
 
ВІДОМОСТІ

про самооцінювання освітньої програми
 

Заклад вищої освіти Державний університет "Одеська політехніка"

Освітня програма 50578 Біомедична інженерія

Рівень вищої освіти Бакалавр

Спеціальність 163 Біомедична інженерія

 
 

Відомості про самооцінювання є частиною акредитаційної справи, поданої до Національного агентства із 
забезпечення якості вищої освіти для акредитації зазначеної вище освітньої програми. Відповідальність за 
підготовку і зміст відомостей несе заклад вищої освіти, який подає програму на акредитацію.
Детальніше про мету і порядок проведення акредитації можна дізнатися на вебсайті Національного агентства – 
https://naqa.gov.ua/
 
Використані скорочення:

ID  ідентифікатор

ВСП відокремлений структурний підрозділ

ЄДЕБО Єдина державна електронна база з питань освіти

ЄКТС Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система

ЗВО заклад вищої освіти

ОП освітня програма
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https://naqa.gov.ua/


Загальні відомості
 

1. Інформація про ЗВО (ВСП ЗВО)
 
Реєстраційний номер ЗВО у ЄДЕБО 5754

Повна назва ЗВО Державний університет "Одеська політехніка"

Ідентифікаційний код ЗВО 43861328

ПІБ керівника ЗВО Оборський Геннадій Олександрович

Посилання на офіційний веб-сайт 
ЗВО

https://op.edu.ua

 
2. Посилання на інформацію про ЗВО (ВСП ЗВО) у Реєстрі суб’єктів освітньої діяльності ЄДЕБО
 
https://registry.edbo.gov.ua/university/5754

 
3.  Загальна інформація про ОП, яка подається на акредитацію
 
ID освітньої програми в ЄДЕБО 50578

Назва ОП Біомедична інженерія

Галузь знань 16 Хімічна та біоінженерія

Спеціальність 163 Біомедична інженерія

Спеціалізація (за наявності) відсутня

Рівень вищої освіти Бакалавр

Тип освітньої програми Освітньо-професійна

Вступ на освітню програму 
здійснюється на основі ступеня 
(рівня)

Повна загальна середня освіта, ОКР «молодший спеціаліст»
 

Структурний підрозділ (кафедра 
або інший підрозділ), 
відповідальний за реалізацію ОП

кафедра біомедичної інженерії

Інші навчальні структурні 
підрозділи (кафедра або інші 
підрозділи), залучені до реалізації 
ОП

Кафедра історії та етнографії України, кафедра інформаційних 
технологій проектування та дизайну, кафедра металорізальних верстатів, 
метрології та сертифікації, кафедра управління системами безпеки 
життєдіяльності, кафедра іноземних мов,  кафедра інформаційної 
діяльності та медіа-комунікацій, кафедра філософії та методології науки, 
кафедра вищої математики та моделювання систем, кафедра теоретичних 
основ хімії.

Місце (адреса) провадження 
освітньої діяльності за ОП

пр. Шевченка, 1, Одеса, Одеська область

Освітня програма передбачає 
присвоєння професійної 
кваліфікації

не передбачає

Професійна кваліфікація, яка 
присвоюється за ОП (за наявності)

відсутня

Мова (мови) викладання Українська

ID   гаранта ОП у ЄДЕБО 386115

ПІБ гаранта ОП Тітова Наталія Володимирівна

Посада гаранта ОП Завідувач кафедри

Корпоративна електронна адреса 
гаранта ОП

titova.n.v@op.edu.ua

Контактний телефон гаранта ОП +38(068)-302-36-78

Додатковий телефон гаранта ОП відсутній
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          Форми здобуття освіти на ОП
        

          Термін навчання
        

заочна 4 р. 8 міс.

очна денна 3 р. 10 міс.

 
4. Загальні відомості про ОП, історію її розроблення та впровадження 
 
Освітня програма «Біомедична інженерія» для підготовки бакалаврів за спеціальністю 163 «Біомедична інженерія» 
(далі – ОП) містить комплекс освітніх компонентів, спланованих і організованих для досягнення визначених 
результатів навчання. Строк підготовки – 3 роки й 10 місяців. ОП впроваджена в Державному університеті Одеська 
політехніка (далі – Університеті) у 2016 році й розроблена на підставі чинних на момент відкриття спеціальності 
положень Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», постанови КМУ «Про затвердження Національної 
рамки кваліфікацій» та інших, пов'язаних з ними, нормативних документів. Актуальність впровадження ОП в 
Університеті, насамперед, була обумовлена нагальними потребами медичної галузі вирішувати нові комплексні 
задачі щодо розробки, обслуговування, виробництва, експертизи і сертифікації медико-біологічних приладів і 
систем, оцінки відповідності технічним регламентам, стандартам біозахисту та біобезпеки біологічної та медичної 
техніки, біомедичних виробів і біоматеріалів медичного призначення, штучних органів, а також відповідного 
програмного забезпечення та інформаційних технологій. ОП затверджена на засіданні Вченої Ради Університету у 
2016 року як тимчасовий документ до введення Стандарту вищої освіти з підготовки бакалаврів за спеціальністю 163 
«Біомедична інженерія» за пропозицією Навчально-наукового інституту медичної інженерії. Під час розробки 
змісту й внесення змін в ОП були враховані нові положення чинного законодавства України та університету, 
особливості вимог до кандидатів на посади в сфері біомедичної інженерії, сучасні методи й форми процесу 
навчання, програми-аналоги ЗВО України та інших країн (НТУУ "КПІ ім. Ігоря Сікорського», ВНТУ, ХНУРЕ, 
Австрія, Португалія, Словакія, Польща та ін.), рекомендації й відгуки потенційних роботодавців, випускників, а 
також колег академічного кола, які мали досвід розробки аналогічної ОП. Зміни в ОП були внесені починаючи з 
2018 року, оскільки з’явився Стандарт вищої освіти з підготовки бакалаврів за спеціальністю 163 «Біомедична 
інженерія» https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/12/21/163-biomedichna-
inzheneriya-bakalavr.pdf. Підготовкою фахівців займалась кафедра загальної та медичної фізики, яка з 2020 року 
була перейменована в кафедру біомедичної інженерії. 
 
5. Інформація про контингент здобувачів вищої освіти на ОП станом на 1 жовтня поточного 
навчального року у розрізі форм здобуття освіти та набір на ОП (кількість здобувачів, зарахованих 
на навчання у відповідному навчальному році сумарно за усіма формами здобуття освіти)

 
Рік 

навчанн
я

Навчальний 
рік, у якому 

відбувся 
набір 

здобувачів 
відповідного 

року 
навчання

Обсяг 
набору на 

ОП у 
відповідно

му 
навчально

му році

Контингент студентів на 
відповідному році навчання 

станом на 1 жовтня поточного 
навчального року

У тому числі іноземців

ОД З ОД З

1 курс 2021 - 2022 14 10 3 0 0

2 курс 2020 - 2021 14 10 2 2 0

3 курс 2019 - 2020 10 10 0 2 0

4 курс 2018 - 2019 12 12 0 1 0

5 курс 2017 - 2018 0 0 0

 
Умовні позначення:  ОД – очна денна; ОВ – очна вечірня; З – заочна; Дс – дистанційна; М – мережева; Дл – дуальна.

 
6. Інформація про інші ОП ЗВО за відповідною спеціальністю

 
Рівень вищої освіти Інформація про освітні програми

початковий рівень (короткий цикл) програми відсутні

перший (бакалаврський) рівень 50578 Біомедична інженерія

другий (магістерський) рівень програми відсутні

третій (освітньо-науковий/освітньо-творчий) 
рівень

програми відсутні

 
7. Інформація про площі приміщень ЗВО станом на момент подання відомостей про 
самооцінювання, кв. м.
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 Загальна площа Навчальна площа

Усі приміщення ЗВО 164926 58362

Власні приміщення ЗВО (на праві власності, господарського 
відання або оперативного управління)

58362 58362

Приміщення, які використовуються на іншому праві, аніж 
право власності, господарського відання або оперативного 
управління (оренда, безоплатне користування тощо)

0 0

Приміщення, здані в оренду 4970 0

 
Примітка.  Для ЗВО із ВСП інформація зазначається:

�  щодо ОП, яка реалізується у базовому ЗВО – без урахування приміщень ВСП;
�  щодо ОП, яка реалізується у ВСП – лише щодо приміщень даного ВСП.

 
8. Документи щодо ОП

 
Документ Назва файла Хеш файла

Освітня програма !ОП163-бакалавр-2021-готово.pdf tF/iT2HqlTiCGjg9rXEgEgiVVceY7YYSBym3rw4tnzg=

Навчальний план за ОП 163-
0_2021_biomedychna_inzheneriya_

np[1].pdf

U4uoAERynHXbuYGHET+FvD8zstF2McfpqlCf6Q3Xuxw
=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

відгук на ОП 2021.tif jgPbqWen17doEbVcwHInSnmofVEwPzqcQz1E4kUDWkA
=

 
 

1. Проектування та цілі освітньої програми
 
 

Якими є цілі ОП? У чому полягають особливості (унікальність) цієї програми?

Метою ОП “Біомедична інженерія” є підготовка конкурентоздатних фахівців, визнаних в Україні та за її межами, які 
володіють високим рівнем компетентностей у сфері розробки, конструювання, виробництва, експлуатації, ремонту, 
сервісного обслуговування, експертизи та сертифікації медико-біологічних приладів і систем, оцінки відповідності 
технічним регламентам, стандартам біозахисту та біобезпеки біологічної та медичної техніки, біомедичних виробів і 
біоматеріалів медичного призначення, штучних органів, а також відповідного програмного забезпечення та 
інформаційних технологій.
Унікальністю цієї програми є її спрямованість на досить актуальний напрямок – телемедицину, а саме на 
телемедичну діагностику та моніторинг. Для цього більше уваги акцентується на ознайомлення з різноманітним 
програмним забезпеченням та інформаційними технологіями для вирішення прикладних і фундаментальних 
проблем біології та медицини. 

 

Продемонструйте, із посиланням на конкретні документи ЗВО, що цілі ОП відповідають місії та 
стратегії ЗВО

Згідно Плану стратегічного розвитку Університету на 2021 – 2026 роки 
https://drive.google.com/file/d/18Z7aGOCdI0JVprH0UKaBFcvzdjHleClK/view, місія Університету полягає в підготовці 
на засадах академічної культури доброчесності та національної ідентичності високо кваліфікованих фахівців, 
здатних навчатися впродовж життя, та формування інтелектуального капіталу суспільства. Біомедичний інженер – 
це висококваліфікований спеціаліст, здатний навчатися впродовж життя, інтелектуальна еліта українського 
суспільства. Стратегічна мета полягає у забезпеченні стійкого розвитку університету, інтегрованого у світовий 
освітньо-науковий простір. Цілі ОП відповідають місії, стратегії та завданням Університету, оскільки передбачають 
підготовку всесторонньо розвинених та висококваліфікованих фахівців, які за рахунок опанування спеціалізованих 
дисциплін (наприклад, ОП8, ОП18, ОП19) здатні вирішувати фахові задачі для задоволення потреб медичних 
закладів України.

 

Опишіть, яким чином інтереси та пропозиції таких груп заінтересованих сторін (стейкхолдерів) 
були враховані під час формулювання цілей та програмних результатів навчання ОП: 
 - здобувачі вищої освіти та випускники програми

Інтереси та пропозиції здобувачів ВО враховувались наступним чином - при розробленні ОП 2021 р. в її обговоренні 
приймали участь здобувачі вищої освіти Дімітрашко Євгенія Анатоліївна (2017 р. вступу), Захарова Аліса Юріївна 
(2017 р. вступу) (Прот.зас.каф. 4 від 10.11.2020). 
Також на кафедрі проводилося анкетування здобувачів вищої освіти, анкетування проводилось в електронному 
вигляді. Для опитування використовувались анкети, рекомендовані  Університетом 
(https://www.facebook.com/imionpu/posts/298568258627047).
Інтереси та пропозиції здобувачів ВО враховуються при формуванні тематики курсових робіт та тематики випускної 
кваліфікаційної роботи, при формулюванні цілей та визначенні програмних результатів навчання ОП, через 
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запровадження вибіркової компоненти. Здобувачі ВО мають доступ до інформації, що розміщена на сайті 
Університету (https://op.edu.ua/studies) та мають можливість отримати інформацію щодо академічного календаря, 
розкладу, отримання стипенцдії та ін. при розумінні своїх прав та обов’язків, організації свого розвитку та дозвілля.

- роботодавці

Співпраця з роботодавцями на кафедрі здійснюється на основі двосторонніх договорів про співпрацю. (Угода про 
співпрацю від 22.09.2016 р. з Одеською обласною організацією “Товариство сприяння оборони України”, Договір від 
31.08.2016 р. про творчу співпрацю ІМІ та комунальною установою “Інформаційно-аналітичний центр медичної 
статистики”). Роботодавці залучаються до розробки, рецензування та вдосконалення ОП, це дозволяє врахувати 
інтереси та пріоритети при формуванні фахових ОК. Так були враховані рекомендації (Прот.зас. каф. 3, від 
21.10.2020 р., Прот. зас. каф. 4, від 10.11.2020 р., Прот. зас. каф. 5, від 14.12.2020 р., Прот. зас. каф. 7, від 22.02.2021 
р). Це сприяє покращенню та модернізації ОП та надає можливість враховувати тенденції ринку праці. 

- академічна спільнота

Інтереси та пропозиції академічної спільноти реалізуються шляхом забезпечення академічної свободи викладачів в 
процесі реалізації компонентів ОП, виборі методів навчання, змістового наповнення навчальних дисциплін, 
використанні результатів власних і загальних результатів наукових досліджень. Викладачі, задіяні в процесі 
реалізації ОП, здійснюють постійний моніторинг її якості та вносять відповідні пропозиції щодо поліпшення ОП під 
час обговорення на засіданнях кафедри пропозицій з удосконалення ОП. (Прот. зас.каф. 2, від 21.09.2020 р). 
Викладачі підвищують професійний рівень на конференціях, стажуваннях, курсах з вивчення мов, нових методів і 
форм навчання. Університет надає всебічну інформацію про професійні, наукові та просвітницькі заходи, які 
відбуваються в Україні і світі, доступ до наукометричних баз даних Scopus та Web of Science. Пропозиції академічної 
спільноти враховуються через участь в обговоренні проектів ОП гарантів (https://forms.gle/jUHKrT689hGsG9KZ7), 
викладачів кафедр у метод. семінарах, на яких розглядаються питання розвитку ОП та їх компонентів, 
впровадження суч. освітніх практик для покращення якості навчання. Інтереси академічної спільноти 
забезпечуються також створенням умов для плідної співпраці з представниками інших ЗВО (Угода 5-15 від 
10.03.2015 р. з КНУТД, Договір про співпрацю від 05.01.2021 р. з ХНТУСГ ім. П.Василенка; Договір про співпрацю з 
Академією пол. діаспори в Ченстохові, Польща). Зокрема, враховано досвід ВНТУ, ХНУРЕ, КПІ ім. І. Сікорського та 
ін.

- інші стейкхолдери

Кафедра зацікавлена в залученні якомога більшої кількості стейкхолдерів і активно працює у цьому напрямку. 
Зокрема, були проведені зустрічі із відомою австрійською компанією VAMED 
https://www.facebook.com/imionpu/posts/270833394733867, представником наглядової ради Науково-дослідного 
інституту NanoSapiens  https://www.facebook.com/imionpu/posts/266408608509679.  Кафедра є організатором 
Всеукраїнської наукової конференції https://www.facebook.com/imionpu/posts/264466525370554.  Гарант ОП, 
викладачі ОП приймають участі в міжнародних науково-практичних конференціях та семінарах: Міжнародної 
науково-практичної конференції «Прикладні системи та технології в інформаційному суспільстві» 
(https://aistis.knu.ua) тези: https://aistis.knu.ua/wp-content/uploads/2020/11/tezi_2020_.pdf,  Міжнародному 
медичному форумі https://www.facebook.com/imionpu/posts/302615981555608, та ін. Такі заходи використовуються з 
метою розширити коло потенційних роботодавців та стейкхолдерів для їх участі в періодичному оновленні ОП, 
використання їх практичного досвіду та матеріальної бази для проведення наукових досліджень, подальшого 
працевлаштування випускників ОП.

Продемонструйте, яким чином цілі та програмні результати навчання ОП відбивають тенденції 
розвитку спеціальності та ринку праці

Важливими тенденціями розвитку ОП та сучасного ринку праці за цим напрямом є здатність здобувачів ВО на 
проведення самостійних досліджень, спираючись при цьому на останні науково-технічні досягнення галузі та 
всесвітньої наукової спільноти; володіння сучасними інформаційними технологіями та засобами моделювання 
(наприклад, мовою програмування JAVA). За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я біомедичний інженер 
це професія майбутнього. Це впливає до формування цілей і компетенцій ОП та досягаються наступними 
результатами навчання: ПРН3, ПРН9, ПРН11, ПРН21, ПРН26. Особливості новітніх тенденцій розвитку 
спеціальності також враховуються під час перегляду програм навчальних компонент ОП, професійних дискусій з 
академічною спільнотою та представниками бізнесу (на семінарах, круглих столах тощо), опитування студентів. 

Продемонструйте, яким чином під час формулювання цілей та програмних результатів навчання ОП 
було враховано галузевий та регіональний контекст

Під час формулювання цілей та ПРН ОП було враховано галузевий та регіональний контекст шляхом врахування 
інтересів стейкхолдерів. Зростаюча потреба в біомедичних інженерах забезпечує великий попит на фахівців цієї 
галузі як в Одеському регіоні так і Україні в цілому. Враховуючи існуючу пандемію COVID-19, медичні заклади 
закуповують спеціалізоване додаткове обладнання, тест-системи, яке необхідно обслуговувати і утримувати в 
робочому стані. Цей галузевий контекст було враховано під час формування програмних результатів навчання: 
перелік компетентностей та програмних результатів навчання ОП, які регламентуються стандартом Вищої освіти зі 
спеціальністю 163, доповнено додатковими (ПРН18 – ПРН29), що відображають специфіку експлуатації медичних 
комплексів, здатність синтезувати та оптимізувати медичні комплекси та системи. Також галузевий контекст 
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враховується у тематиці і завданнях відповідних освітніх компонент (ОП19, ПП01 та інші), курсових і 
кваліфікаційних робіт. Під час співпраці з роботодавцями формується регіональний контекст. При цьому 
враховуються рекомендації медичних закладів даного регіону, з якими співпрацює кафедра, аналіз результатів 
проходження практики студентами, аналіз ситуації на ринку медичного обладнання та медичних інформаційних 
технологій. 

Продемонструйте, яким чином під час формулювання цілей та програмних результатів навчання ОП 
було враховано досвід аналогічних вітчизняних та іноземних програм

ОП була розроблена відповідно до потреб світового ринку праці та нових тенденцій в розвитку сучасного 
виробництва. В процесі формулювання цілей та програмних результатів навчання ОП використовувався досвід 
вітчизняних ЗВО, в яких проводять підготовку здобувачів першого рівня освіти за спеціальністю 163 «Біомедична 
інженерія»: Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського, Харківський національний університет 
радіоелектроніки, Вінницький національний технічний університет та інших. Також проаналізовано досвід 
іноземних університетів, які здійснюють підготовку за схожими спеціальностями та ОП. В першу чергу це 
університети з якими Університет має двосторонні договори та які ведуть якісну підготовку бакалаврів за схожими 
напрямами Polonia University Poland, Політехнічний інститут Люблін, Польща, 
https://op.edu.ua/international/partners. Результати вивчення і аналізу освітніх програм було враховано під час 
формулювання ПРН24, ПРН26, ПРН29 та обранні вибіркових компонент ОП.

Продемонструйте, яким чином ОП дозволяє досягти результатів навчання, визначених стандартом 
вищої освіти за відповідною спеціальністю та рівнем вищої освіти

Після перегляду ОП в 2021 р., відповідно до вимог Стандарту вищої освіти, результати навчання та компетентності 
повністю відповідають зазначеному стандарту ВО за відповідною спеціальністю та рівнем вищої освіти, формуються 
освітніми компонентами та відображаються у робочих програмах та інформаційних картках дисциплін. Наприклад, 
в результаті вивчення дисципліни «Моделювання біологічних процесів та систем» передбачається досягнення 
програмного результату ПРН7 «Розуміти теоретичні та практичні підходи до створення та керування медичним 
обладнанням та медичною технікою», ПРН11 «Надавати рекомендації щодо вибору обладнання для забезпечення 
проведення діагностики та лікування», що відповідає результатам навчання 8 і 12 стандарту вищої освіти. 
Наприклад, програмний результат 8 згідно таблиці 2 Стандарту ВО відповідає всім загальним компетентностям 
визначеним в ОП. Крім того, досягається набуття більшості фахових компетентностей. 
(https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/12/21/163-biomedichna-inzheneriya-
bakalavr.pdf). ЗК/СК та ПРН (окрім 7), які визначені у стандарті вищої освіти, повністю враховані під час редакції 
ОП. Співвідношення ПРН з СК/ЗК відбито у матриці “Співвідношення ПРН до програмних компетентностей” в ОП, 
досягнення яких забезпечуються в межах конкретних ОК (Матриця “Співвідношення ПРН до ОК”). 

Якщо стандарт вищої освіти за відповідною спеціальністю та рівнем вищої освіти відсутній, 
поясніть, яким чином визначені ОП програмні результати навчання відповідають вимогам 
Національної рамки кваліфікацій для відповідного кваліфікаційного рівня?

Стандарт вищої освіти з підготовки бакалаврів за спеціальністю 163 «Біомедична інженерія» є чинним 
(https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/12/21/163-biomedichna-inzheneriya-
bakalavr.pdf). 

2. Структура та зміст освітньої програми

Яким є обсяг ОП (у кредитах ЄКТС)?

240

Яким є обсяг освітніх компонентів (у кредитах ЄКТС), спрямованих на формування 
компетентностей, визначених стандартом вищої освіти за відповідною спеціальністю та рівнем 
вищої освіти (за наявності)?

180

Який обсяг (у кредитах ЄКТС) відводиться на дисципліни за вибором здобувачів вищої освіти?

60

Продемонструйте, що зміст ОП відповідає предметній області заявленої для неї спеціальності 
(спеціальностям, якщо освітня програма є міждисциплінарною)?

Зміст освітніх компонентів даної ОП повністю відповідає предметній області спеціальності, визначеної у стандарті 
вищої освіти, а саме: біомедична інформатика, прийняття рішень в медицині; отримання, обробка, інтерпретація 
біосигналів та зображень біологічних об’єктів; клінічна інженерія, медична техніка, мікроелектромеханічні системи, 
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медична радіологія, медичні біотехнології, біомеханіка, робототехніка. ОП включає ОК обов’язкової підготовки: 
загальної, професійної та практичної підготовки. З точки зору стейкхолдерів, всі ОК за своїм змістом включають 
визначений об’єкт вивчення, що деталізовано в робочих програмах таких обов’язкових навчальних дисциплін, як 
«Фізичні основи біомедичної інженерії», «Введення в біомедичну інженерію», «Медичні бази даних», «Біофізика, 
взаємодія фізичних полів з біологічними об’єктами», «Метрологія у біомедицині», «Медичні прилади, апарати, 
системи та комплекси» тощо. Окрім складових предметної області за стандартом, ОП враховує специфіку надання 
освітніх послуг зі спеціальності Біомедичної інженерії. Так, студенти вивчають дисципліни, що деталізують 
особливості області застосування їхньої діяльності: «Квантова біофізика», «Основи медичної діагностики», «Основи 
фізіології праці», «Обробка біомедичних зображень», «Нанотехнології в біології та медицині», «Основи медичних 
знань».  Крім того, в рамках інших дисциплін ОП передбачено вивчення та використання понять, концепцій, 
принципів для пояснення фактів та прогнозування результатів, що відображає теоретичний зміст предметної 
області: «Інформатика та програмування», «Інженерна та комп’ютерна графіка», «Фізика», «Біохімія», «Вища 
математика» тощо. Методами, методиками та технологіями здобувач може оволодіти в рамках таких дисциплін як 
«Моделювання біологічних процесів та систем», «Безпека життєдіяльності та основи охорони праці», «Методи 
медико-біологічних досліджень» та ін. Інструменти та обладнання здобувач навчається застосовувати в рамках 
таких дисциплін як «Матеріалознавство та біосумісні матеріали», «Аналогова та цифрова схемотехніка» та ін.

Яким чином здобувачам вищої освіти забезпечена можливість формування індивідуальної освітньої 
траєкторії?

Формування індивідуальної освітньої траєкторії здобувачів відбувається відповідно до процедур, що викладенні в 
Положеннях : “Про порядок організації вивчення вибіркових освітніх компонентів Університету” 
(https://opu.ua/document/3354), “Про порядок визнання результатів навчання, отриманих здобувачами вищої освіти 
ОНПУ у неформальній та інформальній освіті” (https://opu.ua/document/3447), “Про порядок реалізації права на 
академічну мобільність” (https://opu.ua/document/2501). Основний підхід до формування ОП –проблемно-
орієнтоване студентоцентроване навчання з елементами самонавчання. Структура навчального плану передбачає 
можливість формування індивідуальної освітньої траєкторії, зокрема через індивідуальний вибір здобувачами вищої 
освіти навчальних дисциплін. Зафіксована вищезазначеними положеннями індивідуалізація навчання також 
реалізована в освітньому процесі через вільний вибір студентами програмних засобів під час виконання курсових 
робіт, підготовку рефератів та презентацій за обраною самостійно тематикою в межах запропонованих тем занять, 
індивідуальна робота викладача із здобувачами з високим рівнем розвитку їх здібностей до навчання (підготовка до 
студентських олімпіад і конференцій, вирішення задач підвищеного рівня складності, організація позааудиторних 
занять на підприємствах, додаткові консультації, спільні проекти) та використання іншого арсеналу педагогічних 
прийомів для створення умов, за яких кожна людина, що навчається, здобуває можливість виявити власну 
індивідуальність.

Яким чином здобувачі вищої освіти можуть реалізувати своє право на вибір навчальних дисциплін?

Право на вибір навчальних дисциплін регламентується «Положенням про порядок організації вивчення вибіркових 
освітніх компонентів» (https://opu.ua/document/3354) і забезпечується таким чином: - на офіційному сайті 
Університету до 1 березня поточного року розміщується інформація про перелік вибіркових дисциплін за курсами та 
спеціальностями на наступний навчальний рік (https://opu.ua/education/selective); - здобувачі вищої освіти 
ознайомлюються з інформаційними картками дисциплін, що розміщуються сайті Університету, обирають освітні 
компоненти і до 20 березня подають до деканатів письмові заяви про те, які дисципліни бажають вивчати та 
указують пріоритетність їх вивчення; - після обробки заяв, укладання зведених відомостей, відбувається уточнення 
переліку дисциплін. Якщо для здобувача недостатньо інформації щодо вибіркових дисциплін, він може звернутися 
за консультацією до куратора чи викладачів, які забезпечують відповідні дисципліни. Освітні компоненти, що 
пропонуються на вибір, змістовно доповнюють обов’язкову частину, індивідуалізують підготовку здобувачів та 
реалізують їхні освітні потреби. Вибіркові дисципліни загальної і професійної підготовки угруповано в блоки, що 
включають 3 дисципліни. Здобувач має право обрати будь-яку одну дисципліну, запропоновану у відповідному 
блоці, незалежно від спеціальності чи підрозділу, який забезпечує її викладання. У 3-8 семестрах (для заочної 
форми навчання 4-8 семестрах) здобувачі можуть обрати навчальні дисципліни з чинних навчальних планів інших 
освітніх програм, які за загальним обсягом не перевищують кількість кредитів, відведених на вибір на навчальний 
рік.

Опишіть, яким чином ОП та навчальний план передбачають практичну підготовку здобувачів вищої 
освіти, яка дозволяє здобути компетентності, необхідні для подальшої професійної діяльності

В ОП заплановано два види практики: виробнича і переддипломна. Оскільки ці освітні компоненти містять ПРН, які 
є складовою частиною формування більшої кількості компетентностей і програмних результатів, випускова кафедра 
постійно працює над розширенням переліку баз практики. Виробнича і переддипломна практики організовані на 
базі установ, організацій і підприємств, одним з видів діяльності яких є використання медичного обладнання. 
Передбачено підписання двосторонніх договорів з підприємствами проходження практики студентів (очної форми 
навчання) з узгодженням планів проходження практики, отримання необхідних даних та результатів, з наступним 
оцінюванням звіту керівником практики від виробництва та кафедри. Зміст практичної підготовки визначається в 
програмах практик з урахуванням інтересів здобувача, особливостей діяльності баз практики та потенційних 
роботодавців. Передбачена можливість проходження студентами виробничої й переддипломної практики на 
кафедрі БМІ та у Лікувально-діагностичному центрі Університету у зв’язку з обмеженнями, пов’язаними із 
запровадженнями обмежувальних заходів через COVID-19. Крім того, складовою практичної підготовки є практичні 
заняття, лабораторні роботи, он-лайн зустрічі з фахівцями для демонстрації окремих етапів, спільні із 
роботодавцями проекти.
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Продемонструйте, що ОП дозволяє забезпечити набуття здобувачами вищої освіти соціальних 
навичок (soft skills) упродовж періоду навчання, які відповідають цілям та результатам навчання ОП 
результатам навчання ОП

Оскільки предметна область передбачає не тільки командну роботу, а й постійну взаємодію різних фахівців при 
роботі біомедичного інженера, під час проведення занять викладачі демонструють основні підходи до формування 
безконфліктної продуктивної робочої атмосфери й ефективного перерозподілу обов'язків в команді, а також 
формують навички комунікації, лідерство, креативність, здатність діяти соціально відповідально та свідомо, 
розуміти рівні можливості та гендерні проблеми в професійній діяльності. Комунікативні навички формуються як в 
рамках окремих модулів (чи тем) таких освітніх компонент як «Виробнича практика», «Переддипломна практика», 
«Введення в біомедичну інженерію», «Медичні бази даних», так на протязі всього терміну навчання під час 
застосування відповідних знань та вмінь на аудиторних заняттях, (що підтверджено відповідною матрицею ОП). 
«Українська мова (за професійним спрямуванням)», «Iсторiя України та української культури», «Іноземна мова», 
формують універсальні навички грамотного представлення власної ідеї в усній та письмовій формі. Підходи до 
вирішення проблем дотримання термінів виконання роботи також передбачені програмами дисциплін «Метрологія 
у біомедицині», «Медичні прилади, апарати, системи та комплекси».

Яким чином зміст ОП ураховує вимоги відповідного професійного стандарту?

Професійний стандарт відсутній.

Який підхід використовує ЗВО для співвіднесення обсягу окремих освітніх компонентів ОП (у 
кредитах ЄКТС) із фактичним навантаженням здобувачів вищої освіти (включно із самостійною 
роботою)?

На навчальний рік відводиться, як правило, 60 кредитів, на семестр - 30 кредитів. Облікова одиниця навчального 
часу студента - це академічна година, навчальний день, тиждень, семестр, курс, рік. Обсяг годин, відведених на 
самостійну роботу студента, складає загалом 4590 годин з 7200 год. (приблизно 63,75%). У навчальному плані ОП 
для кожної окремої освітньої компоненти це значення може варіюватись. Завдання на самостійну роботу студента в 
основному визначаються у методичних рекомендаціях для відповідної дисципліни або особисто викладачем 
залежно від виду роботи. Для оцінки витрат зусиль й ресурсів на виконання індивідуальних завдань, викладач під 
час практичного/лабораторного заняття спостерігає за характеристиками та результатами виконання здобувачами 
подібних задач і співставляє фактичні й заплановані зусилля. В окремих випадках здобувач попереджає викладача 
про перевантаження, що дає змогу скорегувати їх складність та обсяг завдань. 

Якщо за ОП здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за дуальною формою освіти, 
продемонструйте, яким чином структура освітньої програми та навчальний план зумовлюються 
завданнями та особливостями цієї форми здобуття освіти

Підготовка здобувачів вищої освіти за дуальною формою освіти не передбачена

3. Доступ до освітньої програми та визнання результатів навчання

Наведіть посилання на веб-сторінку, яка містить інформацію про правила прийому на навчання та 
вимоги до вступників ОП

https://opu.ua/vstup/bac-list-bids

Поясніть, як правила прийому на навчання та вимоги до вступників ураховують особливості ОП?

Університет самостійно визначає мінімальне значення (мінімальний рівень) кількості балів із вступних 
випробувань, з яким вступник допускається до участі у конкурсі або до наступного вступного випробування. 
Конкурсний бал складається з суми оцінок за вступні екзамени з ваговими коефіцієнтами, які дають перевагу 
фаховим предметам, та середній бал документа про освіту. Абітурієнти, які отримали ОКР молодшого спеціаліста та 
бажають вступити на навчання на перший освітній рівень (бакалавр), можуть прийматися на другий курс і вище або 
на перший курс в групи укороченого терміну навчання (https://opu.ua/sites/default/files/publicFiles/offer 
/files/029b.pdf). Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають на перший 
курс для здобуття ступеня бакалавра, зараховуються бали сертифіката(ів) зовнішнього незалежного оцінювання з 
трьох конкурсних предметів, якими є «Українська мова і література», «Біологія», та один з наступних предметів: 
«Математика», «Іноземна мова», «Історія України», «Географія», «Фізика», «Хімія» 
https://op.edu.ua/163zset. Правила прийому діють протягом календарного року. Правила прийому на ОП порівняно 
з минулим роком змінилися щодо розширення переліку конкурсних предметів. Існуючі вимоги до випускників 
щодо оцінки їх рівня підготовки в повній мірі є ефективним способом для формування контингенту здобувачів, 
вмотивованого та здатного до навчання на ОП.

Яким документом ЗВО регулюється питання визнання результатів навчання, отриманих в інших 
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ЗВО? Яким чином забезпечується його доступність для учасників освітнього процесу?

В Університеті визначені правила визнання результатів навчання, отриманих в інших закладах освіти, зокрема під 
час академічної мобільності. Відповідні документи є доступними для всіх учасників освітнього процесу. Академ. 
мобільність детально регламентується "Положенням про порядок реалізації права на академічну мобільність(нова 
редакція)"(https://opu.ua/document/2501),введено в дію нак. №37 від 3.10.2019 яке відповідає постанові КМУ №579 
“Про затвердження Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність” 12.08.2015, вона 
відображена в "Положенні про організацію освітнього процесу в ОНПУ" 
(https://opu.ua/sites/default/files/publicFiles/node_docs/polozhennya_oop_2019_1.pdf) Регулюється документами: 
Нак. МОНУ №1285 від 11.10.2019 "Про затвердження Умов прийому для здобуття вищої освіти в 2020 
році";"Положенням про відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення здобувачів вищої освіти в 
ОНПУ(https://opu.ua/sites/default/files/publicFiles/node_docs/polozhennya_pro_perev_2019.pdf (п. 3,4,6,8) 
Процедура визнання і встановлення еквівалентності документа про освіту, що здобута за кордоном, здійснюється 
відповідно до Нак. МОНУ №504 від 05.05.2015 «Деякі питання визнання в Україні іноземних документів про освіту» 
(https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0614-15) Для абітурієнтів, які здобули ОКР мол. спец., перезарахування 
кредитів ЄКТС регулюється п.3 розділуІІ "Правил прийому на бакалаврат"(https://drive.google.com/file/d/10AFg-
P8cXxczDYjlH4dFW1lo6aENEauc/view?usp=sharing)

Опишіть на конкретних прикладах практику застосування вказаних правил на відповідній ОП (якщо 
такі були)?

Під час кураторських годин, здобувачам вищої освіти доводиться інформація щодо можливостей перезарахування 
певних освітніх компонент, які здобувачі отримували під час навчання в інших ЗВО https://op.edu.ua/vstup/transfer, 
під час поновлення https://op.edu.ua/vstup/recovery, під час участі в програмах академічної мобільності, під час 
навчання в неформальній освіті. Куратор інформує здобувачів і щодо процедури таких перезарахувань. Наприклад, 
під час переведення студентів з іншого навчального закладу – Вінницького національного медичного університету 
ім.. М.І. Пирогова, деканат приймає рішення щодо перезарахування певних освітніх компонент. 

Яким документом ЗВО регулюється питання визнання результатів навчання, отриманих у 
неформальній освіті? Яким чином забезпечується його доступність для учасників освітнього 
процесу?

Питання визнання результатів навчання, отриманих в неформальній освіті, регулюється "Положенням про порядок 
визнання результатів навчання, отриманих здобувачами вищої освіти ОНПУ у неформальній та інформальній 
освіті", прийняте 06.03.20р. (https://opu.ua/document/3447), 
(https://opu.ua/sites/default/files/publicFiles/node_docs/pro_neformalnu_osvitu.pdf). Право на визнання результатів 
неформальної та інформальної освіти поширюється на здобувачів всіх рівнів вищої освіти і здійснюється за власним 
бажанням здобувачів. Слід зазначити, що зміст неформального навчання має відповідати формуванню загальних, 
фахових та соціальних компетентностей, бути спрямованим на розвиток здобувача вищої освіти як особистості і як 
фахівця. Для визнання результатів навчання треба подати власну заяву гаранту ОП. До заяви додаються відповідні 
документи. Можливі визнання як освітніх компонентів навчального плану, так і окремих модулів дисциплін. 
Процедура описана у пункті 2 "Положення про порядок визнання результатів навчання...". Наказом ректора за 
поданням гаранта ОП створюється комісія. До складу комісії входять: директор інституту; гарант ОП; член групи 
забезпечення ОП; викладач, який забезпечує викладання ОК. Комісія протягом п’яти робочих днів розглядає надані 
документи, проводить співбесіду зі здобувачем та перезараховує результати навчання, або призначає контрольні 
заходи для їх підтвердження. Здобувач має бути ознайомлений з критеріями оцінювання та правилами оскарження 
результатів. Рішення комісії оформлюються у вигляді протоколу.

Опишіть на конкретних прикладах практику застосування вказаних правил на відповідній ОП (якщо 
такі були)

Конкретні приклади практики застосування вказаних правил на освітньо-професійній програмі «Біомедична 
інженерія» відсутні.

4. Навчання і викладання за освітньою програмою

Продемонструйте, яким чином форми та методи навчання і викладання на ОП сприяють 
досягненню програмних результатів навчання? Наведіть посилання на відповідні документи

Відповідно до «Положенні про організацію освітнього процесу в Державному університеті Одеська політехніка» 
https://op.edu.ua/sites/default/files/publicFiles/node_docs/polozhennya_pro_organizaciyu_osvitnogo_procesu_v_derzh
avnomu_universyteti_odeska_politehnika.pdf освітній процес здійснюється у таких формах: навчальні заняття, 
виконання індивідуальних завдань, самостійна робота студентів, практична підготовка, контрольні заходи. Для 
досягнення програмних результатів навчання ОП використовують різні методи і прийоми навчання. Лекції мають 
актуальну проблематику, є інтерактивними, з використанням мультимедійних засобів. Практичні і лабораторні 
заняття мають прикладний характер, з елементами досліджень 
https://www.facebook.com/imionpu/posts/378306473986558, що сприяє формуванню у здобувачів знань і навичок 
ефективної професійної діяльності та виробленню інноваційного підходу. У ході навчання здобувачі отримують 
індивідуальні завдання, що потребують творчого виконання; працюють в групах, де запроваджуються дискусії, 
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наради, кейс-методи для моделювання реальних ситуацій; проводять презентації отриманих результатів. Поєднання 
індивідуальної і групової форми навчання посилює компетенції здобувачів. У таблиці 3 (додаток) представлено 
відповідність програмних результатів методам навчання.

Продемонструйте, яким чином форми і методи навчання і викладання відповідають вимогам 
студентоцентрованого підходу? Яким є рівень задоволеності здобувачів вищої освіти методами 
навчання і викладання відповідно до результатів опитувань?

Викладачі ОК ОП керуються у своїй роботі студентоцентрованим підходом. Студентоцентроване навчання включає в 
себе форми і методи навчання, які переносять фокус освіти з викладача на здобувача. Викладачі застосовують 
інноваційні методи і форми викладання, орієнтовані на підтримку креативного, плідного діалогу зі здобувачами, 
надають перевагу інтерактивним методам, що передбачає трактування здобувачів як партнерів у формуванні 
знання, створення їм можливостей творчої співпраці з колегами та викладачами. Впровадження практик 
студоцентрованого навчання в освітній процес передбачає участь здобувачів у формуванні ОП. Здобувачам ВО 
забезпечено розширений доступ до навчальних, навчально-методичних і інших матеріалів, що застосовуються у 
навчальному процесі. Навчальні матеріали розташовано у локальній мережі університету, до яких студенти мають 
доступ за індивідуальним логіном і паролем, що отримують на початку першого курсу і який підтримується 
протягом всього терміну навчання, а також на платформах дисциплін дистанційного навчання. Під час навчання 
здобувачі мають певну автономність, можуть обирати варіанти для індивідуальних, дослідницьких завдань, 
тематики курсових робіт, бакалаврської кваліфікаційної роботи. Викладач контролює за результатами усного 
опитування здобувачів та результатів анкетування, чи зрозумілі їм завдання та зміст дисципліни. В більшості 
випадків здобувачі задоволені запропонованими їм формами й методами навчання. 

Продемонструйте, яким чином забезпечується відповідність методів навчання і викладання на ОП 
принципам академічної свободи

Принципи ак. свободи, зазначені у «Положенні про організацію освітнього процесу в Державному університеті 
Одеська політехніка» 
https://op.edu.ua/sites/default/files/publicFiles/node_docs/polozhennya_pro_organizaciyu_osvitnogo_procesu_v_derzh
avnomu_universyteti_odeska_politehnika.pdf, «Плані стратегічного розвитку університету на 2021-2026 роки», 
надають можливість педагогам вільно вибирати форми та методи навчання та викладання у відповідності з 
принципами ак.свободи. Викладачі мають право самостійно обирати напрямки наукових досліджень разом зі 
здобувачами, публікувати результати у наук. виданнях, застосувати власний професійний досвід, авторські 
методики навчання, вибір відповідних навч.матеріалів і ТЗ підтримки навчального процесу. Здобувачі беруть 
активну участь у підготовці та виступах у щорічній Всеукр. науково-техн. конференції яка проводиться на кафедрі, 
що уможливлює у подальшому використовувати матеріали і результати власних напрацювань у курсових і 
кваліфікаційній роботах. Здобувачі мають змогу ознайомитись зі змістом кожного ОК, формами і методами 
навчання та викладання, заходами контролю, критеріями оцінювання, політикою освітнього процесу. Для цього 
існують інформаційні картки, робочі програми дисциплін. Здобувачі можуть вільно брати участь у вітчизняних або 
закордонних науково-технічних конференціях, конкурсах і олімпіадах. Кожен здобувач формує для себе інд. 
освітню траєкторію, вибір ОК, напряму наук. досліджень, тематики РГР, КР і кваліф. роботи, місця проходження 
виробничої і переддипломної практики та ін.

Опишіть, яким чином і у які строки учасникам освітнього процесу надається інформація щодо цілей, 
змісту та очікуваних результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання у межах окремих 
освітніх компонентів *

Учасникам освітнього процесу у вільному доступі надається зрозуміла інформація щодо цілей, змісту та програмних 
результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання в межах окремих освітніх компонентів у вигляді 
інформаційних карток/силабусів https://op.edu.ua/kaf-zmf/disciplines. На перших заняттях на початку навчального 
року викладачі надають здобувачам відповідну інформацію. Розширена інформація щодо кожного компонента 
міститься у навчальних програмах і є у відкритому доступі впродовж навчального року. Актуальна інформація про 
освітній процес розміщена на сайті університету: інформація про розклад занять; навчальні плани; індивідуальні 
навчальні плани; освітні програми; графік навчального процесу (https://op.edu.ua/studies/schedule). Оголошення 
щодо освітнього процесу вивішуються також на інформаційних дошках деканату та кафедр, а також можуть 
розміщуватися на відповідних офіційних ресурсах кафедр і в соціальних мережах (https://t.me/op_edu_ua?
fbclid=IwAR1VVSWgXao0TnIlVMZN5_SCFWAMUjVrs8g5li9RSWYwkTVtbYvzmL9P-J4).

Опишіть, яким чином відбувається поєднання навчання і досліджень під час реалізації ОП

Університет забезпечує та сприяє поєднанню навчання і досліджень під час реалізації ОП. Під час навчання 
здобувачі не тільки одержують новітню науково-технічну інформацію від викладачів на лекційних, практичних та 
лабораторних заняттях, у період проходження виробничої та переддипломної практик, але й беруть участь у 
лабораторних дослідженнях у вигляді виконання завдань дослідницького характеру 
https://www.facebook.com/imionpu/posts/378306473986558, при виконанні курсових та кваліфікаційних робіт. 
Здобувачі вищої освіти залучаються до виконання студентських наукових робіт в рамках проведення різноманітних 
Всеукраїнських конкурсів-олімпіад студентських робіт https://www.facebook.com/imionpu/posts/315181746965698,  
спільних проектів з міжнародними фірмами   https://www.facebook.com/imionpu/posts/321425766341296. В 
університеті створене Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених 
https://op.edu.ua/about/scientific_society. Невід’ємною частиною наукової складової освітньої  програми є підготовка 
та публікація наукових статей, виступи на наукових конференціях, семінарах тощо.
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Продемонструйте, із посиланням на конкретні приклади, яким чином викладачі оновлюють зміст 
навчальних дисциплін на основі наукових досягнень і сучасних практик у відповідній галузі

«Положення про організацію освітнього процесу в  Державному університеті «Одеська політехніка» 
https://op.edu.ua/document/9419  передбачає щорічне оновлення робочих програм. Викладачі переглядають та 
оновлюють зміст освітніх компонентів з врахуванням власних наукових досліджень, сучасних практик у галузі 
біомедичної інженерії, побажань від роботодавців, випускників та здобувачів. Наприклад, в ОК «Обробка 
біомедичних зображень» викладачем Романюком С.О. використовуються результати власних досліджень, які 
висвітлені у матеріалах наукової роботи: навчальний посібник «Інтелектуальні технології комп’ютерного 
планування та моделювання в медичній діагностиці, лікуванні та реабілітації» (2021 р.). В освітній компоненті 
«Нанотехнології в біології та медицині» викладача Тітової Н.В. використовуються результати дисертаційних 
досліджень в рамках відповідного лекційного матеріалу і практичних занять, що були представлені у ряді наукових 
публікацій, зокрема «Physical-mathematical model of optical radiation interaction with biological tissues» 
https://doi.org/10.1117/12.2280928 (2017 р.),  «Вибір та обґрунтування світлодіодних випромінювачів і базових 
режимів опромінення» (2018 р.), у доповідях на науково-технічних конференціях за 2016-2020 р.р. Зміни щодо 
змісту конкретної навчальної дисципліни та методів її викладання можуть відбуватися також в результаті 
анкетування здобувачів. Таке анкетування проводиться для здобувачів вищої освіти, які навчаються на ОП, з метою 
визначення якості навчання за окремими ОК. Ще одним джерелом змін в ОК, що дозволяє модернізувати її зміст, є 
підвищення кваліфікації викладачів на різних курсах, семінарах, тренінгах, міжнародних стажуваннях. Для 
повноцінного оновлення змісту освітніх компонентів на основі наукових досягнень і сучасних практик в галузі 
біомедичної інженерії враховується досвід практичної діяльності стейкхолдерів-роботодавців і випускників ОП. 
Також під час розробки ОП відбувається обговорення всіх ОК на засіданнях кафедри і науково-методичних 
семінарах із залученням стейкхолдерів (відповідно до встановленого порядку: https://opu.ua/quality/stakeholders). 
Гарант ОП та викладачі кафедри постійно аналізуються стан і перспективи вдосконалення професійної підготовки 
фахівців в ЗВО.

Опишіть, яким чином навчання, викладання та наукові дослідження у межах ОП пов’язані із 
інтернаціоналізацією діяльності ЗВО

Інтернаціоналізація діяльності Університету  відповідає засадам як державної політики щодо інтеграції системи 
вищої освіти України у світовий і європейський освітній простір, так і вимогам власної концепції. Університет 
максимально сприяє міжнародному стажуванню науково-викладацькому складу https://op.edu.ua/opportunity/8791. 
Також, здобувачі ВО поєднують навчання за ОП Біомедична інженерія з навчанням в українсько-польському 
інституті https://op.edu.ua/upi, українсько-німецькому інституті https://op.edu.ua/uni, українсько-іспанському 
інституті https://op.edu.ua/uii. Підтримка внутрішньої і міжнародної академічної мобільності здобувачів та всіляке 
сприяння в залученні до навчання іноземних студентів на ОП Біомедична інженерія https://op.edu.ua/ipig. Також 
викладачі кафедри БМІ і здобувачі беруть активну участь у міжнародних конференціях і симпозіумах, що 
підтверджено відповідними сертифікатами та публікаціями. Участь в таких міжнародних наукових заходах також 
сприяє реалізації принципу інтернаціоналізації ЗВО. Університет надає учасникам навчального процесу доступ до 
наукометричних баз даних Scopus, Web of Science, Google Scholar тощо.

5. Контрольні заходи, оцінювання здобувачів вищої освіти та академічна доброчесність

Опишіть, яким чином форми контрольних заходів у межах навчальних дисциплін ОП дозволяють 
перевірити досягнення програмних результатів навчання?

Поточний, так і підсумковий контроль регулюються "Положенням про організацію та проведення поточного та 
підсумкового контролів рівня навчальних досягнень здобувачів вищої освіти з навчальної дисципліни" 
(https://opu.ua/sites/default/files/publicFiles/node_docs/pol_mk_2019.pdf). Перевірити досягнення ПРН найкращим 
чином допомагає різноманітність форм контрольних заходів, а саме: форми (методи) та критерії оцінювання, що 
вибрані для поточного та підсумкового контролю з ОК (практики, іншого освітнього компонента), узгоджуються з 
результатами навчання із цієї дисципліни та з видами навчальної діяльності, що реалізовувалися в процесі 
навчання; форми (методи) оцінювання забезпечують валідність оцінювання успішності і встановлення факту 
досягнення ПРН. Критерії оцінювання базуються на очікуваних результатах навчання; - форми підсумкового 
контролю з ОК визначаються ОП та не можуть замінюватися. Поточний контроль,як форма контрольних заходів, 
здійснюється впродовж семестрових модулів. Форма підсумкового контролю ОК (екзамен, залік) визначається НП та 
регулюється “Положенням про організацію та проведення поточного та підсумкового контролів рівня навчальних 
досягнень здобувачів вищої освіти з навчальної дисципліни”   
https://op.edu.ua/sites/default/files/publicFiles/node_docs/pol_mk_2019.pdf. 

Яким чином забезпечуються чіткість та зрозумілість форм контрольних заходів та критеріїв 
оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти?

Чіткість і зрозумілість змісту форм контрольних заходів досягається: забезпеченням відповідності контрольних 
питань/завдань змісту лекційного матеріалу, лаб./практ./самост. робіт; своєчасністю їх оприлюднення в 
інформаційних матеріалах ОП, навч. плану, інформац. карток/силабусів дисциплін, консультативною формою 
уточнення критеріїв оцінювання безпосередньо перед заходами поточного і підсумкового контролю. Кожна тема ОК 
має питання/завдання, з яких складаються модульні контролі, що забезпечує можливість поточного оцінювання 
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успішності, виявлення активності здобувачів під час аудит. занять і самост. роботи, проблем засвоєння матеріалу. 
РПНД, інформаційна картка містять інформацію про розподіл балів за виконану роботу та методи контролю, що 
забезпечує інформування здобувачів про форми та критерії оцінювання навчальних досягнень (згідно з 
“Положенням про РПНД”https://op.edu.ua/document/2549,містять інформацію про контрольні заходи та критерії 
оцінювання навч. досягнень здобувачів для ОК, що викладається). Перед підсумковим контролем проводиться 
консультація, на ній викладач має довести до відома здобувачів правила проведення контролю, критерії 
оцінювання, відповісти на запитання студентів. Контрольні заходи регулюються "Положенням про організацію та 
проведення підсумкового, поточного та модульного контролів рівня навч. досягнень студентів з дисципліни"
(https://opu.ua/document/2490) та документом "Процедура організації моніторингу оцінювання здобувачів вищої 
освіти та аналізу освітньої діяльності"(https://opu.ua/document/2536)

Яким чином і у які строки інформація про форми контрольних заходів та критерії оцінювання 
доводяться до здобувачів вищої освіти?

Згідно “Положення про організацію та проведення поточного та підсумкового контролів рівня навчальних 
досягнень здобувачів вищої освіти з навчальної дисципліни” 
https://op.edu.ua/sites/default/files/publicFiles/node_docs/pol_mk_2019.pdf, інформація про форми контрольних 
заходів та критерії оцінювання поточного та підсумкового контролів доводяться до здобувачів ВО на початку 
семестру.
Інформація про форми контрольних заходів та дата, час, критерії оцінювання, також доводяться до здобувачів ВО на 
початку семестру кожним викладачем окремої ОК на першій лекції та практичному занятті. Також, на початку 
семестру інформація про форми контрольних заходів доводиться до здобувачів шляхом забезпечення доступу до: 
- навчальних планів з переліком форм підсумкового контролю (екзаменів, заліків, курсових робіт) на кожний 
семестр відповідного навчального року; 
- графіку начального процесу (на офіційному сайті Університету представлено календар-графік навчального 
процесу з чітким наведенням всіх термінів виконання усіх видів контролю під час навчального семестру); 
- інформаційних карток дисциплін на сайті кафедри БМІ https://op.edu.ua/kaf-zmf/disciplines; 
- електронних ресурсів дисциплін в Google Drive, Google Classroom.  
Підсумковий контроль (екзамен, залік) проводиться за білетами, які складаються та затверджуються на початку 
навчального року та доводяться до відому здобувачів у вигляді переліку питань та завдань протягом семестру.

Яким чином форми атестації здобувачів вищої освіти відповідають вимогам стандарту вищої освіти 
(за наявності)?

Відповідно до стандарту вищої освіти за спеціальністю 163 Біомедичної інженерії  
https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/12/21/163-biomedichna-inzheneriya-
bakalavr.pdf та ОП163 Біомедична інженерія, атестація випускників проводиться у формі публічного захисту 
кваліфікаційної роботи й завершується видачею документу встановленого зразка із присвоєнням кваліфікації: 
Бакалавр з біомедичної інженерії.

Яким документом ЗВО регулюється процедура проведення контрольних заходів? Яким чином 
забезпечується його доступність для учасників освітнього процесу?

Процедура проведення контрольних заходів регулюється, в першу чергу, Положенням про організацію та 
проведення підсумкового та поточного контролів рівня навчальних досягнень студентів з дисципліни 
(https://opu.ua/document/2490), яке затверджено наказом №56 від 04.11.2019р. 
(https://opu.ua/sites/default/files/publicFiles/node_docs/pol_mk_2019.pdf). Положення про атестацію осіб, які 
здобувають ступінь бакалавра та магістра в Одеській політехніці, затверджено 30.05.2019 р. (наказ №271-в) 
(https://opu.ua/document/2291). Положення про організацію освітнього процесу в ОНПУ 
(https://opu.ua/sites/default/files/publicFiles/ node_docs/polozhennya_oop_2019_1.pdf). Положення про систему 
внутрішнього забезпечення якості вищої освіти ОНПУ, що введено в дію наказом ректора 31.10.2019 р. (наказ №54). 
Процедура організації моніторингу оцінювання здобувачів вищої освіти та аналізу освітньої діяльності 
(https://opu.ua/document/2536), яка затверджена наказом ректора №40 від 11.10.2019 р. Державна атестація 
проводиться відповідно до «Положення про екзаменаційну комісію з атестації здобувачів вищої освіти в ОНПУ». 
Процедури контрольних заходів за окремими освітніми компонентами містяться в інформаційних картках та 
робочих програмах навчальних дисциплін. Положення доступні на офіційному сайті Університету 
(https://opu.ua/about/regulations). Інформація про склад екзаменаційних комісій надається на дошці оголошень 
кафедри.

Яким чином ці процедури забезпечують об’єктивність екзаменаторів? Якими є процедури 
запобігання та врегулювання конфлікту інтересів? Наведіть приклади застосування відповідних 
процедур на ОП

Запобігання свідомого завищення/заниження екзаменаторами підсумкових оцінок забезпечується поточним 
моніторингом успішності зі сторони керівництва кафедри та деканату, а також шляхом опитування студентів з 
подальшим аналізом його результатів. Запобіганню та врегулюванню конфлікту інтересів сприяють існуючі 
процедури і створені органи. Унормовують ці процедури: "Положення про інститутську(факультетську) комісію з 
етики та управління конфліктами"(Нак. №16 06.03.2020),"Положення про постійно діючу університетську комісію з 
етики та управлінням конфліктами"(Нак. №74 23.12.2019) “Кодекс професійної етики та поведінки працівників 
ОНПУ”(https://opu.ua/ document/2436), який вимагає від працівників Університету додержуватися норм 
педагогічної етики, моралі, поважати гідність, права, свободи і законні інтереси осіб, що навчаються в університеті. 
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Крім цього Нак. № 24 03.05.2017 щодо недопущення корупційних проявів та запобігання конфлікту інтересів. Нак. 
№ 40-а 07.02.2018 про «План заходів щодо запобігання та виявлення корупції ОНПУ» та інші накази і вказівки. 
Захист кваліфікаційної роботи проходить в два етапи: попередній захист на засіданні комісії кафедри; особистий 
публічний захист роботи на засіданні ЕК, яку очолює представник зовнішньої профільної установи. Це зменшує 
суб’єктивізм оцінок членів комісій і сприяє  внутр. самоаналізу роботи кафедри. Всі кваліфікац. роботи підлягають 
рецензуванню за межами кафедри.
При реалізації ОП випадків конфліктних ситуацій (корупційних, дискримінаційних або сексуальних домагань) не 
виникало.

Яким чином процедури ЗВО урегульовують порядок повторного проходження контрольних заходів? 
Наведіть приклади застосування відповідних правил на ОП

Відповідно до "Положенням про організацію та проведення поточного та підсумкового контролів рівня навчальних 
досягнень здобувачів ВО з навчальної дисципліни" (https://opu.ua/sites/default/files/publicFiles/node_docs/ 
pol_mk_2019.pdf) здійснюється порядок повторного проходження контрольних заходів, а саме - здобувачу, якому не 
зараховано 1 семестровий модуль, мусить, виконуючи програму за 2 семестровим модулем, ліквідувати борги за 1 
семестровий модуль впродовж перших 4-х тижнів від початку 2 семестрового модуля. Допускається перескладання 
МКР1 не більше 2-х разів. Здобувачі, які не з’явилися на екзамени без поважних причин, вважаються такими, що 
одержали незадовільну оцінку. У разі відсутності здобувача на екзамені з поважної причини, підтвердженої 
документально, деканатом встановлюється додатковий графік складання підсумк. контролю. Здобувачі, які 
отримали незадов. оцінки при складанні екзаменів, допускаються до перескладання екзамену в терміни, визначені 
ректоратом, за розкладом, що визначає зав.кафедри. Повторне складання іспитів допускається не більше 2 разів із 
кожної дисципліни: 1 раз – викладачу, 2 – комісії, яка створюється директ. інституту та до складу якої зазвичай не 
включають викладача, що приймав іспит/залік. При реалізації ОП були випадки перескладання екзаменів через 
невиконання програми навч. дисциплін (2020-2021 Аналогова та цифрова схемотехніка), а також перескладання 
курс.робіт у випадках не дотримання вимог до них в установлені терміни і вимог з академ. доброчесності. Після 
здобувачі продовжили навчання.

Яким чином процедури ЗВО урегульовують порядок оскарження процедури та результатів 
проведення контрольних заходів? Наведіть приклади застосування відповідних правил на ОП

В Університеті порядок оскарження процедури та результатів проведення контрольних заходів регламентується 
«Процедурою вирішення спірних питань» та «Положенням про організацію та проведення поточного та 
підсумкового контролів рівня навчальних досягнень здобувачів вищої освіти з навчальної дисципліни» 
(https://opu.ua/sites/default/files/publicFiles/node_docs/pol_mk_2019.pdf). Якщо здобувач не погоджується з 
оцінкою підсумкового контролю, він має право в день оголошення результатів звернутися з мотивованою заявою на 
ім’я директора інституту, який скликає комісію. До складу комісії входять: голова – директор інституту; завідувачі 
кафедр; викладач кафедри, який читає відповідну дисципліну, але не брав участь у проведенні цього підсумкового 
контролю; представник ради студентського самоврядування інституту. Здобувач має право бути присутнім при 
розгляді своєї заяви. Члени комісії аналізують представлені екзаменатором записи здобувача при підготовці до 
відповідей. Після цього комісія на закритому засіданні проводить обговорення його результатів та приймає 
відповідне рішення. В Університеті діє «Положення про інститутську (факультетську) комісію з етики та управління 
конфліктами» (https://opu.ua/sites/default/files/publicFiles/node_docs/polo-16.pdf ). 
Прикладів оскарження результатів проведення контрольних заходів за звітний період не зафіксовано.

Які документи ЗВО містять політику, стандарти і процедури дотримання академічної доброчесності?

Політику, стандарти та процедури дотримання академічної доброчесності в Університеті регламентують такі 
документи: "Положення про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти та освітньої діяльності ОНПУ" 
(https://opu.ua/document/2545); "Положення про академічну доброчесність ОНПУ" https://opu.ua/ document/2333); 
"Положення про кафедральні комісії з академічної доброчесності в ОНПУ» (https://opu.ua/document/2753); 
"Процедура організації моніторингу оцінювання здобувачів вищої освіти та аналізу освітньої діяльності" 
(https://opu.ua/ru/document/2536); "Положення про організацію та проведення поточного та підсумкового 
контролів рівня навчальних досягнень здобувачів вищої освіти з навчальної дисципліни" 
(https://opu.ua/document/2490); "Положення про групу сприяння академічній доброчесності в ОНПУ" 
(https://opu.ua/ru/document/2802), "Порядок перевірки навчальних, кваліфікаційних, навчально-методичних та 
наукових робіт на унікальність та наявність академічного плагіату" https://opu.ua/ document/2754.

Які технологічні рішення використовуються на ОП як інструменти протидії порушенням 
академічної доброчесності?

Вченою радою Університету затверджено “Порядок перевірки навчальних, кваліфікаційних, навчально-методичних 
та наукових робіт на унікальність та наявність академічного плагіату” 
(https://opu.ua/sites/default/files/publicFiles/node_docs/por_perevirci_2020.pdf, Протокол № 5 від 26 лютого 2020 р), 
який запроваджено в дію Наказом ректора № 19 від 06 березня 2020 р. Згідно з цим порядком здійснюється 
перевірка курсових, дипломних та проектних робіт здобувачів вищої освіти на унікальність та наявність 
академічного плагіату. В Університеті використовується сертифіковане програмне забезпечення Strikeplagiarism.com 
для технічної підтримки перевірки робіт на наявність академічного плагіату перед розміщенням робіт в репозиторій 
кваліфікаційних робіт, який формується в межах випускової кафедри https://op.edu.ua/staff/anti-plagiarism. 
Відповідальність за виявлення плагіату в кваліфікаційних роботах несуть: здобувач – автор роботи, керівник 
випускної кваліфікаційної роботи та завідувач випускаючої кафедри.
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Яким чином ЗВО популяризує академічну доброчесність серед здобувачів вищої освіти ОП?

Академічна доброчесність в Університеті популяризується шляхом декларації її принципів в документах, які 
оприлюднюються на сайті  (https://opu.ua/sites/default/files/publicFiles/node_docs/polojennyyaa.pdf) і з ним 
ознайомлені здобувачі вищої освіти, силабусах (інформаційних картках) навчальних дисциплін. На кафедрі БМІ 
проводяться спеціальні заходи зі здобувачами вищої освіти, присвячені вивченню сутності академічної 
доброчесності, її впливу на академічну культуру та якість освіти, принципів наукової, інтелектуальної власності в 
освіті та науці, джерел та методів пошуку наукової інформації, програмного забезпечення для перевірки текстів на 
ознаки плагіату, правил оформлення посилань і цитувань у наукових роботах (консультаціях з підготовки курсових, 
бакалаврських кваліфікаційних робіт, співбесідах з гарантом ОП, кураторських годинах). Для популяризації 
академічної доброчесності також задіяний актив студентського самоврядування. Кожен учасник освітнього процесу 
університету несе персональну відповідальність за дотримання правил академічної доброчесності. Контроль за 
дотриманням принципів та норм академічної доброчесності на ОП несуть також відповідальність викладачі 
передбачених навчальним планом дисциплін.
В Університеті за сприянням Ради з якості освітньої діяльності пройшов тиждень популяризації та підтримки 
академічної доброчесності https://op.edu.ua/news/9534 з активним залученням здобувачів, кураторів академічних 
груп та всієї академічної спільноти Університету.

Яким чином ЗВО реагує на порушення академічної доброчесності? Наведіть приклади відповідних 
ситуацій щодо здобувачів вищої освіти відповідної ОП

Відповідно до «Положення про академічну доброчесність» (https://op.edu.ua/document/2333), п.6.2 здобувачі 
можуть бути притягнені до академічної відповідальності: повторного проходження відповідної ОК в межах ОП; 
повторної перевірки кваліфікаційної роботи на плагіат та у разі негативних висновків комісії недопуск до захисту; 
відрахування із закладу освіти; позбавлення академічної стипендії; позбавлення наданих Університетом пільг з 
оплати навчання. 
Аналіз звітів, сформованих антиплагіатною системою StrikePlagiarism, проведений комісією з академічної 
доброчесності кафедри БМІ, показав, що випадки виявлення відносно помітної кількості збігів переважно пов’язані 
з використанням загальноприйнятої термінології, недостатньою кількістю посилань. Такі факти не є свідомим 
порушенням академічної доброчесності. Зазначені недоліки були виправлені на стадії підготовки робот до захисту.
Ситуацій, які б вимагали реагування на порушення академічної доброчесності за звітний період, не виявлено.

6. Людські ресурси

Яким чином під час конкурсного добору викладачів ОП забезпечується необхідний рівень їх 
професіоналізму?

Конкурсний добір викладачів на вакантні посади наук.-пед. працівників в Університеті ґрунтується на: законах 
України «Про освіту», «Про вищу освіту», наказі МОН України від 05.10.2015 №1005 «Про затвердження 
Рекомендації щодо проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних 
працівників та укладання з ними трудових договорів (контрактів)», Статуті Університету та «Порядку про 
проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників та укладання з 
ними трудових договорів в Університеті»https://opu.ua/document/2485.
Кандидатури претендентів на обрання обговорюються на засіданні кафедри. Висновки про проф. та особистісні 
якості претендентів затверджуються таємним голосуванням, передаються на розгляд конкурсної комісії разом з 
окремими висновками учасників засідання, які викладені в письмовій формі. Конкурсний добір враховує наявність 
ліцензійних умов, досвід викладання у ЗВО та особисті якості претендентів. Під час конкурсного добору викладачів 
враховується рівень їх фахової підготовки, наук. та проф. діяльність, а саме: базова ВО, наук. спеціальність, стаж 
проф. діяльності, наявність публікацій у виданнях, що входять до переліку фахових, проіндексовані в наук.-
метричних базах SCOPUS та WoS, наявність сертифікатів з ін. мов, підвищення кваліфікації в галузі “Біомедична 
інженерія” та ін. Висновки відповідних кафедр про професійні та особистісні якості претендентів затверджуються 
відкритим або таємним голосуванням та передаються до експертно-кваліфікац. комісії.

Опишіть, із посиланням на конкретні приклади, яким чином ЗВО залучає роботодавців до 
організації та реалізації освітнього процесу

В рамках майбутнього двостороннього договору між Університетом та австрійською компанією VAMED, здобувачі 
ВО ОП 163 Біомедична інженерія разом з австрійськими біомедичними інженерами були відправлені на виробничу 
практику в  КНП «Дунайська обласна лікарня» де вони провели оцінку та діагностику медичного обладнання  
https://www.facebook.com/imionpu/posts/321425766341296. Також потенційні роботодавці беруть участь у 
навчальному процесі за допомогою: проведення ознайомлювальних екскурсій на своїх підприємствах («Odrex», 
«Добробут» і ін.); проведення зустрічей зі студентами та викладачами (науково-дослідний інститут NanoSapiens 
https://www.facebook.com/imionpu/posts/266408608509679,  австрійська компанія VAMED 
https://www.facebook.com/imionpu/posts/270833394733867); участі провідних спеціалістів в засіданнях ЕК по 
захисту кваліфікаційних робіт в якості Голів з подальшим аналізом якості виконаних кваліфікаційних робіт; 
залучення провідних фахівців до участі в розробці та вдосконаленні ОП. 
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Опишіть, із посиланням на конкретні приклади, яким чином ЗВО залучає до аудиторних занять на 
ОП професіоналів-практиків, експертів галузі, представників роботодавців

Залучення до навчального процесу професіоналів-практиків, експертів та представників роботодавців здійснюється 
через їх залучення в якості викладачів-сумісників. Так, завідувачка лікувально-діагностичним центром, лікар, ст. 
викладач кафедри БМІ за сумісництвом  Кокідько Л.А. веде ряд дисциплін, а саме «Основи медичних знань»,  
«Методи медико-біологічних досліджень» та ін.. Кафедра біомедичної інженерії систематично залучає 
професіоналів-практиків, експертів галузі, представників роботодавців до занять, наприклад, в рамках дисципліни 
«Обробка біомедичних зображень» для 4 курсу експерт робочої групи Національної служби здоров’я України у 
галузі онкології, лікар з променевої терапії, лікар онколог-радіолог, КНП «Одеський обласний онкологічний 
диспансер», Морозова Г.Д. провела лекцію-презентацію на тему «Аналіз медичних зображень - Радіологічні 
дослідження» (https://www.facebook.com/imionpu/posts/386282336522305).  

Опишіть, яким чином ЗВО сприяє професійному розвиткові викладачів ОП? Наведіть конкретні 
приклади такого сприяння

Професійний розвиток викладачів є однією із складових частин підвищення якості освіти та визначається: 
Положенням про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти та освітньої діяльності Університету 
(https://opu.ua/en/document/2545); Порядком підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних 
працівників (https://opu.ua/document/2518 ).
Основними видами підвищення кваліфікації є: навчання за програмою підвищення кваліфікації; стажування, у 
тому числі міжнародне; участь у семінарах, практикумах, тренінгах, вебінарах, майстер-класах тощо. В цілому, 
підвищення кваліфікації викладачів Університету здійснюється в плановому порядку один разу на 5 років, 
загальним обсягом не менше 6 кредитів (можлива накопичувальна система). В ЗВО підвищення кваліфікації наук.-
пед. кадрів здійснюється наступним чином: - на базі навч.-консультаційного центру педагогічної 
майстерності(http://www.pedagogic-master.com.ua/) здійснюється організація семінарів з підвищення  педагогічної 
кваліфікації; - на базі Центру післядипломної освіти (https://op.edu.ua/education/postgraduate).
Керівництво Університету сприяє залученню наук.-пед. працівників до міжнародних програм і грантів. На сайті 
Університету та в інфо листах до структурних підрозділів є актуальна інформація про найзнаковіші події й проєкти в 
світі української й зарубіжної науки (https://op.edu.ua/staff).
Існують договори про безоплатне підвищення кваліфікації між ЗВО (Угода 5-15 від 10.03.2015 р. з КНУТД, Договір 
про співпрацю від 05.01.2021 р. з ХНТУСГ ім. П.Василенка).

Продемонструйте, що ЗВО стимулює розвиток викладацької майстерності

З метою розвитку пед.майстерності викладачів існує система заохочення викладачів за досягнення у фаховій сфері, 
вона визначається «Правилами внутрішнього розпорядку ОНПУ»(https://opu.ua/document/3695), Процедурою 
«Соціальна підтримка здобувачів ВО та працівників» 
https://opu.ua/sites/default/files/publicFiles/node_docs/socialna_pidtrymka_studentiv_ta_pracivnykiv_onpu_03_11_2 
019.pdf.  Підвищення кваліфікації фахівців є обов’язковою умовою чергової атестації, здійснюється не рідше 1 разу 
на 5 років за такими видами: довгострокове підвищення кваліфікації; короткострокове підвищення кваліфікації 
(семінари, майстер-класи, семінари-практикуми, семінари-наради, семінари-тренінги, вебінари, «круглі столи» 
тощо); стажування. З метою заохочення викладачів до забезпечення здобувачів високоякісною навч. літературою 
редакційною радою Університету щорічно проводиться Конкурс на кращу метод. розробку. До участі приймаються 
підручники, навч. посібники, монографії та конспекти лекцій викладачів, видані в попередньому навчальному році. 
Конкурс проводиться за кожною номінацією метод. розробок. За результатами конкурсу автори нагороджуються за 
наказом ректора. Згідно Положення «Про заохочення працівників за високі досягнення в науковій діяльності»  
https://opu.ua/sites/default/files/publicFiles/node_docs/scopus_2019.pdf, усі працівники, статті яких опубліковані в 
періодичних наук. виданнях, що включені до міжн. наукометр. бази SCOPUS та розміщені на відповідній сторінці її 
е-ресурсу, встановлена надбавка до посадового окладу на 2 місяці. 

7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси

Продемонструйте, яким чином фінансові та матеріально-технічні ресурси (бібліотека, інша 
інфраструктура, обладнання тощо), а також навчально-методичне забезпечення ОП забезпечують 
досягнення визначених ОП цілей та програмних результатів навчання?

Фін. ресурси ОП формуються за рахунок бюджетних і позабюджетних коштів, у т.ч. від госпрозрахункових 
підрозділів, благодійного фонду, спонсорів тощо. Відповідна інформація наведена у звітах і публічних документах 
(https://opu.ua/about/reports). Всі навч. корпуси повністю зосереджені в одному місці. Це дозволяє студентам 
витрачати мін. кількість часу на переміщення. В пішої доступності знаходяться гуртожитки, стадіон, майданчики 
для занять спортом та проведення відпочинку, палац культури. Все це більш детально представлено в "Довідці про 
Університет" (https://opu.ua/about/reference). В Університеті для проведення навч. процесу бакалаврів 
163«Біомедична інженерія» відповідно вимог ОП є достатня кількість спец. приміщень і лабораторій. Останні роки 
кафедра використовує модель "Bring your own device", згідно якої частина робочих місць у лабораторіях зайнята, а 
решта – це вільні місця для підключення ноутбуків, що приносять із собою студенти. Студенти можуть безкоштовно 
використовувати ресурси науково-освітньої мережі http://www.uran.ua. 
Всі іногородні студенти мають можливість проживання у студ. гуртожитку. Є спорт.комплекс, який містить тир, 
легкоатлетичний стадіон, тенісні корти, ігрові майданчики, є спортивно-оздоровча база на березі Чорного моря, 
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поліклініка дозволяє підтримувати гарний стан здоров'я.  Здобувачі мають вільний доступ до ресурсів наук.-техн. 
бібліотеки, яка має 5 читацьких залів і книжковий фонд понад 1,2 млн одиниць навч., метод. та наук. літ-ри на 
паперових носіях та в е-файлах (https://op.edu.ua/library) 

Продемонструйте, яким чином освітнє середовище, створене у ЗВО, дозволяє задовольнити потреби 
та інтереси здобувачів вищої освіти ОП? Які заходи вживаються ЗВО задля виявлення і врахування 
цих потреб та інтересів?

Виявлення потреб та інтересів здобувачів ВО здійснюється під час комунікації студентів, кураторів груп, гаранта ОП 
і працівників деканату.  
У здобувачів є можливість у вільний від аудиторних занять час працювати у читальних залах бібліотеки. Також на 
сайті науково-технічної бібліотеки Університету  https://op.edu.ua/library є база даних, яка містить повнотекстові 
електронні версії навчальних посібників, конспектів лекцій та методичних посібників викладачів та наукових 
співробітників http://memos.library.opu.ua:8080/memos/jsp/complex Search.iface.
Інфраструктура освітнього середовища Університету призначена для задоволення потреб та інтересів здобувачів і 
включає (https://op.edu.ua/education/studying-living): гуртожитки (https://op.edu.ua/campus/hostels), комбінат 
громадського харчування в навчальній зоні, спортивний комплекс та спортивний клуб, туристичний клуб, 
студентську поліклініку, спортивно-оздоровчий табір «Чайка», Палац культури; сучасне обладнання аудиторій 
(портативні екрани та проєктори, комп’ютери з необхідним програмним забезпеченням у спеціалізованих 
аудиторіях); інформаційну мережу Університету і її ресурси. До Інтернет підключені всі комп’ютери кафедр. Також в 
бібліотеці облаштовано комп’ютерну залу з безкоштовним доступом до Інтернет для здобувачів Університету. 
Науковий потенціал здобувачів реалізується через підтримку їх участі у наукових конференціях, а відділ 
міжнародних зв’язків надає інформацію про стипендіальні програми за кордоном (https://op.edu.ua/studies). 

Опишіть, яким чином ЗВО забезпечує безпечність освітнього середовища для життя та здоров’я 
здобувачів вищої освіти (включаючи психічне здоров’я)?

Студенти в рамках ОП вивчають дисципліну "Безпека життєдіяльності та основи охорони праці", яка дозволяє 
здобути базові знання для безпечного проведення навчального процесу майбутніх фахівців і збереження їх здоров’я 
під час труд. діяльності. Усі аудиторії кафедри укомплектовані у відповідності з чинними нормативами з охорони 
праці. Безпечність освітнього середовища забезпечується проходженням всіх наук.-пед. працівників і здобувачів  
інструктажів з охорони праці і протипожежної безпеки. Зав. навч. лабораторій перед заняттями проводять 
інструктажі з ТБ та записом у журналі реєстрації інструктажів. З початком пандемії - це протиепідемічні заходи 
(https://opu.ua/news/3070). На ректоратах розглядаються важливі питання про технічний стан та відповідність 
вимогам безпеки кожної кафедри https://opu.ua/search/node/%D0%91%D0%96%D0%94 (Наказ 252-а: 
https://opu.ua/document/2255). Робота органів студентського самоврядування забезпечує захист інтересів студентів 
та вирішення побутових проблем, що також сприяє покращенню їх фізичного та психічного здоров’я. Кожен 
співробітник Університету ознайомлений з «Кодексом професійної етики та поведінки працівників» 
(https://opu.ua/document/2436). Важливим аспектом є психічне здоров'я співробітників і студентів нашого 
Університету, якому приділяється особлива увага – створені відповідні групи підтримки 
(https://opu.ua/sites/default/files/publicFiles/node_docs/508- v.pdf) і регулюються протидії булінгу та іншому 
насильству (https://opu.ua/sites/default/files/publicFiles/node_docs/49-p.pdf).

Опишіть механізми освітньої, організаційної, інформаційної, консультативної та соціальної 
підтримки здобувачів вищої освіти? Яким є рівень задоволеності здобувачів вищої освіти цією 
підтримкою відповідно до результатів опитувань?

Планування та організацію освітньої, організаційної, інформаційної, консультативної та соціальної підтримки 
здобувачів освіти здійснюють: випускова кафедра, деканат та інші структурні підрозділи Університету. Усі ці 
підрозділи у своїй роботі керуються допомогою чинного нормативного документа (https://opu.ua/about/regulations). 
Освітня підтримка здобувачів вищої освіти передбачає застосування студентсько-орієнтованого підходу в навчанні, 
покращення мотивації до здобуття освіти та розвитку готовності до навчання впродовж всього життя. Організаційна 
підтримка здобувачів освіти має на меті: доведення до здобувачів повної інформації про навчальну діяльність; 
консультування з навчальних та методичних питань (викладачі, завідувач кафедри, гарант ОП, деканат); 
можливість використання інформаційних послуг науково-технічної бібліотеки (пошук літератури, доступ до 
навчально-методичних матеріалів за ОП); формування і задоволення культурних запитів здобувачів, реалізації 
їхнього творчого і спортивного потенціалу (Палац культури, Спорткомплекс); соціальний і психологічний супровід. 
Інформаційна підтримка здобувачів освіти проявляється у забезпеченні вільного безкоштовного доступу студентів 
до інформації, необхідної для організації освітнього процесу, зокрема до: всіх нормативних документів 
(https://opu.ua/education/normative_base), розкладів навчальних занять і консультацій; масових заходів 
Університету та роботи його структурних підрозділів; рішень Вченої ради; наказів і розпоряджень ректора тощо.  
Основними інформаційними ресурсами для студентів є офіційний сайт Університету https://op.edu.ua/ та відповідна 
інформаційна сторінка на сайті кафедри БМІ https://op.edu.ua/kaf-zmf Консультативна підтримка здобувачів вищої 
освіти реалізується шляхом проведення консультацій з викладачами освітніх компонент, керівниками практики і 
дипломного проектування, отримання додаткової інформації у співробітників кафедр та деканатів. Соціальна 
підтримка забезпечується кураторами академічних груп, які регулярно зустрічаються зі студентами і цікавляться їх 
потребами та проблемами.
В Університеті діє програма з соціальної допомоги студентам і співробітникам 
(https://op.edu.ua/document/2539).Вона дозволяє їм відвідувати спортивні гуртки та дає можливість розташуватися 
в гуртожитках. Діє соціальна підтримка у вигляді стипендій. Вона регулюється наступним документам "Правилами 
призначення стипендій в ОНПУ" (https://opu.ua/sites/default/files/publicFiles/node_docs/24.pdf). Функціонує 
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оздоровчий табір "Чайка" де може відпочивати кожен студент або співробітник.

Яким чином ЗВО створює достатні умови для реалізації права на освіту особами з особливими 
освітніми потребами? Наведіть посилання на конкретні приклади створення таких умов на ОП 
(якщо такі були)

Інформація щодо пільгових умов вступу до Університету для осіб з особливими освіт. потребами розміщена на сайті 
https://op.edu.ua/vstup/bac-spec-con. Здійснюється інклюз. освітня політика на основі "Положення про організацію 
інклюзивного навчання осіб з особливими освітніми потребами в 
ОНПУ"https://opu.ua/sites/default/files/publicFiles/node_docs/inclosed-2019.pdf.
Гол. навч. корпус обладнаний пандусом, має спеціальні сан. кімнати  обладнані для інвалідних колясок.  
Університет забезпечує можливість проживання осіб з особ. освіт. потребами разом із супроводжуючими особами 
(гурт. № 3). Для організації інклюз. навчання працює група псих.-педаг. супроводу 
(https://op.edu.ua/sites/default/files/publicFiles/node_docs/509-v.pdf), що забезпечує спеціальну допомогу в 
організації освітнього процесу, інд. консультації, соц.-псих. підтримку.
У навч. корпусі ІМІ створено інклюз. простір. Здобувачі з особ. освіт. потребами, а також ті, що опинилися у 
складних обставинах, мають можливість вільно відвідувати лекції і лаб. роботи після отримання згоди від деканату 
та викладачів, які ведуть навчальні курси. Такі студенти також отримують від викладачів інд. завдання і дозвіл на 
відпрацювання практич. і лаб. занять, здачі курсових й контр. робіт у найбільш зручний для них час, або з іншими 
групами.
Під час реалізації ОП, серед здобувачів була такі, що мали складну ситуацію за сімейними обставинами. Все було 
вирішено спільно деканатом і кафедрою належним чином. Здобувач отримав можливість відпрацювати практ. 
завдання та здати їх у зручний час.

Яким чином у ЗВО визначено політику та процедури врегулювання конфліктних ситуацій 
(включаючи пов’язаних із сексуальними домаганнями, дискримінацією та корупцією)? Яким чином 
забезпечується їх доступність політики та процедур врегулювання для учасників освітнього процесу? 
Якою є практика їх застосування під час реалізації ОП?

Керівництво Університету відповідно вимог чинного законодавства Закону України «Про освіту» та «Про внесення 
змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)») забезпечує створення у 
навчальному закладі безпечного освітнього середовища, вільного від насильства та булінгу (цькування) 
https://op.edu.ua/document/2539, у тому числі:
 - розглядає заяви про випадки булінгу здобувачів, їхніх батьків, законних представників, інших осіб та видає 
рішення про проведення розслідування; 
- забезпечує виконання заходів для надання соціальних та псих.-пед. послуг здобувачам освіти, які вчинили булінг, 
стали його свідками або постраждали від булінгу; 
- повідомляє уповноваженим підрозділам органів Нац. поліції України та службі у справах дітей про випадки булінгу 
в Університеті. 
Політика та процедури врегулювання конфл. ситуацій (зокрема пов’язаних із сексуальними домаганнями, 
дискримінацією та корупцією) регламентовані норм. документами Університету. Відповідно до ст.8 «Кодексу 
професійної етики та поведінки працівників Університету»https://op.edu.ua/document/2436, "Положенням про 
порядок проведення внутрішнього службового розслідування в 
ОНПУ"https://op.edu.ua/sites/default/files/publicFiles/node_docs/polozhennyz63.pdf, НПП та здобувачі повинні 
дотримуватись норм етики, моралі, поважати гідність, нац. особливості, права, свободи і законні інтереси осіб; 
настановленням й особистим прикладом утверджувати повагу до суспільної моралі 
https://op.edu.ua/sites/default/files/publicFiles/node_docs/polo-74.pdf. Згідно з процедурою «Соціальна підтримка 
здобувачів ВО та працівників» https://op.edu.ua/document/2539, для працівників та здобувачів під час освітнього 
процесу не є прийнятними будь-які форми фіз., секс. та псих. насильства, приниження їх честі та гідності. Шляхи 
вирішення конфліктних ситуацій в Університеті прописані у вказівці «Про запровадження обліку повідомлень 
працівників про наявність конфлікту інтересів та результатів їх розгляду» №3-у  06.02.2018р. Вона передбачає, що 
конфлікти врегульовуються після надходження звернення. Реагуючи на це, нак. ректора створюється Комісія з 
розгляду конфліктної ситуації, що перевіряє факти у заяві. У випадку підтвердження до порушника застосовуються 
види відповідальності, передбачені законами України та Статутом Університету (звільнення або відрахування з 
Універ.) Згідно із Зак. «Про запобігання корупції», в Університеті діє Антикорупційна програма 
https://op.edu.ua/document/2433, а також «План заходів щодо запобігання та виявлення корупції на 2018- 2020 
рр.»(https://op.edu.ua/document/2435. Функціонує Положення про комісію з оцінки коруп. ризиків в Університеті 
https://op.edu.ua/document/2438 та загальні засади її діяльності https://op.edu.ua/about/corruption-risk.  
Інформування здобувачів проходить на курат. годинах. 
Слід відзначити, що під час реалізації ОП випадків подібних конфліктних ситуацій (корупційних, дискримінаційних 
або сексуальних домагань) не виникало.

8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми

Яким документом ЗВО регулюються процедури розроблення, затвердження, моніторингу та 
періодичного перегляду ОП? Наведіть посилання на цей документ, оприлюднений у відкритому 
доступі в мережі Інтернет

Розроблення, затвердження, моніторинг та періодичний перегляд ОП регулюється «Положенням про систему 
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внутрішнього забезпечення якості вищої освіти та освітньої діяльності ОНПУ» (https://opu.ua/document/2545). ОП 
розроблялась, затверджувалась та періодично переглядається згідно «Процедури з розроблення освітніх програм» 
(https://opu.ua/document/3355) відповідно до цілей ОП із залученням здобувачів вищої освіти, роботодавців та 
інших груп стейкхолдерів. Ці процедури відіграють у внутрішній системі забезпечення якості ЗВО ключову роль в 
реалізації основних положень «Стандартів і рекомендацій щодо забезпечення якості в Європейському просторі 
вищої освіти (ESG 2015)» і національного стандарту ДСТУ ISO 9001:2015 «Системи управління якістю. Вимоги».
На сьогодні, на офіційному веб-сайті Університету оприлюднено для публічного обговорення проєкти: «Положення 
про розроблення, моніторинг, перегляд та оновлення освітньої програми» (https://op.edu.ua/document/9333) та 
«Процедура затвердження освітніх програм» (https://op.edu.ua/document/9335), які розроблено Радою з якості 
освітньої діяльності.
Моніторинг ОП «Біомедична інженерія» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти було проведено на засіданні 
Ради з якості освітньої діяльності Університету (протокол.№3 від 09.09.2021р.)

Опишіть, яким чином та з якою періодичністю відбувається перегляд ОП? Які зміни були внесені до 
ОП за результатами останнього перегляду, чим вони були обґрунтовані?

Періодичний перегляд та моніторинг ОП, відповідно до нормативної бази Університету з 2018 року, здійснюється 
щороку (https://opu.ua/document/3355, https://opu.ua/document/2545). Перегляд відбувається групою забезпечення 
із залученням стейкхолдерів (Прот. зас. каф. 2, від 22.09.2020 р. Прот. зас. каф. 3, від 21.10.2020 р., Прот. зас. каф. 4, 
від 10.11.2020 р., Прот. зас. каф. 5, від 14.12.2020 р., Прот. зас. каф. 7, від 22.02.2021 р.) крім того щорічно 
враховуються зміни, пов’язані з самостійним вибором студентами відповідних ОК. Наприклад, за результатами 
перегляду (Прот. зас. каф. 5, від 14.12.2020 р.) були внесені додаткові освітні компоненти («Медичні бази даних», 
«Телемедичні системи») з метою покращення формування індивідуальної освітньої траєкторії ОП та з урахуванням 
регіонального контексту. 

Продемонструйте, із посиланням на конкретні приклади, як здобувачі вищої освіти залучені до 
процесу періодичного перегляду ОП та інших процедур забезпечення її якості, а їх позиція береться 
до уваги під час перегляду ОП

Інтереси здобувачів освіти реалізуються шляхом залучення останніх до розробки і перегляду ОП, колективні 
пропозиції (від академічних груп) та індивідуальні пропозиції окремих студентів за результатами опитування. Так, в 
розробці ОП 2017– 2020 рр. брали участь здобувачі вищӧі освіти за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти; у 
розробці ОП 2021 р. - Дімітрашко Є.А. (2017 р. вступу), Свириденко Л.О. (2017 р. вступу).  
Результати обговорюються на засіданні кафедри БМІ (Прот. зас. каф. 9, від 24.05.2021 р.). Згідно з  
https://op.edu.ua/document/2289 "Положенням про порядок організації вивчення вибіркових навчальних 
дисциплін", реалізуються права на вільний вибір навчальних дисциплін здобувачами ВО, тобто студенти мають 
можливість вибирати на свій розгляд дисципліни із переліку вибіркових дисциплін. Це відображається у 
індивідуальних навчальних планах здобувачів ВО.

Яким чином студентське самоврядування бере участь у процедурах внутрішнього забезпечення 
якості ОП

Згідно з Положенням про студентське самоврядування в Університеті https://op.edu.ua/about/stud-municip, його 
представники беруть участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення освітнього процесу, у заходах щодо 
забезпечення якості вищої освіти, делегують своїх представників до робочих, консультативно-дорадчих органів. 
Представники органу студентського самоврядування Інституту медичної інженерії також проводять анкетування 
студентів з питань якості викладання відповідних предметів 
https://www.facebook.com/imionpu/posts/298568258627047 на постійній основі.  За результатами таких обговорень 
формуються пропозиції щодо поліпшення якості ОП (Прот. зас. каф. 4, від 10.11.2020 р.).
Представники студентського самоврядування активно залучені до роботи в складі Ради з якості освітньої діяльності 
відповідно до «Положення про Раду з якості» та безпосередньо приймають участь в процедурах внутрішнього 
забезпечення якості кожної ОП Університету.

Продемонструйте, із посиланням на конкретні приклади, як роботодавці безпосередньо або через 
свої об’єднання залучені до процесу періодичного перегляду ОП та інших процедур забезпечення її 
якості

Відповідно з «Положенням про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти та освітньої діяльності 
ОНПУ» (https://opu.ua/sites/default/files/publicFiles/node_docs/polozhennya_pro_svzyavo_onpu_versiya_2_sayt.pdf), 
представники роботодавців постійно залучені до проц. співпраці, а саме - обговорення ОП, викладання окремих ОК 
та проведення оглядових лекцій. Наприклад,  зав. лікувально-діагностичним центром, лікар, ст. викладач кафедри 
БМІ за сумісництвом  Кокідько Л.А., д.т.н., проф., директор ІМІ, член ГО Всеукраїнської асоціації БМІТ Прокопович 
І.В., Директор Одеського обласного центру телемедицини,  к.т.н. Ляшенко А.В., КНП «Одеський обласний 
онкологічний диспансер», експерт робочої групи Нац. служби здоров’я України у галузі онкології, лікар з 
променевої терапії, лікар онколог-радіолог, Морозова Г.Д. приймали участь в якісному поліпшенні та реалізації 
даної ОП (Прот. зас. каф. 3, від 21.10.2020 р., Прот. зас. каф. 4, від 10.11.2020 р., Прот. зас. каф. 5, від 14.12.2020 р., 
Прот. зас. каф. 7, від 22.02.2021 р.). В Університеті апробований механізм для опитування роботодавців. Пропозиції 
надаються через сторінку https://opu.ua/quality/stakeholders.
Інтереси роботодавців реалізуються шляхом укладення двосторонніх договорів про співпрацю (Угода про співпрацю 
від 22.09.2016 р. з Одеською обл.організацією “Товариство сприяння оборони України”, Договір від 31.08.2016 р. про 
творчу співпрацю ІМІ та комунал.установою “Інформаційно-аналітичний центр медичної статистики”), участь у 
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рецензуванні освітньої програми Морозової Г.Д.

Опишіть практику збирання та врахування інформації щодо кар’єрного шляху та траєкторій 
працевлаштування випускників ОП

У 2021 році відбувся перший випуск здобувачів вищої освіти (бакалаврів) даної ОП.
Збирання та врахування інформації щодо кар’єрного шляху та траєкторій працевлаштування випускників ОП 
здійснюється ІМІ з кафедрою БМІ та носить системний характер. Студенти 1-2 к. навчання починають планування 
своєї професійної кар'єри за допомогою кураторів кафедри і фахівців Кар'єра-центру. На 3-4 к. студенти отримують 
навички взаємодії з роботодавцями (Ярмарки Кар'єри, презентації компаній) і тимчасової роботи за фахом 
(виробнича практика). На завершальному році навчання студент виконує кваліфікаційну роботу, як правило, 
пов'язану з майбутнім напрямком працевлаштування. Постійно відбуваються зустрічі які націлені на 
працевлаштування випускників ОП “Біомедична інженерія” (https://www.facebook.com/permalink.php?
story_fbid=3566298860151611&id=1081946601920195) (https://www.facebook.com/imionpu/posts/270833394733867). 
На кафедрі призначено доц. Манічеву Н.Г. відповідальною за зв'язки з випускниками (збір інформації здійснюється 
шляхом прямих контактів телефоном, за допомогою електронної пошти, соціальних мереж, зустрічей на кафедрі); 
планується залучати випускників до проведення бесід та майстер-класів із здобувачами вищої освіти за ОП та до 
профорієнтаційних зустрічей з абітурієнтами.

Які недоліки в ОП та/або освітній діяльності з реалізації ОП були виявлені у ході здійснення 
процедур внутрішнього забезпечення якості за час її реалізації? Яким чином система забезпечення 
якості ЗВО відреагувала на ці недоліки?

Під час перегляду ОП у 2018, 2019, 2020 роках представниками робочої групи, стейкхолдерами були сформульовані 
пропозиції щодо внесення відповідних змін (Прот. зас. каф. 2, від 22.09.2020 р., Прот. зас. каф. 3, від 21.10.2020 р., 
Прот. зас. каф. 4, від 10.11.2020 р., Прот. зас. каф. 5, від 14.12.2020 р., Прот. зас. каф. 7, від 22.02.2021 р.), зокрема: 
зміни щодо ОК та робочого навчального плану, впровадження нових ОК, врахування специфічних характеристик 
кадрового забезпечення, тощо. Дані пропозиції (перенесення деяких ОК в інші семестри, додання нових ОК які 
будуть враховувати індивідуальну освітнью траекторію ОП та ін.) були враховані шляхом формування відповідних 
нормативних документів. Також ЦЗЯВО Університету було надано рекомендацію на поточний навчальний рік щодо 
активізації профорієнтаційних заходів за даною ОП, що також кафедра БМІ прийняла до уваги 
https://www.facebook.com/imionpu/videos/1127897854317040/.  
На розширеному засіданні Ради з якості освітньої діяльності Університету було визначено, що ОПП «Біомедична 
інженерія» відповідає вимогам підготовки здобувачів вищої освіти (протокол Ради №3 від 09.09.2021р.)

Продемонструйте, що результати зовнішнього забезпечення якості вищої освіти беруться до уваги 
під час удосконалення ОП. Яким чином зауваження та пропозиції з останньої акредитації та 
акредитацій інших ОП були ураховані під час удосконалення цієї ОП?

ОП  «Біомедична інженерія» акредитується вперше.

Опишіть, яким чином учасники академічної спільноти змістовно залучені до процедур внутрішнього 
забезпечення якості ОП?

Академічна спільнота змістовно залучена до процедур внутрішнього забезпечення якості через участь у розробці 
ОП, обговоренні нормативно-методичних документів, політик і процедур забезпечення якості освіти, результатів 
освітньої діяльності. Гарант ОП здійснює координацію роботи з розробки ОП та її навчально-методичного 
забезпечення з урахуванням співробітництва з акад. спільнотою.
Інтереси академ. спільноти реалізуються шляхом забезпечення академічної свободи викладачів в процесі реалізації 
ОК програми, виборі методів навчання, змістового наповнення навчальних дисциплін. Викладачі, задіяні в процесі 
реалізації ОП, здійснюють постійний моніторинг її якості та вносять відповідні пропозиції щодо поліпшення на 
засіданнях кафедри (Прот. зас. каф. 2, від 22.09.2020 р.). Обов’язкове рецензування підручників, навчальних 
посібників та монографій, в першу чергу академічною спільнотою. Обов’язкове зовнішнє рецензування 
кваліфікаційних робіт здобувачів. Регулярно здійснюється обговорення та ознайомлення учасників академічної 
спільноти з новими тенденціями в сфері біомедичної інженерії 
(https://www.facebook.com/imionpu/posts/302615981555608), 
(https://www.facebook.com/hashtag/%D1%96%D0%BC%D1%96_%D1%82%D0%B5%D1%85), змінами в освітніх 
нормативних документах, вимогах до наукової роботи тощо. 
Участь директора ІМІ Прокоповича І.В. та зав. кафедрою БМІ Тітовою Н.В. в панельних дискусіях та громадських 
обговореннях з провідними експертами у галузі щодо перспектив розвитку спеціальності 163 Біомедична інженерія 
(вересень 2020, квітень 2021).

Опишіть розподіл відповідальності між різними структурними підрозділами ЗВО у контексті 
здійснення процесів і процедур внутрішнього забезпечення якості освіти

Політика Університету в сфері якості спрямована на забезпечення його високої репутації та 
конкурентноспроможності, як надійного постачальника освітніх послуг, які відповідають національним та світовим  
стандартам якості (https://op.edu.ua/quality/quality-policy). Затверджене оновлене «Положення про систему 
внутрішнього забезпечення якості Державного університету «Одеська політехніка» (рішення Вченої Ради від 
30.06.2021р. Протокол №3), де передбачено трирівневу структуру СВЗЯ. Перший рівень формують кафедри та 
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академічна спільнота Університету, в т.ч. здобувачі вищої освіти всіх рівнів навчання: другий – формують структурні 
підрозділи, які забезпечують організацію освітнього процесу, провадять наукову, науково-технічну, інноваційну 
та/або методичну діяльність: навчально-наукові інститути/факультети; третій рівень – безпосередньо СВЗЯ, яка 
побудована в органічному поєднанні з діяльністю Ради з якості освітньої діяльності (стратегічний центр) 
(https://op.edu.ua/about/eqb); та Центру забезпечення якості вищої освіти (виконавчий орган) 
(https://op.edu.ua/quality/czjvo). Стратегічний вектор передбачає активне залучення здобувачів до формування 
стратегії та політики якості в Університеті, у Вчених рад відповідних підрозділів, організацію прямих та зворотних 
зв’язків політики якості в Університеті. Виконавча складова – адміністративні структури, деканати і передбачає 
ініціативи між Центром забезпечення якості та здобувачами вищої освіти; проміжна ланка – представники органів 
студентського самоврядування.

9. Прозорість і публічність

Якими документами ЗВО регулюється права та обов’язки усіх учасників освітнього процесу? Яким 
чином забезпечується їх доступність для учасників освітнього процесу?

Права та обов’язки учасників освітнього процесу регулюються чинним законодавством України та внутрішніми 
нормативними документами, розміщеними у вільному доступі на сайті Державного університету «Одеська 
політехніка»:
- Статутом Державного університету «Одеська політехніка» 
(https://drive.google.com/file/d/19kmVuhiVPiKtAc5Dn9hUKpP8NJbBhIEi/view); 
- Правилами внутрішнього розпорядку (https://opu.ua/document/3695); 
- Положенням про організацію освітнього процесу (https://opu.ua/document/2492); 
- Колективним договором (https://opu.ua/staff/collective-agreement); 
- Контрактом здобувача вищої освіти (https://opu.ua/document/2565);
 - Положенням про академічну доброчесність (https://opu.ua/document/2333); 
- Положенням про проведення практичної підготовки здобувачів вищої освіти (https://opu.ua/document/2304); 
- Основні документи ОНПУ (https://opu.ua/about/set_up_documents); 
- нормативна база ОНПУ (https://opu.ua/education/normative_base, )
 Інформація: 
- про рівні та ступені вищої освіти (https://opu.ua/education/levels) 
- про освітні програми (https://opu.ua/education/programs), 
- про академічну мобільність (https://opu.ua/document/2501), 
- про студентське самоврядування (https://opu.ua/about/student_government).

Наведіть посилання на веб-сторінку, яка містить інформацію про оприлюднення на офіційному веб-
сайті ЗВО відповідного проекту з метою отримання зауважень та пропозиції заінтересованих сторін 
(стейкхолдерів). Адреса веб-сторінки

https://opu.ua/quality/discussion-draft-regulatory-acts
https://opu.ua/quality/stakeholders

Наведіть посилання на оприлюднену у відкритому доступі в мережі Інтернет інформацію про 
освітню програму (включаючи її цілі, очікувані результати навчання та компоненти)

https://op.edu.ua/sites/default/files/files/opscans/163-0_2021_biomedychna_inzheneriya.pdf
https://op.edu.ua/education/programs/bac-163-0

11. Перспективи подальшого розвитку ОП

Якими загалом є сильні та слабкі сторони ОП?

Сильні сторони ОП:
1.Політика  Університету щодо забезпечення якості освітнього простору, яка є невід’ємною складовою стратегічного 
управління на ОП.
2.Висококваліфіковане кадрове забезпечення ОПП.  
3.ОП розроблена відповідно до Стандарту вищої освіти першого (бакалаврського) рівня вищої освіти й нормативних 
документів ОНПУ (https://opu.ua/document/2334), враховує інтереси стейкхолдерів, роботодавців, наукової 
спільноти, здобувачів вищої освіти, випускників.
4.Орієнтована на потреби сучасного ринку з інженерії та обслуговування медичного обладнання.
5.Залучення представників роботодавців до формування освітніх компонентів ОП.
6.Практична і прикладна зорієнтованість, зокрема у сфері телемедицини.
7.Надає можливість навчання іноземних здобувачів вищої освіти.
8.Широкі можливості для виконання здобувачами наукових досліджень з подальшою презентацією їх результатів на 
студентських, кафедральних конференціях/заходах та публікацією у збірнику матеріалів кафедральної 
Всеукраїнської науково-технічної конференції “Фізика та медицина у сучасному житті”.
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Слабкі сторони ОП:
1.В ОП не враховано специфіку проведення освітнього процесу на підставі змішаного навчання в умовах пандемії 
Covid-19.
2.Відсутність практики викладання дисциплін за ОП англійською мовою, що мало б розширити можливості 
академічної мобільності.  
3.Не має можливості продовжувати навчання за другим рівнем вищої освіти ОП 163 Біомедична інженерія в 
Університеті.

Якими є перспективи розвитку ОП упродовж найближчих 3 років? Які конкретні заходи ЗВО планує 
здійснити задля реалізації цих перспектив?

З метою найповнішого задоволення потреб ринку фахівців з біомедичної інженерії, а також подальшої інтеграції у 
світовий науковий і освітній простір необхідно:
1. Впровадити в навчальний процес практику викладання базових дисциплін іноземною мовою. В ОП до 
компетентностей рівня «бакалаврський» додати володіння іноземною мовою на рівні В1, а також уміння самостійно 
вивчати матеріал з іншомовних джерел і здатність формулювати задачу чи звіт англійською мовою. (2021-2024 р.р.)
2. Активізувати участь у програмах міжнародної мобільності (обмінів) як викладачів, так і студентів. (2021-2024 р.р.)
3. Сприяти формуванню мережі зарубіжних баз практик для фахового та мовного стажування студентів і викладачів. 
(2021-2024 р.р.)
4. Активніше залучати до аудиторних занять та керівництва випускними кваліфікаційними роботами професіоналів 
практиків, експертів галузі та представників роботодавців. (2021-2024 р.р.)  
5. Активізувати видання власних підручників та навчальних посібників викладачами кафедри, у тому числі 
іноземною мовою. (2021-2024 р.р.)
6. Активізувати роботу науково-педагогічного персоналу кафедри щодо наукових публікацій у періодичних 
виданнях, що входять до міжнародних наукометричних баз. (2021-2024 р.р.)
7. Забезпечити можливість здобуття другого рівня вищої освіти (магістерського) за спеціальністю «Біомедична 
інженерія». (2021-2024 р.р.) 

 

 
          
  

Запевнення

 

Запевняємо, що уся інформація, наведена у відомостях та доданих до них матеріалах, є достовірною.

Гарантуємо, що ЗВО за запитом експертної групи надасть будь-які документи та додаткову інформацію, яка 
стосується освітньої програми та/або освітньої діяльності за цією освітньою програмою.

Надаємо згоду на опрацювання та оприлюднення цих відомостей про самооцінювання та усіх доданих до них 
матеріалів у повному обсязі у відкритому доступі.

 

Додатки:

Таблиця 1.  Інформація про обов’язкові освітні компоненти ОП

Таблиця 2.  Зведена інформація про викладачів ОП

Таблиця 3.  Матриця відповідності програмних результатів навчання, освітніх компонентів, методів навчання та 
оцінювання

 

***

Шляхом підписання цього документа запевняю, що я належним чином уповноважений на здійснення такої дії від 
імені закладу вищої освіти та за потреби надам документ, який посвідчує ці повноваження.

 

Документ підписаний кваліфікованим електронним підписом/кваліфікованою електронною печаткою.

 

Інформація про КЕП

ПІБ: Оборський Геннадій Олександрович

Дата: 26.10.2021 р.
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Таблиця 1. Інформація про обов’язкові освітні компоненти ОП
 

Назва освітнього 
компонента

Вид 
компонента 

Силабус або інші навчально-
методичні матеріали

Якщо освітній компонент 
потребує спеціального 

матеріально-технічного 
та/або інформаційного 
забезпечення, наведіть 
відомості щодо нього*

Назва файла Хеш файла

ОП05 Введення в 
біомедичну інженерію

навчальна 
дисципліна

Введення в 
біомедичну 

інженерію(2021).pdf

yJjm1qrRZrDyeqRpL
KEIkkYNgyJ0/2EU3

qt/AVsDeto=

Аудиторія, екран, проектор, 
ноутбук

ОП03 Фізичні основи 
біомедичної інженерії

навчальна 
дисципліна

Фізичні основи 
біомедичної 

інженерії(2021).pdf

a6KZOQHbp9tjz9pO
arA+QXE573a6JRIx

0ROuETZCibc=

Аудиторія, екран, проектор, 
ноутбук, комп'ютерний клас

ОЗ07 Хімія навчальна 
дисципліна

Хімія (2021).pdf yzdGUlmAjP45HMz
M0dQs9p+breKqoj+

L4TybFzUSyjo=

Аудиторія

ОЗ06 Фізика 1 навчальна 
дисципліна

Фізика 1 (2021).pdf r5KMth2wRvPn/uE
XIiYGuB50a3zqCO1

C5CSATwgx0pg=

Аудиторія

ОЗ06 Фізика 2 навчальна 
дисципліна

Фізика 2 (2021).pdf TeAN9g2tUUNFyI9D
6HnVzmE10/ahi+m

DINstcFiDjKI=

Аудиторія

ОЗ05 Вища 
математика 1

навчальна 
дисципліна

Вища математика 
1 (2021).pdf

iEpGTg4kUp6yZF5P
bp3z2V7VTheGgjqjT

9NUCkMteNk=

Аудиторія

ОЗ05 Вища 
математика 2

навчальна 
дисципліна

Вища математика 
2 (2021).pdf

7Pp2xqOR3JyenqLW
OWYQLErqPOKAtHl

orzG/2DatVbA=

Аудиторія

ОЗ01 Іноземна мова 
(Англійська мова 1)

навчальна 
дисципліна

Іноземна мова 
(Англійська мова 1)

(2021).Документ 
Microsoft Word.pdf

gu+o0PxUoiXxWqC
DTOmP4xXMir0sjC4

5oQk9zNxUeLo=

Аудиторія

ОЗ01 Іноземна мова 
(Англійська мова 2)

навчальна 
дисципліна

Іноземна мова 
(Англійська мова 2)

(2021)Документ 
Microsoft Word.pdf

ORCpAK7pySBRNFI
p4D4x2XMXHENj+
FFJhQ3IGzyhZus=

Аудиторія

ПП01 Виробнича 
практика

практика Виробнича 
практика(2021).pdf

osYrqcszoTGA8gyB1v
Ydx/T4DBefi+LMDY

zaQP/TFMk=

ПП02 Переддипломна 
практика

практика Переддипломна 
практика 
(2021).pdf

1Oo2lHtwF+lf8cIPF1
J30v3qHwGiYKPNq

U1TfyckGcw=

А01 Кваліфікаційна 
робота

підсумкова 
атестація

Кваліфікаційна 
робота (2021).pdf

/PaDcky2tno/krtYUB
k/9IYwUb5DM4r3p

NwIFiR49v8=

ОП01 Інформатика та 
програмування 1

навчальна 
дисципліна

Інформатика та 
програмування 1 

(2021) (1).pdf

dWdk+OOqnp7hYA
WMgYVqRO00XrCV
EKSsxmwPP04WNP

8=

Аудиторія, проектор, екран, 
ноутбук, комп'ютерний клас 

ОП01 Інформатика та 
програмування 2

навчальна 
дисципліна

Інформатика та 
програмування 2 

(2021) (1).pdf

KFZWmbU1B0Wowk
BEHhP3F6Pm5Yya
WRXE2d/yCxGAp/s

=

Аудиторія, екран, проектор, 
ноутбук, комп'ютерний клас

ОП04 Загальна 
анатомія, фізіологія та 
паталогія людини

навчальна 
дисципліна

Загальна 
анатомія, 

фізіологія та 
патологія людни 

(2021) (1).pdf

9cxGHudnu7DX0vf
HCUWQYLR6p4Pkq
6kaVLoxthhGs5A=

Аудиторія, екран, проектор, 
ноутбук, лабораторія

ОП08 Медичні бази 
даних

навчальна 
дисципліна

Медичні бази 
даних(2021) (1).pdf

SztjXdQlDCTd6OJ6
Nr4D1QierSLNMLv9

Аудиторія, проектор, екран, 
ноутбук, комп'ютерний клас



QZjuOHdPpCA=

ОП12 Основи 
медичних знань

навчальна 
дисципліна

Основи медичних 
знань (2021) (1).pdf

uivEVFeJSZwdufHS
Ds6u+77eXSBjdKhI6

fuIHxSTEJY=

Аудиторія, проектор, екран, 
ноутбук

ОП02 Інженерна та 
комп'ютерна графіка 1

навчальна 
дисципліна

Інженерна та 
комп’ютерна 

графіка 1 (2021) 
(1).pdf

oHLYIkOOJzfJ628fL
2+iR4P1HjFO2yswxi

TLEPYE6+Q=

Аудиторія, екран, проектор, 
ноутбук, комп'ютери

ОП02 Інженерна та 
комп'ютерна графіка 2

навчальна 
дисципліна

Інженерна та 
комп’ютерна 

графіка 2 (2021) 
(1).pdf

17415S7goqgseoCd62
P4rBANM0OhihPcM

DdqKLi0+Ig=

Аудиторія, екран, проектор, 
ноутбук, комп'ютери

ОП20 Безпека 
життєдіяльності та 
основи охорони праці

навчальна 
дисципліна

Безпека 
життєдіяльності 
та основи охорони 
праці(2021) (1).pdf

aKk4nQCtjHSzf0UO
VdCKwjFaCQ/43/9G

6w9Yf2iUuDo=

Аудиторія, демонстраційні 
стенди по безпеці 
життєдіяльності та охороні 
праці

ОП17 Електротехніка, 
електроніка , 
мікропроцесорна 
техніка

навчальна 
дисципліна

Електротехніка, 
електроніка, 

мікропроцесорна 
техніка 1 (2021).pdf

vqCEyumg3wJyGirT/
TuGWONVxHUVNq
B66I3HOyIeKMQ=

Аудиторія, екран, проектор, 
ноутбук, комп'ютери, 
лабораторія

ОП17 Електротехніка, 
електроніка, 
мікропроцесорна 
техніка 2

навчальна 
дисципліна

Електротехніка, 
електроніка, 

мікропроцесорна 
техніка 2 (2021).pdf

UHXiudFKxcIes2jPA
q+q/UmFIQlzXnI5br

h7fUZ5bBY=

Аудиторія, проектор, екран, 
ноутбук, лабораторія

ОП11 
Матеріалознавство та 
біосумісні матеріали

навчальна 
дисципліна

Матеріалознавств
о та біосумісні 

матеріали (2021) 
(1).pdf

Ks/kPHIrXuu1hTaAi
M8DQLFNuKRc0m
MpsNTALCTCbVw=

Аудиторія, екран, проектор, 
ноутбук, лабораторія

ОП19 Телемедичні 
системи

навчальна 
дисципліна

Телемедичні 
системи (2021) 

(1).pdf

AlnEAEniTLdI62Q+
atqc/66aqOnehe5ER

Clb2ticLNk=

Аудиторія, екран, проектор, 
ноутбук, комп'ютерний клас

ОЗ02 Історія України 
та української 
культури

навчальна 
дисципліна

Історія України та 
української 

культури(2021).pdf

F8wwwNhiuscYhCZh
EVY6o+bl+LJmjecW

hmStVhABiTo=

Аудиторія

ОЗ03 Українська мова 
(за професійним 
спрямуванням)

навчальна 
дисципліна

Українська мова (за 
професійним 

спрямуванням)
(2021).pdf

MTgz3IaGw74Q015g
f1R/j8SDsVi8vq9P2

W4Fhmf0okA=

Аудиторія

ОЗ04 Філософія навчальна 
дисципліна

Філософія 
(2021).pdf

Zc6WFcqepLGIFEc4
Em8hSHHJW3rj2ot

E/7o8YSGjKik=

Аудиторія

ОП15 Медичні 
прилади, апарати, 
системи та комплекси 
1

навчальна 
дисципліна

Медичні прилади, 
апарати, системи 

та комплекси 1 
(2021).pdf

Q5mEF14FJm8oSxo
+OWyb65P/VLhNGf

tuRcW1z7Zn08A=

Аудиторія, пректор, екран, 
ноутбук

ОП06 Біофізика, 
взаємодія фізичних 
полів з біологічними 
об'єктами

навчальна 
дисципліна

Біофізика, 
взаємодія фізичних 

полів з 
біологічними 

об'єктами(2021).pd
f

SzcL55MmjrqYqySe0
G8+LROwm8wBITg

5DMGlPfE2dVc=

Аудиторія, лабораторний 
практикум в лабораторії: -
коливання та хвилі; -
молекулярна фізика; -оптика.

ОП07 Теоретична 
механіка

навчальна 
дисципліна

Теоретична 
механіка (2021).pdf

L/I1Q8ckir3FPiz3zLT
6eHv/flPgKszpitSd8o

NjOUM=

Аудиторія, проектор, екран, 
ноутбук

ОП09 Біохімія навчальна 
дисципліна

Біохімія (2021).pdf XrxDNCk+uhmkd26
20PSh1w7xGo5ufyuu

CRKVhh5e7CY=

Аудиторія, лабораторія

ОП10 Метрологія у 
біомедицині

навчальна 
дисципліна

Метрологія у 
біомедицині(2021).p

df

8G9ZIF+6w0HVt6C
F2QYaf43YJuNKNnp

QsTJo2NvOhfY=

Аудиторія, екран, проектор, 
ноутбук.

ОП13 
Взаємозамінність, 
стандартизація, 

навчальна 
дисципліна

Взаємозамінність, 
стандартизація, 

технічні 

ADR5MiKg5s8AGJO
GxaGnaTQGde+a0C

+VzyvShvu7vKw=

Аудиторія, лабораторія



технічні вимірювання вимірювання 
(2021).pdf

ОП14 Аналогова та 
цифрова схемотехніка 
1

навчальна 
дисципліна

Аналогова та 
цифрова 

схемотехніка 1 
(2021).pdf

o37Vxh8cwz7lrnmf8
22paQK72CQ3zxZOn

Mgw7xhZUg4=

Аудиторія, екран, проектор, 
ноутбук, лабораторія

ОП14 Аналогова та 
цифрова схемотехніка 
2

навчальна 
дисципліна

Аналогова та 
цифрова 

схемотехніка 2 
(2021).pdf

zlKurHKafsMr3Yv/x
E6SqEgVF0+Te+utS

31o2q2vF4E=

Аудиторія, екран. проектор, 
ноутбук, лабораторія

ОЗ05 Вища 
математика 3

навчальна 
дисципліна

Вища математика 
3 (2021).pdf

yUT0ZQtRRPzdzyAU
umQlF17c7h4azxtpT

8qYBGbbtO0=

Аудиторія

ОП15 Медичні 
прилади апарати, 
системи та комплекси 
2

навчальна 
дисципліна

Медичні прилади, 
апарати, системи 

та комплекси 2 
(2021).pdf

NQNhkmtU/23I5Vb
SpbWtSY21EZeRWM

oqHiHG0R77w9o=

Аудиторія, проектор, екран, 
ноутбук

ОП16 Основи теорії 
кіл, сигналів та 
процесів 1

навчальна 
дисципліна

Основи теорії кіл, 
сигналів та 

процесів 1 (2021).pdf

RNbS9OcJpj1xlrGJA
T6ghXNyVlZjhPDycz

nwV+03OBo=

Аудиторія, лабораторія

ОП16 Основи теорії 
кіл, сигналів та 
процесів 2

навчальна 
дисципліна

Основи теорії кіл, 
сигналів та 
процесів 2 
(2021).pdf

O7rPxHbCZFX1zDv7
JfPRwb2wZC7MDBP

57p4w0GcUVL4=

Аудиторія, лабораторія

ОП18 Основи 
побудови та 
застосування 
біотехнічних та 
медичних систем

навчальна 
дисципліна

Основи побудови 
та застосування 
біотехнічних та 

медичних 
систем(2021).pdf

tJPjKeiU9biWI0Vz+
P4uWROr7Xb6Pj/LV

7lQq1H5hcg=

Аудиторія, екран, проектор, 
ноутбук, комп'ютерний клас.

 
* наводяться відомості, як мінімум, щодо наявності відповідного матеріально-технічного забезпечення, його достатності 
для реалізації ОП; для обладнання/устаткування – також кількість, рік введення в експлуатацію, рік останнього ремонту; 
для програмного забезпечення – також кількість ліцензій та версія програмного забезпечення

 
  
 
Таблиця 2. Зведена інформація про викладачів ОП

 
ID 

виклад
ача

ПІБ Посада Структурний 
підрозділ

Кваліфікація 
викладача

Стаж Навчальні 
дисципліни, 

що їх 
викладає 

викладач на 
ОП 

Обґрунтування

386129 Романюк 
Сергій 
Олександров
ич

Старший 
викладач, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
інститут 

медичної 
інженерії

Диплом 
магістра, 

Вінницький 
національний 

технічний 
університет, 

рік закінчення: 
2007, 

спеціальність: 
080403 

Програмне 
забезпечення 

автоматизован
их систем, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 056304, 
виданий 

26.02.2020

1 ОП08 Медичні 
бази даних

Відповідність 
ліцензійним умовам: 
1,2,5,12,19
Підвищення 
кваліфікації:
1. Certificate "Modern 
trends in information 
systems and 
technologies", 15.07 - 
15.08.2021, 180 hours, 
Lublin University of 
Technology, Poland
Наукові публікації:
1.S. O. Romanyuk, O. G. 
Avrunin, M. Y. 
Tymkovych, and etc, 
“Using a priori data for 
segmentation 
anatomical structures of 
the brain”, Przeglad 
Elektrotechniczny, Vol. 
93, Issue 5, pp.102-105, 
2017. doi: 
10.15199/48.2017.05.20.

2. S. O. Romanyuk,  S. I. 
Vyatkin, O. N. 



Romanyuk, and etc, 
“Texturing method of 
the full pixel dynamic 
range», Proc. SPIE, Vol. 
10808, 2018. 
3. С. О. Романюк, 
«Комп’ютерна 
програма для 
реконструкції 3D-
моделей облич 
людей», на Міжнарод. 
наук.- практ. 
конференції 
«Електронні 
інформаційні ресурси: 
створення, 
використання, 
доступ», м. Вінниця, 
2018, с. 227–233.
4. C. A. Романюк, С. И. 
Вяткин, и С. В. 
Павлов. «Рейкастинг 
объёмных данных и 
функционально 
заданных 
поверхностей для 
медицинских 
приложений с 
применением 
графических 
ускорителей», Вчені 
записки Таврійського 
національного 
університету імені В. І. 
Вернадського. Серія: 
Технічні науки, т. 
29(68), № 4, с. 120–
126, 2018.
5. С. О. Романюк, С. В. 
Павлов, та М. Л. 
Нечипорук, 
«Адаптивне 
визначення дифузної 
та спекулярної 
складових кольору 
для рендерингу 
зображень облич при 
плануванні 
пластичних 
операцій», Scientific 
Journal «Science Rise, 
№ 8 (49), с. 24–28, 
2018.
Підручники та 
монографії:
1. W. Wójcik, S. 
Romanyuk et al., 
Information 
Technology in Medical 
Diagnostics. London, 
England: CRC Press, 
2017.
2. Інтелектуальні 
технології 
комп’ютерного 
планування та 
моделювання в 
медичній діагностиці, 
лікуванні та 
реабілітації, 
навчальний посібник 
// Павлов С.В., 
Аврунін О.Г., Вуйцік 
Вальдемар, Семенець 
В.В., Грушко О.В., 
Романюк О.Н., Коваль 
Л.Г., Філатов В.О., 
Колісник П.Ф., Носова 
Я.В., Романюк С.О – 
Житомир : ПП «Євро-
Волинь», 2021. – 202 



с. ISBN 978-617-7992-
15-7 

385429 Якімов 
Олексій 
Олександров
ич

Професор, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
інститут 

промислових 
технологій, 
дизайну та 

менеджменту

Диплом 
доктора наук 
ДД 004314, 

виданий 
28.04.2015, 

Диплом 
кандидата наук 

KД 045832, 
виданий 

16.10.1991, 
Атестат 

доцента ДЦ 
005894, 
виданий 

24.06.1997, 
Атестат 

професора 
12ПP 011549, 

виданий 
25.02.2016

26 ОП02 
Інженерна та 
комп'ютерна 
графіка 1

Д.т. н. за 
спеціальністю 
05.02.08-Технологія 
машинобудування.
Академічна та 
професійна 
кваліфікація 
забезпечує 
досягнення цілей та 
програмних 
результатів навчання, 
що засвідчується
виконанням 
наступних видів та 
результатів 
професійної 
діяльності, 
перелічених в п. 30 
Ліцензійних умов: 
1,2,3,10,3,16 
Публікації в Skopus:
1. Lebedev V., 
Tonkonogyi V., 
Yakimov A., Bovnegra 
L., Klymenko N. (2019) 
Provision of the Quality 
of Manufacturing Gear 
Wheels in Energy 
Engineering. In: Ivanov 
V. et al. (eds) Advances 
in Design, Simulation 
and Manufacturing. 
DSMIE 2018. Lecture 
Notes in Mechanical 
Engineering. Springer, 
Cham
2. Tonkonogyi V., 
Yakimov A., Bovnegra 
L., Sidelnykova T., 
Dašić P. (2019) The use 
of intermittent wheels, 
impregnated by the 
contact method to 
reduce the thermal 
stress of the grinding 
process. IOP 
Conference Series: 
Materials Science and 
Engineering, Volume 
708, Issue 1, December 
2019. SCOPUS (DOI: 
10.1088/1757-
899X/708/1/012034).
3. Tonkonogyi, Vladimir 
& Sidelnykova, Tetiana 
& Dasic, Predrag & 
Yakimov, Alexey & 
Bovnegra, Liubov. 
(2020). Improving the 
Performance Properties 
of Abrasive Tools at the 
Stage of Their 
Operation. I. 
Karabegovic (Ed): NT 
2019, LNNS 76, pp.136-
145, 2020. SCOPUS 
(https://doi.org/10.100
7/978-3-030-18072-
0_15).
4. Alexey Yakimov, Isak 
Karabegovic, Sergey 
Uminsky, Viktor 
Strelbitskyi, Julia 
Shichireva. (2021). 
Stability of the Quality 
Parameters for the 
Surface Layer of Pars 
During Circular 



Grinding Operations. 2-
n Grabchenko 
international 
Conference on 
Advanced 
Manufacturing 
Processes Interpartner-
2020. Lecture Notes In 
Mechanical 
Engineering. Springer, 
Cham. P. 464-476g

385429 Якімов 
Олексій 
Олександров
ич

Професор, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
інститут 

промислових 
технологій, 
дизайну та 

менеджменту

Диплом 
доктора наук 
ДД 004314, 

виданий 
28.04.2015, 

Диплом 
кандидата наук 

KД 045832, 
виданий 

16.10.1991, 
Атестат 

доцента ДЦ 
005894, 
виданий 

24.06.1997, 
Атестат 

професора 
12ПP 011549, 

виданий 
25.02.2016
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Д.т. н. за 
спеціальністю 
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машинобудування. 
Академічна та 
професійна 
кваліфікація 
забезпечує 
досягнення цілей та 
програмних 
результатів навчання, 
що засвідчується 
виконанням 
наступних видів та 
результатів 
професійної 
діяльності, 
перелічених в п. 30 
Ліцензійних умов: 
1,2,3,10,3,16
Публікації в Skopus:
1. Lebedev V., 
Tonkonogyi V., 
Yakimov A., Bovnegra 
L., Klymenko N. (2019) 
Provision of the Quality 
of Manufacturing Gear 
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Engineering. In: Ivanov 
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Програма проектів як 
реалізація концепції 
реформування 
управління охороною 
праці / Москалюк 
А.Ю., Пуріч В.М., 
Бабюк С.Н., // Тези 
доповідей ХVI 
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СПРЯМУВАННЯМ: 
Методичні 
рекомендації для 
практичних занять та 
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development of world 
science. Abstracts of the 
8th International 
scientific and practical 
conference. Perfect 
Publishing. Vancouver, 
Canada. 2020. Pp. 195-
204– 999p. // URL: 
http://sci-conf.com.ua.  
vancouver@sci-
conf.com.ua
3.«Методологічні 
підходи в 
гуманітарному 
дослідженні» Virtus: 
Scientific Journal / 
Editor-inChief M.A. 
Zhurba – April # 43, 
2020. Pp. 42-45– 317 p. 
http://conference-
ukraine.com.ua/ua/virt
us/archivej/ Innovative 
Journal Impact Factor 
Scientific Indexing 



Services (USA); – 
Citefactor (USA)
Інші наукові 
публікації:
1.«Філософсько-
методологічні підходи 
до формування 
вітчизняної освіти як 
частини європейської 
культури»
Всеукраїнська 
науково-практична 
конференція 
«Культура та 
мистецтво: сучасні 
тенденції та 
перспективи» 4 
червня 2020 року, м. 
Одеса www.mgu.od.ua
2. «Методологічні 
підходи в формуванні 
політичних 
національних 
стратегій України» 
Всеукраїнській 
науково-практичній 
конференції студентів 
та молодих вчених 
«Південноукраїнські 
наукові студії» 
Матеріали роботу 
секції при 
Аньхоньському 
університеті  фінансів 
і економіки, 2021. 
C.142, –175с
3.«Methodological 
analysis of theories of 
state-building» 
П’ятдесят шоста 
науково-технічна 
конференція 
здобувачів освіти та 
молодих дослідників 
2020/2021 н.р. 
Одеська політехніка 
13-17 травня 2021 р. 
(дистанційно), 
Україна, Одеса 1305.- 
1705 2021 р.
Навчально-методичні 
матеріали: 
1. Навчально 
методиний посібник 
для дистанційної 
роботи студентів всіх 
спецівльностей 
«Основні проблеми 
онтології, гносеології, 
соціальної філософії 
та філософської 
антропології в 
таблицях з тестовими 
завданнями» – Одеса, 
ДУ «ОП», 2020. –80с.
2. Методичні 
рекомендації для 
самостійної роботи 
для аспірантів всіх 
спеціальностей на 
англ. мові «Philosophy 
and methodology of 
scientific researches» 
ДУ «ОП», Одеса, 2021. 
–12с.
3. Конспект лекцій з 
філософії для 
іноземних аспірантів 
всіх спеціальностей 
«Philosophy, lecture 
summary» Одеса, ДУ 



«ОП»,, 2021. – 50с.
Практична робота: 
Заступник завідувача 
кафедри з методичних 
питань.

394200 Дядюра 
Костянтин 
Олександров
ич

Професор, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
інститут 

медичної 
інженерії

Диплом 
спеціаліста, 
Українська 

академія 
банківської 
справи, рік 
закінчення: 

2001, 
спеціальність: 

050104 
Фінанси, 
Диплом 

спеціаліста, 
Сумський 

державний 
університет, 

рік закінчення: 
2002, 

спеціальність: 
000001 Якість, 
стандартизація 

та 
сертифікація, 

Диплом 
доктора наук 
ДД 001893, 

виданий 
28.03.2013, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 012880, 
виданий 

12.12.2001, 
Атестат 

доцента 02ДЦ 
012314, 

виданий 
20.04.2006, 

Атестат 
професора 

12ПP 011219, 
виданий 

15.12.2015

0 ОП17 
Електротехніка
, електроніка , 
мікропроцесор
на техніка

Відповідність 
ліцензійним умовам: 
1,5,6,7,8,12,14,19
Підвищення 
кваліфікації
«Інноваційна 
педагогічна 
діяльність» 19.03.2019 
- 19.04.2019 
Наукові публікації
1.Zaloha, R., Dyadyura, 
K., Zaloga, V., Hatala, 
M. Rational Choice of a 
Material for Orthopedic 
Insoles Based on the 
Mechanical 
Characteristics and 
Practical Application 
Purposes. Lecture 
Notes in Mechanical 
Engineering. pp. 594 - 
4th International 
Conference on Design, 
Simulation, 
Manufacturing: The 
Innovation Exchange, 
DSMIE 2021, Lviv, 8 
June 2021 - 11 June 
2021, 260239
DOI 10.1007/978-3-
030-77719-7_59
2.Dyadyura, K., 
Ivakhniuk, T., 
Hrebenyk, L., 
Ivakhniuk, U., 
Sukhodub, L.
Standardization Issues 
of Test Methods for 
Engineering 
Nanomaterials. Lecture 
Notes in Mechanical 
Engineering. pp. 797 - 
2nd Grabchenko’s 
International 
Conference on 
Advanced 
Manufacturing 
Processes, InterPartner 
2020, Odessa, 8 
September 2020 - 11 
September 2020, 
255159. DOI 
10.1007/978-3-030-
68014-5_77
3.Panda, A., Dyadyura, 
K., Savchuk, P., 
Androvic, L., 
Kusnerova, M.
The results of 
theoretical and 
experimental studies of 
tribotechnical purposes 
composites on the basis 
of epoxy composite 
material. MM Science 
Journal. Том 2019, 
Выпуск December, pp. 
3509 - 3518
DOI 
10.17973/MMSJ.2019_1
2_2019032.
4.Sukhodub, L., Panda, 
A., Suchodub, L., 
Dyadyura, K., Pandova, 
I. Hydroxyapatite and 
zinc oxide based two-



layer coating, deposited 
on Ti6Al4V substrate. 
MM Science Journal. 
Том 2019, Выпуск 
December, pp. 3494 – 
3499, DOI 
10.17973/MMSJ.2019_1
2_2019030.
5.Sukhodub, L., Panda, 
A., Dyadyura, K., 
Pandova, I., Krenicky, 
T. The design criteria 
for biodegradable 
magnesium alloy 
implants. MM Science 
Journal. Том 2018, 
Выпуск December, pp. 
2673 – 2679. DOI 
10.17973/MMSJ.2018_1
2_201867
Sukhodub, L.F., 
Dyadyura, K. Design 
and fabrication of 
polymer-ceramic 
nanocomposites 
materials for bone 
tissue engineering. 
Journal of Nano- and 
Electronic Physics, 
2018, 10(6), 06003

386119 Манічева 
Наталя 
Віталіївна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
інститут 

медичної 
інженерії

Диплом 
кандидата наук 

ДK 052733, 
виданий 

20.06.2019

25 ОП19 
Телемедичні 
системи

Відповідність 
ліцензійним умовам: 
1,3,4,5,8,11,12,14
Підвищення 
кваліфікації:
1.Сертифікат «Ділова 
українська мова в 
освітньому процесі» з 
10.04.2017 р. по 
26.04.2017 р. 
Реєстраційний № 
12/17 від 26.04.2017 р.
Консультаційно-
навчальний центр 
«Політех-Консалт» 
при Одеському 
національному 
політехнічному 
університеті – 15 
годин.
2. Диплом кандидата 
технічних наук за 
спеціальністю 05.11.17 
– біологічні та 
медичні прилади і 
системи від 20 червня 
2019 р.
Національний 
технічний університет 
України «Київський 
політехнічний 
інститут імені Ігоря 
Сікорського».
Дисертація 
«Струминні акустичні 
випромінювачі для 
біомедичної 
апаратури».
Наукові публікації:
1. Манічева Н.В. 
Струминні акустичні 
випромінювачі для 
біотехнологій. / Ю.М. 
Дудзінский, Н.В. 
Манічева, А.В. Жукова 
// Журнал 
«БіоМедична 
Інженерія». – м. Київ, 



Україна – № 4, 
квітень 2017. – С. 33–
36. 
2. Манічева Н.В.  
Струминні акустичні 
випромінювачі для 
біомедичної 
апаратури. Дисертація 
на здобуття наукового 
ступеня кандидата 
технічних наук зі 
спеціальності 05.11. 
17–біологічні та 
медичні прилади і 
системи.–
Національний 
технічний університет 
України «Київський 
політехнічний 
інститут імені Ігоря 
Сікорського» 
Міністерство освіти і 
науки України, Київ, 
2018. −  С. 207.
3. Манічева Н.В. 
Управління 
оборотними активами 
як найважливішими 
елементами 
функціонування 
підприємства. / Н.В. 
Манічева, В.С. 
Швагерева, А.В. 
Манічева // ХIV 
Міжнародна науково-
практична 
конференція «Сучасні 
проблеми 
менеджменту», м. 
Київ на базі 
Національного 
авіаційного 
університету, 19 
жовтня 2018 р. – С. 
603-605.
4. Захарченко В.І., 
Манічева Н.В., 
Манічева А.В. 
Економічний 
потенціал 
підприємства як 
сучасна економічна 
категорія. /  В.І. 
Захарченко, Н.В. 
Манічева, А.В. 
Манічева. Матеріали 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції «Сучасні 
технології 
менеджменту», м. 
Луцьк, 7 листопада 
2018 р. – С. 257-259.
5. Маничева Н.В. 
Використання 
струминних 
акустичних 
випромінювачів для 
очищення медичного 
інструментарія.  Н.В. 
Маничева,  Ю.М. 
Дудзинский.  The 2 nd 
International scientific 
and practical 
conference “Scientific 
achievements of 
modern so-ciety” 
(October 9-11, 2019) 
Cognum Publishing 
House, Liverpool, 
United Kingdom.  Р. 



253-257.
6. Тітова Н.В., 
Пиротти А.Е., 
Пиротти Е.Л., 
Манічева Н.В., 
Романюк С.О. 
Mathematical model for 
determining the 
internal 
electromagnetic field in 
a small fish. / Н.В. 
Тітова, А.Е. Пиротти, 
Е.Л. Пиротти, Н.В. 
Манічева, С.О. 
Романюк // Журнал 
«Праці Одеського 
політехнічного 
университету». – м. 
Одеса, Україна, 2020.  
–  Вип. 3(62). С. 113-
118.
7. Manicheva N. 
Determination of the 
nonlinear parameter 
and internal pressure in 
a liquid by the acoustic 
method. / Jr. 
Dudzinski, N. Titova, 
DSc, N. Manicheva, A. 
Zakharova // Журнал 
«Праці Одеського 
політехнічного 
университету». – м. 
Одеса, Україна, 2021.  
–  Вип. 1(63). С. 88-94.
Наявність навчально-
методичного 
матеріалу:
2 навчальних 
посібника:
1. Манічева Н.В., 
Дудзінський Ю.М., 
Найденко О.Л. 
«Мікроконтролери 
РІС16 і їх 
програмування», для 
самостійної роботи та 
дистанційного 
навчання з 
дисципліни 
«Електротехніка, 
електроніка, 
мікропроцесорна 
техніка» для студентів 
очної та заочної 
форми навчання з 
спеціальності  163-
Біомедична інженерія 
/ Уклад.   Н.В. 
Манічева, Ю.М. 
Дудзінський, О.В. 
Найденко. � ОНПУ, 
м. Одеса, 2020 р. � 73 
с. (№7456-РС-2020) – 
НП11420.
2. Манічева Н.В., 
Дудзінський Ю.М., 
Найденко О.Л. «Курс 
загальної фізики для 
вищих технічних 
закладів», 1 частина: 
«Механіка та 
молекулярна фізика», 
(авторизований 
переклад російською), 
для самостійної 
роботи та 
дистанційного 
навчання з дисциплін 
«Фізика», «Фізика 1» 
та «Загальна фізика», 



для студентів очної та 
заочної форм 
навчання інститутів 
ІМІ, ІПТДМ, ІІБРТ, 
УНІ, УІІ, УПІ, ІДЗО та 
факультету ХТФ /  
Уклад.   Н.В. 
Манічева, Ю.М. 
Дудзінський, О.В. 
Найденко. � ОНПУ, 
м. Одеса, 2020 р. - 89 
с. (№7472-РС-2020) – 
НП11436.
4 конспекта лекцій: 
1. Манічева Н.В. 
Конспект лекцій з 
курсу 
“Матеріалознавство 
конструкційних та 
біоматеріалів” для 
студентів всіх 
спеціальностей 
ННІМІ // Частина 1: 
“Застосування 
матеріалів та сплавів у 
медицині” / Укладачі: 
Ю.М. Дудзінський, 
Н.В. Манічева, І.П. 
Шаповалов // 
Електронний засіб 
навчального 
призначення. — 
Одеса: ОНПУ, 2017. — 
22 с. (КЛ07742, рег. № 
4117 – РС – 2017).
2. Маничева Н.В. 
Конспект лекции по 
курсу «Физика», для 
всех студентов 
института 
медицинской 
инженерии; института 
информационной 
безопасности, 
радиоэлектроники и 
телекоммуникаций; 
института 
промышленных 
технологий, дизайна и 
менеджмента; 
украинско-немецкого 
института; украинско-
польского института; 
института 
дистанционного и 
заочного 
образования; химико-
технологического 
факультета // Часть І: 
«Физические основы 
механики» / 
Составители: Ю.М. 
Дудзинский; Н.В. 
Маничева — Одесса: 
ОНПУ, 2017. — 48 с. 
(КЛ07826, рег.№ 4177 
– РС – 2017).
3 .Маничева Н.В. 
Конспект лекции по 
курсу «Физика», для 
всех студентов 
института 
медицинской 
инженерии; института 
информационной 
безопасности, 
радиоэлектроники и 
телекоммуникаций; 
института 
промышленных 
технологий, дизайна и 



менеджмента; 
украинско-немецкого 
института; украинско-
польского института; 
института 
дистанционного и 
заочного 
образования; химико-
технологического 
факультета. // Часть 
ІІ: «Основы 
молекулярной физики 
и термодинамики» / 
Состав.: Ю.М. 
Дудзинский, Н.В. 
Маничева, І.П. 
Шаповалов. – Одесса: 
ОНПУ, 2017. – 42 с. 
(КЛ07827, рег.№ 4178 
– РС – 2017).
4. Манічева Н.В. 
Конспект лекцій з 
курсу 
“Матеріалознавство 
конструкційних та 
біоматеріалів” для 
студентів всіх 
спеціальностей 
ННІМІ // Частина 2: 
“Застосування 
неметалевих 
матеріалів у 
медицині” / Укладачі 
Ю.М. Дудзінський, 
Н.В. Манічева, І.П. 
Шаповалов // 
Електронний засіб 
навчального 
призначення. — 
Одеса: ОНПУ, 2018. — 
30 с. (КЛ 09164, рег. и 
5493 – РС – 2018).
Наукове 
консультування 
співробітників 
Одеської обласної 
організації 
«Товариства сприяння 
обороні України», 
угода про співпрацю 
від 22 вересня 2016 р.  

397324 Корнєва 
Наталія 
Миколаївна

Доцент, 
Сумісництв
о

Навчально-
науковий 
інститут 

медичної 
інженерії

Диплом 
кандидата наук 

ФM 015421, 
виданий 

24.02.1982, 
Атестат 

доцента ДЦ 
035978, 
виданий 

25.04.1995

33 ОП06 
Біофізика, 
взаємодія 
фізичних полів 
з біологічними 
об'єктами

Стажировка 
06.11.2017р. по 
20.11.2017р. Одеський 
національний 
університет ім. І.І. 
Мечнікова Одеса ,  
Довідка 302-01-2634 
від 26.12.2017р.
Відповідність 
ліцензійним умовам: 
2,7,14,17,18.
1.Посібник з 
лекційного курсу для 
студентів усіх 
спеціальностей 
«Механіка». Одеса-
ОНПУ-2018
2.Методичні вказівки 
до лабораторної 
роботи «Вимірювання 
геометричних 
розмірів тіл і 
визначення їх об’ єму і 
площі поверхні». 
Одеса-ОНПУ.2018
3.Посібник для 
іноземних студентів 
усіх спеціальностей 
«Електростатика. 
Постійний струм. 



Електромагнетизм.»-
Одеса-ОНПУ-2017
4 Посібник для 
іноземних студентів 
усіх спеціальностей 
«Електрика і 
магнетизм.»-Одеса-
ОНПУ-2019
5. Посібник для 
іноземних студентів 
усіх спеціальностей 
«Electricity and 
magnetisv.»-Одеса-
ОНПУ-2019
6. Посібник для 
іноземних студентів 
усіх спеціальностей 
«Коливання та 
хвилі.»-Одеса-ОНПУ-
2019
7. Посібник для 
іноземних студентів 
усіх спеціальностей 
«Оптика.»-Одеса-
ОНПУ-2020

386762 Савлук 
Анастасія 
Олексіївна

Асистент, 
Сумісництв
о

Українсько-
німецький 
навчально-
науковий 
інститут

9 ОЗ01 Іноземна 
мова 
(Англійська 
мова 1)

Підвищення 
кваліфікації:
Одеський 
національний 
морський університет,  
Кафедра Філології
Строк підвищення 
кваліфікації(стажуван
ня) з “24” вересня 
2020 року по 
“24”листопада 2020р. 
Тема:  Оволодіння 
науково-дослідної  та 
методичної діяльності 
кафедри, методів 
використання 
інформаційних 
технологій в учбовому 
процесі.

Наукові публікації:
GRAMMATICAL 
LINKS IN THE TEXTS 
OF SCIENTIFIC 
DISCOURSE // Тези 
доповідей та 
повідомлень. 
PERSPECTIVES OF 
WORLD SCIENCE 
AND EDUCATION 
Abstracts of IX 
International Scientific 
and Practical 
Conference Osaka, 
Japan 20-22 May 2020 
Наявність навчально- 
методичних 
матеріалів з курсів
1. Методичні вказівки 
«Англійська мова в 
ситуаціях спілкування 
за фахом» 
“Conversations about 
Scienceс and 
Technology, Specialty 
Dialogues” для студ. 
Інституту 
промислових 
технологій дизайну та 
менеджменту 
(ІПТДМ) з англійської 
мови. / Уклад. Г.Ф. 
Дьяченко, 
Е.Б.Гродська, А.О. 
Савлук - Одеса: ОНПУ, 



2019. - 32с.
2. Методичні вказівки 
«Лексичний мінімум 
англійської мови за 
фахом» для студ. 
Інституту 
промислових 
технологій дизайну та 
менеджменту 
(ІПТДМ) з англійської 
мови. / Уклад. Г.Ф. 
Дьяченко, 
Е.Б.Гродська, А.О. 
Савлук - Одеса: ОНПУ, 
2018. - 24с.
3. Методичні вказівки 
«Англійська мова в 
ситуаціях спілкування 
за фахом» 
“Conversations about 
Sciens and Technology, 
Specialty Dialogues” 
для студ. І-ІІ курсів 
денної форми 
навчання  
Гуманітарного 
факультету (ГФ) / 
Уклад. Г.Ф. Дьяченко, 
Е.Б.Гродська, А.О. 
Савлук - Одеса: ОНПУ, 
2020. - 27с.

386762 Савлук 
Анастасія 
Олексіївна

Асистент, 
Сумісництв
о

Українсько-
німецький 
навчально-
науковий 
інститут

9 ОЗ01 Іноземна 
мова 
(Англійська 
мова 2)

Підвищення 
кваліфікації:
Одеський 
національний 
морський університет,  
Кафедра Філології
Строк підвищення 
кваліфікації(стажуван
ня) з “24” вересня 
2020 року по 
“24”листопада 2020р. 
Тема:  Оволодіння 
науково-дослідної  та 
методичної діяльності 
кафедри, методів 
використання 
інформаційних 
технологій в учбовому 
процесі.
Наукові публікації:
GRAMMATICAL 
LINKS IN THE TEXTS 
OF SCIENTIFIC 
DISCOURSE // Тези 
доповідей та 
повідомлень. 
PERSPECTIVES OF 
WORLD SCIENCE 
AND EDUCATION 
Abstracts of IX 
International Scientific 
and Practical 
Conference Osaka, 
Japan 20-22 May 2020 
Наявність навчально- 
методичних 
матеріалів з курсів
1. Методичні вказівки 
«Англійська мова в 
ситуаціях спілкування 
за фахом» 
“Conversations about 
Scienceс and 
Technology, Specialty 
Dialogues” для студ. 
Інституту 
промислових 
технологій дизайну та 
менеджменту 



(ІПТДМ) з англійської 
мови. / Уклад. Г.Ф. 
Дьяченко, 
Е.Б.Гродська, А.О. 
Савлук - Одеса: ОНПУ, 
2019. - 32с.
2. Методичні вказівки 
«Лексичний мінімум 
англійської мови за 
фахом» для студ. 
Інституту 
промислових 
технологій дизайну та 
менеджменту 
(ІПТДМ) з англійської 
мови. / Уклад. Г.Ф. 
Дьяченко, 
Е.Б.Гродська, А.О. 
Савлук - Одеса: ОНПУ, 
2018. - 24с.
3. Методичні вказівки 
«Англійська мова в 
ситуаціях спілкування 
за фахом» 
“Conversations about 
Sciens and Technology, 
Specialty Dialogues” 
для студ. І-ІІ курсів 
денної форми 
навчання  
Гуманітарного 
факультету (ГФ) / 
Уклад. Г.Ф. Дьяченко, 
Е.Б.Гродська, А.О. 
Савлук - Одеса: ОНПУ, 
2020. - 27с.

394200 Дядюра 
Костянтин 
Олександров
ич

Професор, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
інститут 

медичної 
інженерії

Диплом 
спеціаліста, 
Українська 

академія 
банківської 
справи, рік 
закінчення: 

2001, 
спеціальність: 

050104 
Фінанси, 
Диплом 

спеціаліста, 
Сумський 

державний 
університет, 

рік закінчення: 
2002, 

спеціальність: 
000001 Якість, 
стандартизація 

та 
сертифікація, 

Диплом 
доктора наук 
ДД 001893, 

виданий 
28.03.2013, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 012880, 
виданий 

12.12.2001, 
Атестат 

доцента 02ДЦ 
012314, 

виданий 
20.04.2006, 

Атестат 
професора 

12ПP 011219, 
виданий 

15.12.2015

0 ОП17 
Електротехніка
, електроніка, 
мікропроцесор
на техніка 2

Відповідність 
ліцензійним умовам: 
1,5,6,7,8,12,14,19

Підвищення 
кваліфікації
«Інноваційна 
педагогічна 
діяльність»
19.03.2019 - 19.04.2019

Наукові публікації
1.Zaloha, R., Dyadyura, 
K., Zaloga, V., Hatala, 
M. Rational Choice of a 
Material for Orthopedic 
Insoles Based on the 
Mechanical 
Characteristics and 
Practical Application 
Purposes. Lecture 
Notes in Mechanical 
Engineering. pp. 594 - 
4th International 
Conference on Design, 
Simulation, 
Manufacturing: The 
Innovation Exchange, 
DSMIE 2021, Lviv, 8 
June 2021 - 11 June 
2021, 260239
DOI 10.1007/978-3-
030-77719-7_59
2.Dyadyura, K., 
Ivakhniuk, T., 
Hrebenyk, L., 
Ivakhniuk, U., 
Sukhodub, L.
Standardization Issues 
of Test Methods for 
Engineering 
Nanomaterials. Lecture 
Notes in Mechanical 
Engineering. pp. 797 - 



2nd Grabchenko’s 
International 
Conference on 
Advanced 
Manufacturing 
Processes, InterPartner 
2020, Odessa, 8 
September 2020 - 11 
September 2020, 
255159. DOI 
10.1007/978-3-030-
68014-5_77
3.Panda, A., Dyadyura, 
K., Savchuk, P., 
Androvic, L., 
Kusnerova, M.
The results of 
theoretical and 
experimental studies of 
tribotechnical purposes 
composites on the basis 
of epoxy composite 
material. MM Science 
Journal. Том 2019, 
Выпуск December, pp. 
3509 - 3518
DOI 
10.17973/MMSJ.2019_1
2_2019032.
4.Sukhodub, L., Panda, 
A., Suchodub, L., 
Dyadyura, K., Pandova, 
I. Hydroxyapatite and 
zinc oxide based two-
layer coating, deposited 
on Ti6Al4V substrate. 
MM Science Journal. 
Том 2019, Выпуск 
December, pp. 3494 – 
3499, DOI 
10.17973/MMSJ.2019_1
2_2019030.
5.Sukhodub, L., Panda, 
A., Dyadyura, K., 
Pandova, I., Krenicky, 
T. The design criteria 
for biodegradable 
magnesium alloy 
implants. MM Science 
Journal. Том 2018, 
Выпуск December, pp. 
2673 – 2679. DOI 
10.17973/MMSJ.2018_1
2_201867
Sukhodub, L.F., 
Dyadyura, K. Design 
and fabrication of 
polymer-ceramic 
nanocomposites 
materials for bone 
tissue engineering. 
Journal of Nano- and 
Electronic Physics, 
2018, 10(6), 06003

385583 Муратов 
Наіль 
Ніязович

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Хіміко-
технологічний 

факультет

Диплом 
кандидата наук 

XM 017247, 
виданий 

03.06.1987, 
Атестат 

доцента ДЦ 
001882, 
виданий 

06.05.1995

35 ОЗ07 Хімія Відповідність 
ліцензійним умовам: 
1,5,10,13,16,18
Тема дисертації: 
"Реакції алкенів, 
алканів, кетонів і 
простих ефірів з SF4 і 
Cl2 у середовищі HF"
Підвищення 
кваліфікації:
З 02.11.2017 р. по 
02.12.2017 р. ФХІ ім. 
О. В. Богатського НАН 
України.
Наукові публікації:
1. Муратов Н.Н.. 



Навчальний посібник 
з курсу “ХІМІЯ”: 
методичні 
рекомендації і 
контрольні завдання 
для студентів 
інженерно-технічних 
спеціальностей 
дистанційної і заочної 
форм навчання / 
Одеса: ОНПУ, 2015. – 
72 с. (ЛІТ, № 
НП06737, №  3128-РС-
2015)
2. Муратов Н.Н.. 
Загальна хімія: 
Навчальний посібник 
для студентів 
інженерно-технічних 
спеціальностей // 
Одеса: ОНПУ, 2016. - 
116 с. (ЛІТ, № 
НП07236, № 3534-РС-
2016). (7.25 д.а.)
3. Муратов Н.Н.. 
Конспект лекцій з 
неорганічної хімії, 
частина 1, для 
студентів інженерно-
технічних 
спеціальностей. 
Одеса: ОНПУ, 2017.-
53с  (№КЛ08986, 
№5322-РС-2017)

386129 Романюк 
Сергій 
Олександров
ич

Старший 
викладач, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
інститут 

медичної 
інженерії

Диплом 
магістра, 

Вінницький 
національний 

технічний 
університет, 

рік закінчення: 
2007, 

спеціальність: 
080403 

Програмне 
забезпечення 

автоматизован
их систем, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 056304, 
виданий 

26.02.2020

1 ОП01 
Інформатика 
та 
програмування 
2

Відповідність 
ліцензійним умовам: 
1,2,5,12,19
Підвищення 
кваліфікації:
1. Certificate "Modern 
trends in information 
systems and 
technologies", 15.07 - 
15.08.2021, 180 hours, 
Lublin University of 
Technology, Poland
Наукові публікації:
1.S. O. Romanyuk, O. G. 
Avrunin, M. Y. 
Tymkovych, and etc, 
“Using a priori data for 
segmentation 
anatomical structures of 
the brain”, Przeglad 
Elektrotechniczny, Vol. 
93, Issue 5, pp.102-105, 
2017. doi: 
10.15199/48.2017.05.20.

2. S. O. Romanyuk,  S. I. 
Vyatkin, O. N. 
Romanyuk, and etc, 
“Texturing method of 
the full pixel dynamic 
range», Proc. SPIE, Vol. 
10808, 2018. 
3. С. О. Романюк, 
«Комп’ютерна 
програма для 
реконструкції 3D-
моделей облич 
людей», на Міжнарод. 
наук.- практ. 
конференції 
«Електронні 
інформаційні ресурси: 
створення, 
використання, 
доступ», м. Вінниця, 
2018, с. 227–233.



4. C. A. Романюк, С. И. 
Вяткин, и С. В. 
Павлов. «Рейкастинг 
объёмных данных и 
функционально 
заданных 
поверхностей для 
медицинских 
приложений с 
применением 
графических 
ускорителей», Вчені 
записки Таврійського 
національного 
університету імені В. І. 
Вернадського. Серія: 
Технічні науки, т. 
29(68), № 4, с. 120–
126, 2018.
5. С. О. Романюк, С. В. 
Павлов, та М. Л. 
Нечипорук, 
«Адаптивне 
визначення дифузної 
та спекулярної 
складових кольору 
для рендерингу 
зображень облич при 
плануванні 
пластичних 
операцій», Scientific 
Journal «Science Rise, 
№ 8 (49), с. 24–28, 
2018.
Підручники та 
монографії:
1. W. Wójcik, S. 
Romanyuk et al., 
Information 
Technology in Medical 
Diagnostics. London, 
England: CRC Press, 
2017.
2. Інтелектуальні 
технології 
комп’ютерного 
планування та 
моделювання в 
медичній діагностиці, 
лікуванні та 
реабілітації, 
навчальний посібник 
// Павлов С.В., 
Аврунін О.Г., Вуйцік 
Вальдемар, Семенець 
В.В., Грушко О.В., 
Романюк О.Н., Коваль 
Л.Г., Філатов В.О., 
Колісник П.Ф., Носова 
Я.В., Романюк С.О – 
Житомир : ПП «Євро-
Волинь», 2021. – 202 
с. ISBN 978-617-7992-
15-7 

386126 Кокідько 
Людмила 
Анатоліївна

Старший 
викладач, 
Сумісництв
о

Навчально-
науковий 
інститут 

медичної 
інженерії

Диплом 
спеціаліста, 

Одеський 
державний 
медичний 

університет, 
рік закінчення: 

2003, 
спеціальність: 

110104 
Педіатрія

2 ОП12 Основи 
медичних 
знань

Підвищення 
кваліфікації: 
1)Психолого-
педагогічні основи 
вищої освіти. Курс 
тематичного 
удосконалення 
Харьковська медична 
академія 
післядипломної 
освіти, 2019р., 
посвідчення 
№СК22385386
2)Х Міжнародний 
медичний конгрес. 
Впровадження 



сучасних досягнень 
медичної науки у 
практику охорони 
здоров’я, сертифіат 
№20091498-21
Наукові публіккації:
1)Використання 
анатомічного стола 
для вивчення 
анатомії./ Кокідько 
Л.А. Кожухаренко 
Т.І.//Актуальні 
питання вищої 
медичної освіти в 
Україні(з 
дистанційним 
під”еднанням 
ВМ(Ф)НЗ України за 
допомогою 
відеоконференц-
зв”язку).Тернопіль 
ТДМУ «Укрмедкнига» 
2018
2)Розробка 
програмної системи 
лля моделювання 
управління процесами 
компьютера/ д.т.н. 
Н.В. Тітова, ст. в Л.А. 
Кокідько, М. О. 
Цурканенко //ІІV 
Міжнародна науково 
–практична 
конференція. Сб. 
«Інформатика. 
Культура. Технології». 
ІКТ2021 Одеса-
13.05.21-14.0521, с.28-
31.
3) Використання 
діагностичного 
обладнання 
«МАМОS» у 
навчальному процесі 
VIІ Всеукраїнської 
науково-технічної 
конференція/ Тітова 
Н.В., Кокідько Л.А., 
Коваленко 
К.А//«Фізика та 
медицина у сучасному 
житті» 19-21 травня 
2021 року, м. Одеса, 
Україна,с.149-150.

Наукове 
консультування 
співробітників та 
студентів  разом з 
інститутом 
«NanoSapiens» на 
підставі договору з 
Державним 
університетом 
«Одеська політехніка»

386115 Тітова 
Наталія 
Володимирів
на

Завідувач 
кафедри, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
інститут 

медичної 
інженерії

Диплом 
доктора наук 
ДД 009118, 

виданий 
15.10.2019, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 059829, 
виданий 

26.06.2010, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
031775, 

виданий 
26.09.2012

0 ОП18 Основи 
побудови та 
застосування 
біотехнічних та 
медичних 
систем

Відповідність 
ліцензійним умовам: 
1,5,6,7,8,12,14,19
Підвищення 
кваліфікації
1. Certificate "Modern 
trends in information 
systems and 
technologies", 25.07 - 
23.08.2017, 108 hours, 
Lublin University of 
Technology, Poland
2. Certificate "Theory 
and practice of 
scientific and 



pedagogical approaches 
in education", 10.05 - 
10.06.2021, 180 hours, 
University of Applied 
Science (ISMA), Riga, 
Latvia
3. Свідоцтво №25905 
КПНЗ "Перщі 
Київські державні 
курси іноземних мов", 
Англійська мова як 
іноземна В2., 
29.10.2020 р.
Наукові публікації
1. «Інтелектуалізовані 
високопродуктивні 
системи планування 
пластичних і 
реконструктивних 
операцій на обличчі 
людини» 
С. Романюк, С. 
Павлов, О. Романюк, 
Н. В.  Тітова, , Опт-ел. 
інф-енерг. техн., вип. 
40, вип. 2, с. 56–64, 
Вер 2021. DOI: 
https://doi.org/10.3164
9/1681-7893-2020-40-
2-56-64 
2. Датчики контроля 
зміщення переломів 
при накістковому 
остеосинтезу./ Shaiko-
Shaikovsky A., 
Кrivonosov V., Titova 
N./ Österreichisches 
Multiscience Journal. 
Technical sciences. 
(Innsbruck, Austria) -  
No31/2020. - Р. 62-69.
http://aus-
journal.com/wp-
content/uploads/2020/
09/Oster_31.pdf
3. Research of the 
ellipsoid area geometry 
illuminated by a point 
laser source. /Dmytro 
Міlеnіn, Mykola 
Lysychenko, Oksana 
Pankova, Titova N.// 
Proc. SPIE 11456, 
Optical Fibers and 
Their Applications 
2020, 114560M (12 
June 2020);
 https://doi.org/10.1117
/12.2569781
4. Концептуальні 
основи побудови 
засобів і систем для 
низько-інтенсивної 
терапії./М.В.Бачинськ
ий, Н.В. Тітова, С.В. 
Тимчик//Вісник 
Хмельницького 
національного 
університету. Серія: 
Технічні науки. – 
2016. – № 3. – С. 79-
81.
http://journals.khnu.k
m.ua/vestnik/pdf/tech/
pdfbase/2016/2016_3/(
237)%202016-3-t.pdf
5.  Методики 
розрахунку  
ефективності 
медичних 
інформаційних систем 



і технологій./ С.В. 
Тимчик
В.Є. Кривоносов, Н.В. 
Тітова// Вісник 
Херсонського 
національного 
технічного 
університету. – 2017. – 
№ 1 (60). – С. 176-188.
file:///C:/Users/tnvti/D
ownloads/Vkhdtu_2017
_1_27.pdf
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Таблиця 3. Матриця відповідності програмних результатів навчання, освітніх компонентів, методів навчання та 
оцінювання

 



Програмні 
результати 

навчання ОП

ПРН 
відповідає 
результату 
навчання, 
визначено

му 
стандартом 

вищої 
освіти (або 

охоплює 
його)

Обов’язкові освітні 
компоненти, що 

забезпечують ПРН

Методи навчання Форми та методи 
оцінювання

ПРН15. Вміти 
вибирати та 
рекомендувати 
відповідне медичне 
обладнання і
біоматеріали для 
оснащення 
медичних закладів 
та забезпечення 
основних стадій 
технологічного 
процесу 
діагностики, 
профілактики та 
лікування.

ОП15 Медичні 
прилади, апарати, 
системи та комплекси 
1

Лекції, практичні заняття, 
дистанційна робота, 
самостійна робота, курсова 
робота

усне опитування, модульний 
контроль, захист курсової 
роботи, екзамен

ПРН16. Вміти 
використовувати 
системи 
автоматизованого 
проектування для
розробки 
технологічної та 
апаратної схеми 
медичних приладів 
та систем.

ОП15 Медичні 
прилади, апарати, 
системи та комплекси 
1

Лекції, практичні заняття, 
он-лайн консультації, 
самостійна робота, курсова 
робота

Усні опитування, модульний 
контроль, захист курсової 
роботи, екзамен

ПРН17. 
Застосовувати 
знання з хімії та 
біоінженерії для 
створення, 
синтезу та 
застосування 
штучних 
біотехнічних та 
біологічних 
об’єктів.

ОП05 Введення в 
біомедичну інженерію

Лекції, лабораторні заняття, 
курсова робота, самостійна 
работа, он-лайн 
консультування

Усне опитування, 
модульний контроль, захист 
курсової роботи, екзамен

ОП12 Основи 
медичних знань

Лекції, лабораторні заняття, 
самостійна работа, он-лайн 
консультування

Усне опитування, 
модульний контроль, залік

ОП09 Біохімія Лекції, практичні роботи, 
самостійна робота

Усне опитування, 
модульний контроль, 
екзамен

ОП07 Теоретична 
механіка

Лекції, практичні заняття, 
консультування, самостійна 
робота, розрахунково-
графічна робота

Усне опитування, 
модульний контроль, захист 
РГР, екзамен

ОЗ07 Хімія Лекції, практичні роботи, 
самостійна робота

Усне опитування, 
модульний контроль, залік

ПРН18. Вміти 
використовувати 
комунікаційні 
технології для 
підтримування 
гармонійних 
ділових та 
особистісних 
контактів, як 
передумову 
ділового  успіху.

ОП18 Основи 
побудови та 
застосування 
біотехнічних та 
медичних систем

Лекції-презентації, 
практичні заняття, курсова 
робота, самостійна робота, 
он-лайн консультації

Усні опитування, модульний 
контроль, захист курсової 
роботи, екзамен

ОЗ04 Філософія Інтерактивні лекції,  
проблемні евристичні 
діалоги, ділова гра, 
«метаплан», «флеш - 
картки»

Інтерактивні завдання, 
дистанційні завдання, 
модульні контрольні роботи

ОЗ03 Українська мова 
(за професійним 
спрямуванням)

Методи ознайомлення з 
досвідом інших людей 
(обмін досвідом, інтерв’ю, 
зустріч з колегами, зустріч з 
іменитим гостем, 
навчальний похід, екскурсія, 
практика, самостійна 
робота, група спілкування, 
аналіз різних носіїв 

Поточний контроль 
(щозаняття: за 
накопичувальною системою 
- усний, письмовий). 
Модульні контрольні роботи 
І, ІІ (у кінці семестрового 
модуля письмово). СРС: 
виконання завдань у 
«Робочому зошиті з УМПС» 



інформації, організаційна
діагностика тощо)

з академічної майстерності 
(укладання планів, 
анотацій, конспекту, 
рецензій) та заповнення 
формулярів документів. 
Форма підсумкового 
контролю – усний іспит

ОЗ02 Історія України 
та української 
культури

Лекції, пракичні заняття, 
самостійна робота, 
консультування, дискусії 

Усні опитування, 
модульніконтрольні роботи, 
перевірка завдань 
практичних занять,екзамен

ОЗ01 Іноземна мова 
(Англійська мова 2)

Дистанційні завдання, 
модульні контрольні роботи, 
самостійна робота, 
консультування, практичні 
заняття,

Усні опитування, 
модульніконтрольні роботи, 
перевірка завдань 
практичних занять,екзамен

ПРН19.Уміти 
використовувати 
знання методів 
обробки інформації 
та комунікаційних 
технологій при 
вирішенні 
професійних 
завдань 
(управління 
інформацією). 

ОП01 Інформатика та 
програмування 2

Лекції, лабораторні роботи, 
дистанційне завдання, 
самостійна робота, 
консультації

Захист лабораторних робіт, 
усні опитування, модульні 
контрольні роботи, залік

ОП01 Інформатика та 
програмування 1

Лекції, лабораторні роботи, 
дистанційне завдання, 
самостійна робота, 
консультації

Захист лабораторних робіт, 
усні опитування, модульні 
контрольні роботи, екзамен

ПPH20.Уміти 
застосовувати 
знання у 
практичних 
ситуаціях. 

ОЗ06 Фізика 2 Лекції практичні заняття, 
сомостійна робота

Усне опитування, 
модульний контроль, 
екзамен

ОЗ07 Хімія Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота, 
консультації

Усне опитування, захист 
робіт, модульний контроль, 
залік 

А01 Кваліфікаційна 
робота

Консультування, 
презентація індивідуальних 
завдань

Індивідуальні завдання, 
перевірка на самостійність 
та відсутність академічного 
плагіату, рецензування, 
попередній та основний 
захисти 

ОП09 Біохімія Лекції, лабораторні заняття, 
самостійна робота, он-лайн 
консультації

Усне опитування, захист 
лабораторних робіт, 
модульний контроль, 
екзамен

ПП01 Виробнича 
практика

Спілкування у виробничих 
колективах, Консультування

Захист звітів

ПП02 Переддипломна 
практика

Консультування Захист звітів

ОП07 Теоретична 
механіка

Лекції, практична робота, 
консультування, самостійна 
робота, розрахунково-
графічна робота

Усне опитування, захист 
робіт, захист РГР, 
модульний контроль, 
екзамен

ПPH21.Уміти 
використовувати 
інформаційні і 
комунікаційні 
технології для 
вирішення різних 
дослідницьких і 
професійних 
завдань. 

ОП02 Інженерна та 
комп'ютерна графіка 2

Лекції, лабораторні заняття, 
самостійна робота, 
консультування

Захист лабораторних робіт, 
усне опитування, модульний 
контроль, залік

ПPH24.Знати 
методи і засоби 
вивчення та 
аналізу впливів 
фізичних полів на 
людський організм 
при розробленні та 
експлуатації 

ОП06 Біофізика, 
взаємодія фізичних 
полів з біологічними 
об'єктами

Лекції, лабораторні заняття, 
самостійна робота, 
розрахунково-графічна 
робота, консультації

Усне опитування під час 
лабораторних занять, 
модульні контрольні роботи, 
захист РГР, екзамен



медичних 
комплексів та 
систем.

ПPH23.Знати 
проблеми 
біомедичної 
інженерії та 
можливості 
медичних 
комплексів і систем 
в медичній 
практиці.

ОП05 Введення в 
біомедичну інженерію

Лекції-презентації, 
лабораторні заняття, 
курсова робота, самостійна 
робота, он-лайн 
консультації.

Поточний контроль під час 
проведення лаобраторних 
занять, усне опитування, 
модульні контрольні роботи, 
захист курсової роботи, 
екзамен.

ПРН14. Вміти 
складати завдання 
на розробку 
автоматизованих 
систем управління 
з урахуванням 
можливостей 
сучасних технічних 
і програмних 
засобів 
автоматизації 
медичного 
обладнання.

ОП18 Основи 
побудови та 
застосування 
біотехнічних та 
медичних систем

Дистанійні лекції та 
практичні заняття, он-лайн 
консультування, самостійна 
робота

Усне опитування, модульні 
контрольні роботи, екзамен

ПPH25.Знати 
основи теорії кіл 
та сигналів, 
аналогової та 
цифрової 
схемотехніки, 
принципів 
побудови, 
функціонування та 
програмування 
мікропроцесорної 
техніки медичного 
призначення та 
сучасної 
елементної бази 
для задачі побудови 
медичних 
комплексів та 
систем.

ОП13 
Взаємозамінність, 
стандартизація, 
технічні вимірювання

Лекції, практичні та 
лабораторні заняття. 
курсова робота, самостійна 
робота, консультації

Усне опитування. 
модульний контроль, захист 
курсової роботи, екзамен

ОП14 Аналогова та 
цифрова схемотехніка 
2

Лекції, лабораторні роботи, 
самостійна робота, 
консультації

Усне опитування під час 
лабораторних занять, 
модульні контрольні роботи, 
залік

ОП16 Основи теорії 
кіл, сигналів та 
процесів 2

лекції, практичні та 
лабораторні заняття, 
самостійна робота, он-лайн 
консультації

Усне опитування під час 
лабораторних занять, 
модульні контрольні роботи, 
екзамен

ПPH26.Уміти 
досліджувати та 
оптимізувати 
складні біооб'єкти і 
медичні комплекси 
та системи на 
основі методів 
математичного 
та комп’ютерного 
моделювання.

ОП08 Медичні бази 
даних

Лекції, лабораторні роботи, 
дистанційні завдання, 
консультування

Захист лабораторних робіт, 
усне опитування, модульні 
контрольні роботи, залік

ПPH27.Знати 
методи аналогової 
та цифрової 
обробки 
біомедичних 
сигналів та 
зображень та 
способів їх 
реалізації у вигляді 
алгоритмів та 
комп’ютерних 
програм для 
медичних 
комплексів та 
систем.

ОП14 Аналогова та 
цифрова схемотехніка 
1

Лекції, лабораторні заняття, 
самостійна робота, 
розрахунково-графічна 
робота, консультування

Усне опитування під час 
лабораторних занять, 
модульні контрольні роботи, 
захист розрахунково-
графічної роботи, екзамен

ОП17 Електротехніка, 
електроніка, 
мікропроцесорна 
техніка 2

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота, 
консультування, 
дистанційне навчання

Усне опитування під час 
практичних занять, 
модульний контроль, залік

ПPH28.Знати 
теорії систем, 
системного 
аналізу, положення 
теорії прийняття 
рішення та їх 

ОП18 Основи 
побудови та 
застосування 
біотехнічних та 
медичних систем

Лекції, практичні заняття, 
он-лайн консультування, 
курсова робота, самостійна 
робота

Усне опитування під час 
практичних занять, 
модульний контроль, захст 
курсової роботи, екзамен



застосування в 
медицині при 
виконанні медико- 
біологічних 
досліджень.

ПPH29.Знати 
основи 
телемедицини, 
телемедичних 
систем та методів 
опрацювання 
медичної 
інформації в 
телемедичних 
системах.

ОП19 Телемедичні 
системи

Лекції, лабораторні заняття, 
консультації, самостійна 
робота

Захист лабораторних робіт, 
усне опитування, модульний 
контроль, залік

ПPH22.Уміти 
демонструвати 
розуміння основних 
засад охорони праці 
та безпеки 
життєдіяльності в 
сфері професійної 
діяльності. 

ОП20 Безпека 
життєдіяльності та 
основи охорони праці

Лекції, практичні заняття, 
консультації, самостійна 
робота

Усне опитування під час 
практичних занять, 
модульний контроль, 
екзамен

ПРН13. 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.

ОП13 
Взаємозамінність, 
стандартизація, 
технічні вимірювання

Лекції, практичні та 
лабораторні заняття, 
самотійна робота

Усне опитування, захист 
лабораторних робіт, 
модульний контроль, 
екзамен

ПРН10. 
Здійснювати 
контроль якості 
та умов 
експлуатації 
медичної техніки 
та матеріалів 
медичного 
призначення, 
штучних органів 
та протезів.

ОП10 Метрологія у 
біомедицині

Лекції, практичні роботи, 
самостійна робота

Захист практичних робіт, 
усні опитування, модульний 
контроль, екзамен

ПРН12. Вміти 
аналізувати 
сигнали, які 
передаються від 
органів на прилади, 
та проводити 
обробку 
діагностичної 
інформації.

ОП17 Електротехніка, 
електроніка, 
мікропроцесорна 
техніка 2

Лекції, практичніі заняття, 
дистанційне навчання, 
консультування, самостійна 
робота

Захист практичних робіт, 
усне опитування, модульний 
контроль, залік

ПРН1. 
Застосовувати 
знання основ 
математики, 
фізики та 
біофізики, 
біоінженерії, хімії, 
інженерної графіки, 
механіки, опору та 
міцності 
матеріалів, 
властивості газів і 
рідин, електроніки, 

ОЗ05 Вища 
математика 1

Лекційні заняття, практичні 
заняття, індивідуальні 
завдання (реферативна 
робота), самостійна робота 
студентів

Усні опитування, модульні 
контрольні роботи, 
перевірка завдань 
практичних занять, екзамен

ОЗ06 Фізика 1 Лекційні заняття, практичні 
заняття, індивідуальні 
завдання (реферативна 
робота), самостійна робота 
студентів

Усні опитування, модульні 
контрольні роботи, 
перевірка завдань 
практичних занять, екзамен

ОЗ07 Хімія Лекційні заняття, практичні Усні опитування, модульні 



інформатики, 
отримання та 
аналізу сигналів і 
зображень, 
автоматичного 
управління, 
системного аналізу 
та методів 
прийняття рішень 
на рівні, 
необхідному для 
вирішення задач 
біомедичної 
інженерії.

заняття, індивідуальні 
завдання (реферативна 
робота), самостійна робота 
студентів

контрольні роботи, 
перевірка завдань 
практичних занять, залік

ОП05 Введення в 
біомедичну інженерію

Лекційні заняття, практичні 
заняття, індивідуальні 
завдання (курсова робота), 
самостійна робота студентів

Усні опитування, модульні 
контрольні роботи, 
перевірка завдань 
практичних занять, захист 
курсової роботи, екзамен

ОП06 Біофізика, 
взаємодія фізичних 
полів з біологічними 
об'єктами

Лекційні заняття, практичні 
заняття, індивідуальні 
завдання (реферативна 
робота), самостійна робота 
студентів

Усні опитування, модульні 
контрольні роботи, 
перевірка завдань 
практичних занять, екзамен

ОП07 Теоретична 
механіка

Лекційні заняття, практичні 
заняття, індивідуальні 
завдання (реферативна 
робота), самостійна робота 
студентів

Усні опитування, модульні 
контрольні роботи, 
перевірка завдань 
практичних занять, екзамен

ОП09 Біохімія Лекційні заняття, практичні 
заняття, індивідуальні 
завдання (реферативна 
робота), самостійна робота 
студентів

Усні опитування, модульні 
контрольні роботи, 
перевірка завдань 
практичних занять, екзамен

ОП14 Аналогова та 
цифрова схемотехніка 
1

Лекційні заняття, практичні 
заняття, індивідуальні 
завдання (реферативна 
робота), самостійна робота 
студентів

Усні опитування, модульні 
контрольні роботи, 
перевірка завдань 
практичних занять, екзамен

ОП16 Основи теорії 
кіл, сигналів та 
процесів 1

Лекційні заняття, практичні 
заняття, індивідуальні 
завдання (реферативна 
робота), самостійна робота 
студентів

Усні опитування, модульні 
контрольні роботи, 
перевірка завдань 
практичних занять, екзамен

ПП01 Виробнича 
практика

Спілкування у виробничих 
колективах

Захист звіту з практики

ПП02 Переддипломна 
практика

Спілкування у колективі, 
індивідуальні  завдвння, 
самостійна робота студента

Захист звіту з практики

А01 Кваліфікаційна 
робота

консультування Індивідуальні завдання, 
перевірка на самостійність 
та відсутність академічного 
плагіату, публічний захист

ОП02 Інженерна та 
комп'ютерна графіка 1

Лекційні заняття, 
лабораторні заняття, 
індивідуальні завдання 
(реферативна робота), 
самостійна робота студентів

Усні опитування, модульні 
контрольні роботи, 
перевірка завдань 
практичних занять, екзамен

ОП17 Електротехніка, 
електроніка , 
мікропроцесорна 
техніка

Лекційні заняття, 
лабораторні заняття, 
індивідуальні завдання 
(реферативна робота), 
самостійна робота студентів

Усні опитування, модульні 
контрольні роботи, 
перевірка завдань 
практичних занять, екзамен

ПРН3. Управляти 
комплексними 
діями або 
проектами, нести 
відповідальність за 
прийняття 
інженерних рішень 
у непередбачуваних 
умовах.

ОП20 Безпека 
життєдіяльності та 
основи охорони праці

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота, 
консультування

Уне опитування під час 
практичних занять, 
модульний контроль, 
екзамен

ПРН4. 
Застосовувати 
положення 
нормативно-
технічних 

ОП10 Метрологія у 
біомедицині

Лекційні заняття, практичні 
заняття, індивідуальні 
завдання (реферативна 
робота), самостійна робота 
студентів 

Усні опитування, модульні 
контрольні роботи, 
перевірка завдань 
практичних занять, екзамен



документів, що 
регламентують 
порядок проведення 
сертифікації 
продукції, 
атестації 
виробництва.

ПРН5. Вміти 
використовувати 
бази даних, 
математичне і 
програмне 
забезпечення для 
обробки даних та 
комп’ютерного 
моделювання 
біотехнічних 
систем.

ОП19 Телемедичні 
системи

Лекції, лабораторні заняття, 
консультації, самостійна 
робота

Захист лабораторних  робіт, 
усні опитування, модульний 
контроль, залік

ОП08 Медичні бази 
даних

Лекції, лабораторні роботи, 
дистанційні завдання, 
індивідуальна робота, 
консультації

Захист лабораторних  робіт, 
усні опитування, модульний 
контроль, залік

ОП01 Інформатика та 
програмування 2

Лекції, лабораторні роботи, 
дистанційні завдання, 
самостійна робота, 
консультації

Захист лабораторних  робіт, 
усні опитування, модульний 
контроль, залік

ОП01 Інформатика та 
програмування 1

Лекції, лабораторні роботи, 
дистанційні завдання, 
самостійна робота, 
консультації

Захист лабораторних  робіт, 
усні опитування, модульний 
контроль, екзамен

ПРН6. Вміти 
спілкуватися з 
професіоналами в 
області охорони 
здоров’я 
державною та 
іноземною 
(англійською або 
однією з інших 
офіційних мов ЄС) 
мовами та 
розуміти їхні 
вимоги до 
біомедичних 
продуктів і послуг.

ОЗ03 Українська мова 
(за професійним 
спрямуванням)

Методи одностороннього 
представлення матеріалу 
(лекція, промова, доповідь, 
звіт, огляд, розповідь, 
пояснення). Методи 
активізації здобувачів 
(дискусія, диспут, рольова 
гра, ділова гра, групова 
робота, самостійна робота з 
підручником, словниками, 
метод вправ /усних і 
письмових /тощо). 
Позааудиторні заходи 
(відвідування кіно, театру, 
виставки з наступним
обговоренням і т. ін.)

Поточний контроль 
(щозаняття: за 
накопичувальною системою 
- усний, письмовий). 
Модульні контрольні роботи 
І, ІІ (у кінці семестрового 
модуля письмово). СРС: 
виконання завдань у 
«Робочому зошиті з УМПС» 
з академічної майстерності 
(укладання планів, 
анотацій, конспекту, 
рецензій) та заповнення 
формулярів документів. 
Форма підсумкового 
контролю – усний іспит

ОЗ01 Іноземна мова 
(Англійська мова 1)

Дистанційні завдання, 
модульні контрольні роботи, 
самостійна робота, 
консультування, практичні 
заняття, 

Усні опитування, модульні 
контрольні роботи, залік, 
перевірка завдань 
практичних занять,екзамен

ПРН2. 
Формулювати 
логічні висновки та 
обґрунтовані 
рекомендації щодо
оцінки, 
експлуатації та 
впровадженні 
біотехнічних, 
медико-технічних 
та біоінженерних 
засобів і методів.

ОП10 Метрологія у 
біомедицині

Лекційні заняття, практичні 
заняття, індивідуальні 
завдання (реферативна 
робота), самостійна робота 
студентів

Усні опитування, модульні 
контрольні роботи, 
перевірка завдань 
практичних занять, екзамен

ПРН8. Розуміти 
теоретичні та 
практичні підходи 
до створення та 
застосування 
штучних 
біологічних і 
біотехнічних 
об’єктів та 
матеріалів 
медичного 
призначення.

ОП11 
Матеріалознавство та 
біосумісні матеріали

Лекції, практичні заняття, 
курсова робота, самостійна 
робота, консультування, 
дистанційне навчання

Опитування під час 
практичних занять, захист 
курсової роботи, модульний 
контроль екзамен

ПРН9. Вміти 
планувати, 
організовувати, 
направляти і 

ОП18 Основи 
побудови та 
застосування 
біотехнічних та 

Лекції, практичні заняття, 
реферативна робота, он-
лайн консультації, 
відеоконференції

Усне опитування, захист 
рефератів, модульні 
контрольні роботи, екзамен



контролювати 
медико-
технічні та 
біоінженерні 
системи і процеси.

медичних систем

ПРН11. Надавати 
рекомендації щодо 
вибору обладнання 
для забезпечення
проведення 
діагностики та 
лікування.

ОП11 
Матеріалознавство та 
біосумісні матеріали

Лекції, практичні заняття, 
курсова робота, 
консультування, самостійна 
робота

Усне опитувння під час 
практичних занять, захист 
курсової роботи, модульний 
контроль, екзамен

ОП20 Безпека 
життєдіяльності та 
основи охорони праці

Лекції, практичні завдання, 
самостійна робота, 
консультування

Захист практичних робіт, 
усні опитування , 
модульний контроль, 
екзамен

ПРН7. Розуміти 
теоретичні та 
практичні підходи 
до створення та 
керування
медичним 
обладнанням та 
медичною 
технікою.

ОП03 Фізичні основи 
біомедичної інженерії

Лекційні заняття, практичні 
заняття, індивідуальні 
завдання (реферативна 
робота), самостійна робота 
студентів

Усні опитування, модульні 
контрольні роботи, 
перевірка завдань 
практичних занять, залік

ПРН11. Надавати 
рекомендації щодо 
вибору обладнання 
для забезпечення
проведення 
діагностики та 
лікування.

ОП12 Основи 
медичних знань

Лекції, лабораторні заняття, 
дистанціне навчання, 
самостійна робота, 
консультування

Усне опитування під час 
лабораторних занять, 
модульний контроль, залік

ОП04 Загальна 
анатомія, фізіологія та 
паталогія людини

Лекції, лабораторні заняття, 
дистанціне навчання, 
консультування, 
розрахунково-графічна 
робота

Усне опитування під час 
лабораторних занять, 
модульний контроль, захист 
РГР, залік

 


