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ЗМІСТ ПРОГРАМИ ВСТУПНОГО ІСПИТУ
1. Призначення, структура та характеристики електронних біомедичних систем.
Приклади реалізації та застосування.
2. Основні види та характеристики сенсорів електронних біомедичних систем.
Приклади застосування.
3. Особливості вимірювання електричних параметрів і показників біологічного
організму.
4. Електричні методи отримання інформації діагностичного призначення, засновані
на реєстрації різниці потенціалів.
5. Технічні методи діагностичних досліджень, засновані на оцінці параметрів
введеної ззовні електричної енергії.
6. Електричні методи діагностичних досліджень, засновані на оцінці квазіпостійних
електричних параметрів і їх вимірів.
7. Хірургічні інструменти радіочастотного впливу на живу тканину.
8. Холтерівський моніторинг та кардіомонітори.
9. Фотометричні методи при діагностичних дослідженнях біологічних об'єктів.
10. Люмінометричні, поляриметричні, рефлектометричні методи діагностичних
досліджень.
11. Методи вимірювання тиску у біологічного організму.
12. Ультразвукова ехоскопія в медичній діагностиці.
13. Медичні лазери та оптичні прилади.
14. Електричні методи діагностичних досліджень.
15. Термометричні методи діагностичних досліджень.
16. Методи дослідження акустичних характеристик і властивостей біологічних
організмів.
17. Методи і технічні засоби для дослідження зовнішнього дихання.
18. Методи оцінки та візуалізації температури біологічних організмів.
19. Методи, засновані на оцінці параметрів магнітних полів біологічних організмів.
20. Діагностичні методи ядерної медицини.
21. Методи впливу на біологічний організм електричними струмами.
22. Лікувальний вплив електромагнітними полями і технічні засоби для їх проведення.
23. Методи і технічні засоби для електричного впливу на серце.
24. Методи та засоби інтроскопії.
25. Методи акустичних лікувальних впливів.
26. Методи і технічні засоби для лікувального впливу оптичними випромінюваннями.
27. Призначення, структура та характеристики сучасних систем моніторингу пацієнта.
Приклади реалізації та застосування.
28. Загальна характеристика електронних систем та технологій електрокардіографії.
Приклади застосування.
29. Основні концепції створення технічного та інформаційно-алгоритмічного
забезпечення систем електрокардіографії високого розрізнення.
30. Загальна характеристика електронних систем та технологій
електроенцефалографії. Приклади застосування.
31. Загальна характеристика електронних систем та технологій електроміографії.
Приклади застосування.
32. Загальна характеристика електронних систем та технологій спірографії. Приклади
застосування.
33. Загальна характеристика електронних систем та технологій термографії. Приклади
застосування.
34. Загальна характеристика електронних систем та технологій магніто-резонансної
томографії. Приклади застосування.

35. Загальна характеристика електронних систем та технологій рентгенівської техніки.
Приклади застосування.
36. Загальна характеристика електронних систем та технологій позитронно-емісійної
томографії. Приклади застосування.
37. Загальна характеристика електронних систем та технологій ультразвукової
інтроскопії. Приклади застосування.
38. Загальна характеристика імплантованих електронних систем, приклади
застосування.
39. Загальна характеристика електронних систем та технологій дослідження імунної
системи. Приклади застосування.
40. Загальна характеристика електронних систем та технологій дослідження клітинних
популяцій. Приклади застосування.
41. Класифікація та характеристики сигналів. Приклади використання сигналів в
електронних біомедичних системах.
42. Лінійні та нелінійні методи аналізу сигналів, їх порівняльна характеристика.
Приклади застосування в електронних біомедичних системах.
43. Спектральний та спектрально-часовий аналіз сигналів за Фурьє. Приклади
застосування в електронних біомедичних системах.
44. Фрактальний аналіз сигналів. Приклади застосування в електронних біомедичних
системах.
45. Фільтрація сигналів в електронних біомедичних системах, види та особливості.
Приклади застосування.
46. Задачі регрессії, класифікації та кластеризації при машинному навчанні в
електронних біомедичних системах.
47. Методи виділення ознак з сигналів при машинному навчанні в електронних
біомедичних системах.
48. Методи аналізу зображень при машинному навчанні в електронних біомедичних
системах.
49. Застосування класифікаторів при машинному навчанні в електронних біомедичних
системах.
50. Нейромережеві технології та глибоке навчання при машинному навчанні в
електронних біомедичних системах.
51. Загальні характеристики та підходи до моделювання біологічних процесів.
Використання фазових портретів, біфуркацій, законів хімічної кінетики.
52. Характеристики та принципи побудови і моделювання біосенсорів.
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Додаток 1
Критерії оцінювання додаткового вступного випробування
Критерії оцінювання відповіді вступника враховують повноту та правильність
відповіді, а також здатність вступника узагальнювати отримані знання, застосовувати
загальні та специфічні наукові методи, принципи та закони на конкретних прикладах;
аналізувати, інтерпретувати та оцінювати отримані результати.
Відповідь вступника оцінюється за 100-бальною шкалою. Дана шкала складається
з балів, які він отримує за відповіді на питання білету (максимально – 25 балів за кожне
питання в білеті, кожен білет додаткового вступного випробування складається з
чотирьох питань).
Критерії оцінювання відповідей на питання білету додаткового вступного
випробування: 23-25 бали – повні відповідь (не менше 95% потрібної інформації).
Наведені без помилок всі необхідні формули, закони, теореми, визначення, тощо.
Відповідь має логічну та структурну завершеність, обрано раціональний підхід до
розв'язку поставленої задачі,коректно вжиті терміни, розкрито основні поняття, наведено
всі розмірності фізичних величин, приведено правильний узагальнюючий висновок.
19-22 бали – достатньо повна відповідь (не менш 75 % потрібної інформації). Відповідь
може містити 1-2 неточності. Наведені всі необхідні формули, закони, теореми,
визначення, тощо. Відповідь має логічну структуру, обрано правильний підхід до
розв'язання задачі, наведено приклади, коректно вжито терміни, розкрито основні
поняття, наведено всі розмірності фізичних величин, приведено правильний
узагальнюючий висновок.
18-15 балів – неповна відповідь (але не менш 60% потрібної інформації) з незначними
неточностями та помилками у формулюванні. Відповідь не має логічної завершеності,
обрано нераціональний підхід до розв’язання задачі, відсутні приклади, коректно
вживані терміни, але не всі поняття розкрито, наведено всі розмірності фізичних
величин, не приведено правильний узагальнюючий висновок.
Менше 15 балів – незадовільна відповідь (менше 60% потрібної інформації). Основні
формули, закони, теореми та визначення не наведені, або наведені із помилками.
Відповідь не має логічної завершеності, обрано нераціональний підхід до розв'язку
задачі, відсутні приклади, не коректно вживані терміни, не всі поняття розкрито, не
наведено всі розмірності фізичних величин, не приведено правильний узагальнюючий
висновок.
Загальна кількість балів за відповідь вступника визначається шляхом
підсумовування балів за відповіді на питання білету додаткового вступного
випробування. Після чого здійснюється перерахування отриманих балів у оцінку згідно з
таблицею
Кількість балів
95-100
85-94
75-84
60-74
60-64
Менше 60

ECT S - оцінка
А
В
С
D
Е
Fx

Національна оцінка

Зараховано
Незараховано
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