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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 проекту Освітньо-професійної програми 
підготовки магістрів «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 «сконцентрованою» та зрозумілою для 
абітурієнта: 

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

- в рамках дисципліни щодо застосування інформаційних технологій для 
вирішення задач біомедичної інженерії радимо Вам приділити основам та 
принципам побудови електронних систем для потреб охорони здоров'я (eHealth); 

- на нашу думку, віднесення таких освітніх компонент як «Наукова робота за 
темою магістерської дисертації» та «Переддипломна практика» до нормативних 
компонентів не є логічним, адже тему переддипломної практики та дипломної 
роботи студент обирає самостійно, відповідно до власного професійного світогляду.  

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

 
 
Щиро Ваш Випускник Київської Політехніки, 
Генеральний директор ТОВ «Діксі-Центр», 
кандидат технічних наук           Ю.В. Горшунов  

 

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


пндмп,, цЕнтр IIроiDIлАктиtIноi I клIнIIIноI токсикологI["
украiъа, 79о35,м. львь, вул. щунайська, 30, тел.lфакс (032) 240-55-24

Свiдоlцво }f9 РЛ 08.5/17 вtд26.а6.2017 р. про вiдповiднiсть системи керування

вимiрюваннями вимOгам ДСТУ ISO 10012:2005

вIдгук
на освiтньо-професiЙну програму пiдготовки магiстрiв

(Регенеративна та бiофармацевтична iнженерiя>>

за спецiальнiстю 163 - Бiомедична iнженерiя

на базi КПI iM. Iгоря Сiкорського

Фоt<ус про?раjrа: iнженернi та технологiчнi основи трансJIяцiйноi

медицини с}д{асЕоТ гаIý.зi, що забезпечу€ rrrвидке вгIроВаДженнЯ

(транслящiю) фундаментаJIънID( вiдкритгiв в гашузi ЕрЕродншчID( ЕаУк В

практику охорони здоров'я. Регенеративна медицина мае на MeTi вiдновлення

ураженоi хворобою або пошкодженоi (TpaBMoBaHoi) тканини за доrrомогою

методiв клiтинноi терапii. Бiофармацевтична iнженерiя - мiждисциплiнарНа

науково-технiчна гаJIузъ, спрямована на розробку i отримання лiкУВ€lJIъних,

профiлактичних i дiагностичних продуктiв (препаратiв) бiологiчного

походження (вакцини, кров та fi комшоненти, ilJIергени, геннi терапевтичнi

конструкцii, тканини, рекомбiнантнi бiлки, живi клiтини для клiтинноi терапiТ

тошlо).

Особлuвiсmь (унiкальнiсmь) проzр{tлlu. Освiтня програма мiстить

широкий спектр дисциплiн, якi необхiднi для розробки та впровадженнrI

сrIасних бiомедичнlп( технологiй та якi формують у студентiв насryпнi

комцетентностi:

. Розумiння, вмiння ана-гriз5лвати та угIравJбIти бiологiчншчrи

процесам и (бiолоziчнi duсцuшiнu).

. Розумiння, вмiння органiзовувg}ти та управJIяти технологiчниtrли

процесztми за yracTi бiологiчних об'ектtь (mехнолоziчнi duсцuпlliнu).

. Розумiння та навиIIки використi}ння iнформацiйнюr технологiй у

бiологii, медициЕi та вiдповiднrur технологiях {IТ-duсцuплiнu).



Вмiння створювати обирати iнженерно-апаратурне

оформлення технологiй, у т.ч. iз використанням про|рамного забезпечення

{iHac е н epHi d uс цurшi Hu).

. Вмiння створювати та впроваджувати технологiчнi та iHжeHepHi

рiшення з урахуванням правових вимог щодо якостi, безпечностi та

ефективностi бiопродуктiв та технологiй, а також правил бiоетики та

бiобезпек и {нор*tаmuвно-реzуJlяmорнi duсцuплiнu).

Побаакання. Вважаемо, що доцiльно пiдсилити освiтню програму

дисциплiнами медико-бiологiчного профiJIю, наприклад з фармакологii та

токсикологiТ, мiкробiологiТ та iмунологii. Вiдповiднi знання та умiння с вкрай

важливими для сучасних фахiвчiв з бiомедичноТ iнженерiТ.

Вuсновкu. Загалом представлену на рецензування освiтню програму

вв€Dкаемо цiлком актуrtльною та такою, що вiдповiдае сучасному стану

розвитку бiомедичноТ iнженерii в Украiнi та cBiTi. Вважаемо, що

представлена на рецензуванЕя осiяння програма, засJý/говуе на схвапення.

Щиректор ПНЩМП <(ЦПiКТ>>,

д.мед.н., проф.

Старший науковий

к.т.н., с.н.с. Ятченко о.о.
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ФlтоодрмАцЕвтичнА компАнtя Нутрtмгд
Розроькд тА вироБництво ФlтотЕрАпЕвтичноl продукцrl з 'l 998 року

Ми виьрдли для Вдс ндйкрдщЕl що створЕнЕ прирOдою

Рецензiя на освiтньо-професiйну програму пiдготовки магiстрiв

кРегенеративна та бiофармацевтична aнженерiя> за спецiальнiстю

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

РегенераТивна меДицина утворилаСя в резуЛьтатi взаемодiТ кiлькох наукових дисциплiн:

ембрiологiТ, цитологii 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 технологiТ, спрямованi на вiдновлення i керовану регенерацiю пошкоджених

тканин i органiв, а також збереження ix струкryри 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 розвивасться надзвичайно cTpiMKo, як у розвинутих краТнах, так й у краТнах, lло

розвиваються. Такий стрiмкий прогрес вимага€ 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 для другого (магiстерського) рiвня вищоТ освiти,

затвердженого наказом МОН УкраТни вiд 24,04.2019 р. Ns 561. Характерними рисами

ocBiTHboT програми е rT мiждисциплiнарнiсть - здобувачi вивчають дисциплiни, що

охоплюють бiологiчнi, медико-6iологiчнi, iнженернi, технологiчнi, економiчнi аспекти та

мовну пiдготовку. З огляду на особливiсть сучасного ринку працi в YKpaTHi вважа€мо за

доцiльне уведення нормативноТ навчальноТ дисциплiни з регуляторних питань у

бiомедич нiй iнженерiТ.

Вважаемо, що подана на рецензування освiтня програма кРегенеративна та

бiофармацевтична iнженерiя)), заслугову€ на пiдтримку та схвалення.

Генеральний

Серriй ГУЛИЙ
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кандидат технiчних
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