIpaBJItrLI 6ionoriqslarvrra

rpoqecaM u (6ion o z iuui d uct4urutiuu).

. Pogyuiun-r cyri narorori.rHrax ra Si:ionorir{Hl{x upoqecia B

oprauieui ruo4uuu ra rBapIrH (ueduvui ducqunniuu).

. Pogyuinnr, eNaiHHq oprauisonyBarura ynpaBIrflTr4TexHoJIorltIHLIMI4

npoqecaM ur 3a y.uacrro 6ionori.*rux o6' errie (m exu ono zi,au i ducquwiuu).



• Вмiння створювати та обирати шженерно-апаратурне 

оформления технологiй, у т.ч. iз використаниям програмного забезпечення 

(iн:женернi дисциплiни ). 

• Вмiння створювати та впроваджувати технологiчнi та iнженернi

р1шення з урахуванням правових вимог щодо якостi, безпечностi та 

ефективностi бiопродуктiв та технологiй, а також правил бiоетики та 

бiобезпеки ( нормативно-регуляторнi дисциплiни ). 

Побажання. Вважаемо, що доцшьно шдсилити осв1тню програму 

дисциплiнами медико-бiологiчного профiлю, наприклад з фармакологii' та 

токсикологii', мiкробiологii' та iмунологii'. Вiдповiднi знания та умiння е вкрай 

важливими для сучасних фахiвцiв з бiомедичноi' iнженерii'. 

Висновки. Загалом представлену на рецензувания освiтню програму 
. . . 

вважаемо цшком актуальною та такою, що вщповщае сучасному стану 

розвитку бiомедичноi' 
. . .. 

шженерн в Украi'нi та CBIТI. Вважаемо, 

представлена на рецензування ос1яння програма, заслуговуе на схвалення. 

Директор ПНДМП «ЦПiКТ», 

д.мед.н., проф. 

Старший науковий спiвробiтник, 

к.т.н., с.и.с. Ятченко О.О. 
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ТОВ «Діксі-Центр» 

 

  системна інтеграція, сервіс та підтримка  
 

  CISCO, IBM, HP, DELL, EMC, APC 
  Extreme, Fujitsu, Grandstream, Lenovo, Linksys, Sony, TrippLite  
  Microsoft, VMWare 

 

Завідувачу кафедри трансляційної  
медичної біоінженерії  
КПІ ім. Ігоря Сікорського  
Галкіну О.Ю.  

 
Шановний Олександре Юрійовичу! 

 
ТОВ «Діксі-Центр», як компанія, що серед іншого спеціалізується на 

інформаційних технологіях для охорони здоров’я, висловлює Вам свою повагу та 
просить прийняти наступні коментарі щодо Освітньо-професійної програми 
підготовки бакалаврів «Регенеративна та біофармацевтична інженерія» за 
спеціальністю 163 – Біомедична інженерія.  

По-перше, хочемо відзначити актуальність згаданої вище освітньої програми 
та затребуваність на ринку праці фахівців даного профілю.  

По-друге, хочемо висловити наступні побажання, які, на нашу думку, 
зроблять освітню програму більш корисною для здобувача: 

- доцільно навести конкретний перелік дисциплін, що передбачається 
надавати студенту на вибір; 

- нам видається необґрунтованим обсяг вивчення дисципліни «Хімія», що 
становить 10 кредитів ЄКТС, особливо з урахуванням того, що передбачена така 
обов’язкова компонента як «Біохімія» (7,5 кредитів); 

- деякі обов’язкові компоненти можуть бути трансформовані у вибіркові, 
наприклад дисципліна «Мікробіологія, вірусологія та імунологія» може бути 
трансформована у вибірковий блок дисциплін: Загальна мікробіологія та 
вірусологія/Медична мікробіологія та вірусологія, Загальна імунологія/Імунологія та 
алергологія/Лабораторна імунологія тощо.  

Сподіваюся, що висловлені коментарі будуть корисні для покращення 
освітньої програми.  

 
 
Генеральний директор ТОВ «Діксі-Центр», 
кандидат технічних наук           Ю.В. Горшунов  
 

 

http://www.dixi-center.com/
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