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ВСТУП 
 

Прийом на навчання на освітньо-професійну програму другого 

(магістерського) рівня вищої освіти «Медична інженерія» за спеціальністю 

163 «Біомедична інженерія» проводиться для абітурієнтів, що здобули перший 

(бакалаврський) рівень вищої освіти за освітньої програмою спеціальності 163 

«Біомедична інженерія», а також споріднених спеціальностей.  

Метою комплексного фахового випробування є оцінювання рівня знань 

абітурієнтів з дисциплін, що мають найбільш важливе значення для формування 

фахових компетентностей. Комплексне фахове випробування за формою являє 

собою письмовий екзамен з наступних дисциплін: Об'єктно-орієнтоване 

програмування (ПО 3), Цифрова схемотехніка (ПО 7), Основи біомедичної 

інженерії - 2. Біомедична механіка (ПО 4). Фахове вступне випробування триває 2 

академічні години (90 хвилин) – без перерви. Екзаменаційний білет містить три 

питання – по кожній із дисциплін.  

 
 

ОСНОВНИЙ ВИКЛАД 
 

Перелік навчального матеріалу, який виноситься на випробування 

 
Дисципліна 1. Об'єктно-орієнтоване програмування 

 
1.1. Відмінності процедурного, об’єктного та об’єктно-орієнтованого 

програмування. 

1.2. Об’єктно-орієнтоване програмування, проектування та аналіз. Основні 

поняття та визначення. 

1.3. Основні поняття та визначення об’єктно-орієнтованного програмування: 

поняття класу та об’єкта, співвідношення між класом та його об’єктами в програмі. 

1.4. Парадигма об’єктно-орієнтованого стилю програмування: спадкування, 

поліморфізм, інкапсуляція. Визначення та пояснення на прикладах.  

1.5. Що таке препроцесор? Що таке компілятор? Що таке директиви 

препроцесора? Яке їх призначення?  
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1.6. Особливості синтаксису реалізації лінійних структур. Розгалуження, 

вибору та циклів.  

1.7. Як оголосити масив? Опишіть основні операції обробки масивів.  

1.8. Опишіть призначення функцій та особливості їх оголошення. Особливості 

повернення та використання значення функцій. 

1.9. Що таке рекурсія? Наведіть приклади рекурсивних алгоритмів.  

1.10. Визначення і оголошення глобальних об’єктів і функцій.  

1.11. Формат опису класу мовою С++, приклад коду з поясненням. 

Призначення та відмінності між собою форм class, struct, union. 

1.12. Поля класу, їх призначення. Різниця між полями класу та змінними в коді 

програми, принципи визначення та ініціалізації полів.  

1.13. Методи класу, їх призначення. 

1.14. Визначення та робота з об’єктами класу, приклади. Час життя об'єктів.  

1.15. Формат визначення та правила використання об’єктів та масиву об’єктів. 

Приклади коду для пояснення правил ініціалізації статичного та динамічного 

масивів об’єктів.  

1.16. Поняття інкапсуляції. Статус доступу до членів класу, специфікатори 

доступу public, private, protected. 

1.17. Поняття інкапсуляції. Методи для встановлення та отримання даних 

полів класу, особливості їх визначення в коді програми. Навести приклади 

програмного коду з використанням set/get методів для пояснень.  

1.18. Операції доступу до членів класу. Визначити механізм переходу до 

використання операції точки під час роботи з покажчиками. Покажчик this, його 

використання (найбільш поширені ситуації, відповідні приклади).  

1.19. Конструктор класу, його призначення. Формат та правила використання 

конструкторів за замовченням та конструкторів з параметрами. Список 

ініціалізації.  

1.20. Деструктор класу, його призначення. Випадки неявного виклику 

деструкторів.  
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1.21. Призначення та правила використання константних методів класу. 

Константні об’єкти, специфіка використання специфікатора mutable.  

1.22. Статичні члени класу, доступ до статичних членів класу. Розподілення 

пам’яті при роботі із класами, специфіка виділення пам’яті для полів і для методів 

класу, статичних полів і методів.  

1.23. Формат визначення, призначення та правила використання дружніх 

функцій і класів. Відповідні приклади програмного коду для пояснень.  

1.24. Поняття спадкування, загальна форма. Ієрархія класів, базовий клас і 

класи нащадки. Конструктори та деструктори при спадкуванні.  

1.25. Перевантаження операцій, два способи визначення перевантажених 

операторів.  

1.26. Операції, що не можуть бути перевантажені, причини. Операцій, що не 

можуть бути перевантажені за допомогою глобальної дружньої функції, причини.  

1.27. Принцип поліморфізму. Основні його форми в мові програмування С++, 

відповідні приклади програмного коду для пояснень.  

1.28. Поняття виняткової ситуації та її обробки. Способи обробки помилок в 

програмних додатках. Синтаксис генерації та обробки виключень в мові 

програмування С++. 

1.29. Механізм обробки виняткових ситуацій в мові програмування С++. 

Класи винятків. Передавання винятку в блок catch за значенням та за посиланням.  

1.30. Стандартні типи винятків з бібліотеки std. Призначені функцій 

terminate(), unexpected(), abort() під час обробки виняткових ситуацій. Навести 

приклад коду, за допомогою якого можна вивести на екран текстове повідомлення 

з номером строчки, під час виконання якої сталася виняткова ситуація, та назвою 

файлу, що містить цю строчку.  

1.31. Класи стандартних потоків, їх ієрархія та призначення кожного з них. 

Особливості перевантаження операцій зчитування/запису до потоку.  
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Дисципліна 2.  Цифрова схемотехніка 

 
2.1. Алгебра логіки. Стандартні форми логічних функцій. Мінімізація логічних 

функцій.  

2.2. Діодні ключі. Логічні схеми на діодах. Ключі на біполярних транзисторах. 

2.3. Ключі на транзисторах Шоткі. Ключі на уніполярних транзисторах. 

2.4. Діодно-транзисторні  (ДТЛ) логічні елементи (ЛЕ). Базовий ЛЕ  І-НІ. ДТЛ-

елементи АБО-НІ, І-АБО-НІ. Елемент ДТЛШ. Типові параметри ДТЛ. 

2.5. Транзисторно-транзисторні ЛЕ  (ТТЛ).  Базовий ЛЕ  І-НІ. ТТЛ-елементи 

АБО-НІ, І-АБО-НІ. ЛЕ з вільним колектором. ЛЕ з трьома станами виходу. Типові 

параметри ТТЛ, ТТЛШ. 

2.6. ЛЕ на МДН- і КМДН-транзисто-рах. ЛЕ І-НІ, АБО-НІ. Реалізація ДДНФ, 

ДКНФ на КМДН-транзисторах. Буферні підсилювачі. Захист КМДН ЛЕ від 

статичної електрики. Спряження КМДН-елементів з ТТЛ.  Типові параметри 

КМДН-елементів. 

2.7. Синтез ПК. Приклади реалізації ПК у заданих базисах ЛЕ. 

2.8. Шифратори і дешифратори. Унітарний код. Пріоритетні шифратори. 

Дешифратори – лінійні, пірамідальні, матричні. Мінімізація неповних 

дешифраторів. Синтез ПК на засадах системи дешифратор-шифратор. 

2.9. Мультиплексори і демультиплексори. Синтез  мультиплексорів і 

демультиплексорів. Стробирування, використання  в них дешифраторів. 

Аналоговий мультиплексор-демультиплексор. 

2.10. Комбінаційні пристрої зсуву на мультиплексорах.  Реалізація логічних 

функцій на   мультиплексорах. 

2.11. Напівсуматори. Повні суматори. Від’ємники. Суматори-від’ємники. 

Двійково-десятковий  суматор. 

2.12. Багаторозрядні суматори з послідовним переносом. Багаторозрядні 

суматори з прискореним переносом. Комбінаційні перемножувачі. 

2.13. Цифрові компаратори – однорозрядні і багаторозрядні. Компаратори на 

основі двійкового від’ємника.  Секціоновані компаратори багаторозрядних чисел. 
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2.14. RS-тригери асинхронні і прозорі синхронні. Різновиди  RS-тригерів (R-, 

S-, E-тригери). RS-тригери типу „защіпка” та MS. 
2.15. D-тригери асинхронні і прозорі синхронні.  D-тригери типу „защіпка” та  

MS. D-тригери  у режимі лічильника. 

2.16. Універсальні   JK-тригери типу „защіпки” та MS. Основні параметри 

тригерів. 

2.17. Паралельні регістри. Зсувні регістри. Реверсивні зсувні регістри. Кільцеві 

регістри. Регістр - «лічильник Джонсона». 

2.18. Асинхронні та синхронні лічильники.  Реверсивні лічильники. 

Лічильники-дільники частоти. 

2.19. Двійково-десяткові  лічильники. Лічильники з керованим коефіцієнтом 

перелічування. 

2.20. Синтез лічильників з довільною таблицею переходів. Поліноміальні 

лічильники. 

2.21. Детектори фронтів імпульсів. Розширювачі імпульсів. Прив’язка 

імпульсів до постійного рівня. Спускові генератори імпульсів. 
2.22. Таймери. Автоколивальні генератори імпульсів на логічних елементах. 

2.23. Одновібратори та автоколивальні генератори імпульсів на операційних 

підсилювачах. Формувачі та генератори лінійно змінного струму та напруги. 

2.24. ЦАП на засадах аналогового суматора, резистивної структури R-2R, 

комутаторів струму.  

2.25. АЦП  розгортаючого зрівноважування. Паралельні АЦП. 

 

 

Дисципліна 3.  Основи біомедичної інженерії - 2. Біомедична механіка 
 

Введення в основи біомеханіки  

3.1. Загальні відомості про тіло людини. Стандартна людина. Алометричні 

правила. Особливості механічних властивостей біологічних тканин і рідин. 
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3.2. Фізичні аспекти міцності і руйнування матеріалів Механічні випробування 

матеріалів. Анізотропія механічних властивостей біологічних матеріалів. 

3.3. Основи реології. Комбіновані реологічні моделі пружно-в’язких, в’язко-

пружних і в’язко-пластичних матеріалів. Реологічна поведінка рідин. 

Біомеханіка рухового апарату людини. 

3.4. М’язова активність, як необхідна умова життєдіяльності людини. 

Біомеханічні властивості  м’язів  Реакція м’язу на подразнення. Молекулярний 

механізм скорочення. Теорія ковзаючих ниток. Моделі  скелетних м’язів. Будова і 

механічні властивості сухожиль. Допоміжний апарат м’язів.  

Біомеханіка рухових якостей. 

3.5. Механізми розвитку рухових якостей. Режими роботи м’язів. Залежність 

сили від швидкості скороченні м’язу. Рівняння Хілла. Фактори, що визначають 

механічні властивості м’язів. Принципи Вебера і Бернуллі. М’язова координація. 

Силові якості. Методика розвитку (тренування) сили м'язів.  Фізична 

працездатність. Розвиток прудкості,  спритності, витривалості, гнучкості.  

Біомеханіка рухів (локомоцій). 

3.6. Біомеханічний аналіз рухової діяльності людини. Способи моделювання 

тіла людини. Інерціальна і соматична системи відліку. Загальний центр мас. 

Біокінематичні та біодинамічні характеристики рухів. Умови рівноваги та 

показники стійкості тіла. Дослідження кінематики рухів. Метод перетворення  

координат.  Основи спортивної біомеханіки.  Інструментальні методи дослідження 

рухових дій людини.  

3.7. Біодинаміка ходьби. Зовнішні сили і сили реакції опори. Маятникова 

модель ходьби. Біодинаміка та фази бігу. Енергетичний обмін при ходьбі та бігу. 

Біодинаміка стрибка та його стадії. Біомеханіка різних видів спорту. 

Біомеханіка гемодинаміки. 

3.8. Основи гемодинаміки. Закон збереження маси. Закон збереження 

кількості руху (формула Бернуллі).  Закон в'язкого тертя Ньютона. Рух в'язкої 

рідини в трубці. Розподіл напруження внутрішнього тертя в потоці рідини. Режими 



9 
 

течії. Рівняння Пуазейля. Гідродинамічний опір. Вимір в'язкості. Ньютонівські та 

неньютонівські рідини. Криві течії.  

3.9. Реологічні  властивості крові. Залежність в’язкості від гематокриту. 

Ефекти Фареуса і Фареуса-Ліндквіста. Модель Кессона. Прояви  тиксотропії. 

Еритроцит як в'язкопружне тіло. Механічні властивості кровоносних судин. Закон 

Лапласа. Рівняння Ламе. Особливості течії крові при галуженні судин. Механічні 

властивості структур серця. Робота і потужність серця. Поширення пульсової хвилі 

в артеріях, формула Моенса-Кортевега. Моделі гемодинаміки серцево-судинної 

системи. 

Біомеханіка травної системи та опорно-рухового апарату людини. 

3.10. Призначення, будова та основні функції травного апарату. 

Перистальтичний механізм транспорту і перемішування. Механічні явища у 

травному тракті. Основні функції шлунку. Модель шлунку. 

3.11. Біомеханіка опорно-рухового апарату людини. Важільний устрій опорно-

рухового апарату. Система скелета.  Механічні властивості кісткової тканини. 

Синовіальні суглоби та їх класифікація. Механічні властивості суглобів. Тертя і 

змазка у суглобах.  Осанка і геометрія мас. Принципи діагностики і корекції 

сколіозу. Засоби і методи біомеханічного впливу на положення  голови і хребта. 

3.12. Біокінематичні ланцюги та біокінематичні пари. Ступені свободи 

біокінематичних пар. Кінематична схема опорно-рухового апарату людини. 

Динаміка опорно-рухового апарату. Антропометричні та масоінерційні 

характеристики  тіла людини. Підходи  до реабілітації механічних функцій опорно-

рухового апарату людини. 

Біомеханіка аналізаторів людини. 

3.13. Роль аналізаторів у здійсненні рухової реакції. Класифікація аналізаторів. 

Механічні властивості структур ока. Внутрішньоочний тиск і методи його 

вимірювання.  Біомеханіка органів слуху і вестибулярної системи. Механічні 

властивості вуха і його структур.  Біомеханіка мембрани отолітового апарату. Рух 

ендолімфи і купули у півкруглих каналах. 
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ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 
 

На комплексному фаховому випробуванні абітурієнт отримує екзаменаційний 

білет,  який включає три питання однакової складності (з кожної з дисциплін). 

Кінцева оцінка визначається як сума балів набраних за відповіді на кожне з трьох 

питаннь екзаменаційного білету. При перевірці завдань застосовують критерії 

оцінювання, при розробці яких береться за основу повнота, логічність та 

правильність розкриття питання. Максимальний ваговий бал для питань першого 

та другого – 33, для третього – 34.  

Критерій оцінювання першого та другого питання та кількість балів: 

• повна відповідь з поясненнями (не менше 90% потрібної інформації), не 

містить зайвої інформації – 33…31 балів; 

• повна відповідь з непринциповими неточностями (не менше 80% 

необхідної інформації), зайвої інформації немає – 30…27 балів; 

• принципово правильна відповідь з непринциповими неточностями (не 

менше 70% необхідної інформації), є зайва інформація – 26…23 бали;  

• повна відповідь з неточностями (не менше 60% потрібної інформації) – 

22…20 балів; 

• неповна відповідь, в якій відсутні принципові неточності (не менше 50% 

потрібної інформації), але є помилки – 19…17 балів; 

• неповна відповідь з грубими помилками та (або) принциповими 

неточностями (менше 50% потрібної інформації) 16…1 балів; 

• відсутність відповіді – 0 балів.  

Критерій оцінювання третього питання та кількість балів: 

• повна відповідь з поясненнями (не менше 90% потрібної інформації), не 

містить зайвої інформації – 34…32 балів; 

• повна відповідь з непринциповими неточностями (не менше 80% 

необхідної інформації), зайвої інформації немає – 31…27 балів; 

• принципово правильна відповідь з непринциповими неточностями (не 

менше 70% необхідної інформації), є зайва інформація – 26…23 бали;  
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• повна відповідь з неточностями (не менше 60% потрібної інформації) – 

22…20 балів; 

• неповна відповідь, в якій відсутні принципові неточності (не менше 50% 

потрібної інформації), але є помилки – 19…17 балів; 

• неповна відповідь з грубими помилками та (або) принциповими 

неточностями (менше 50% потрібної інформації) 16…1 балів; 

• відсутність відповіді – 0 балів.  

Оскільки, вступний іспит до магістратури з іноземної мови проходить у 

форматі ЗНО та у відповідності до «Правил прийому до КПІ ім. Ігоря Сікорського 

в 2022 році» при обчисленні конкурсного бала необхідно застосування шкали 

оцінювання 100…200 балів (подібно до шкали оцінок ЄВІ, ЄФВВ та ТЗНК). 

Відповідно, потрібен перерахунок оцінки рейтингової системи оцінювання в 200-

бальну шкалу. Наводимо таблицю переведення оцінок за шкалою  ECTS в 100-200 

бальну (шкала відповідності оцінкам ЄВІ). 

 

 
 

При проведенні комплексного фахового випробування дозволяється 

користуватися калькулятором, базовими формулами та таблицею цифрових кодів. 

Допоміжні матеріали надаються екзаменатором.  
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Приклад типового завдання комплексного фахового випробування 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ 

«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ імені ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО» 

другий (магістерський) рівень вищої освіти 

Спеціальність     163 Біомедична інженерія 
Освітньо-професійна програма  Медична інженерія 
Екзамен      Фахове випробування 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ  БІЛЕТ № 1 

1. Об’єктно-орієнтоване програмування, проектування та аналіз. Основні 

поняття та визначення. 

2. Алгебра логіки. Стандартні форми логічних функцій. Мінімізація логічних 

функцій. 

3. Момент інерції стегна відносно осі, що проходить через кульшовий суглоб, 

20,37I кг м=  . Знайти  момент інерції стегна відносно осі, що паралельна заданій 

і проходить через  центр маси стегна.  Відстань між осями 0,17 м, маса стегна 

7,15 кг. 

 
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 

 
Об'єктно-орієнтоване програмування 

Базова 
1. Васильєв О. Програмування на С++ в прикладах і задачах : навчальний 

посібник / Олексій Васильєв. - Київ : Видавництво Ліра-К, 2020. – 381 с. 
2. Путятін Є.П. Основи програмування мовою С+ + : навчальний посібник / 

Є.П. Путятін, В.А. Любченко, О.А. Кобилін, Д.О. Руденко, Д.С.Пелешенко. - 
Харків : С.Ф. Коряк, 2018. - 282 с. 

3. Гришанович Т. О. Основи об’єктно-орієнтованого програмування : навч. 

Посіб. / Т.О.Гришанович; СНУ ім. Лесі Українки. - Харків : ФОП Панов А.М., 2020. 

- 104 с. 
4. Матвієнко М. П. Теорія алгоритмів. Навчальний посібник. — К.: 

Видавництво Ліра-К, 2017. — 340 с. 
 

 Додаткова 
5. Алгоритмізація та програмування мовою високого рівня С ++ : 

комп’ютерний практикум: навчальний посібник для студентів, які навчаються за 

спеціальністю 122 "Комп’ютерні науки та інформаційні технології", спеціалізацією 
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"Інформаційні технології в біології та медицині" / С.М. Алхімова ; Міністерство 

освіти і науки України, Національний технічний університет України "Київський 

політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського". - КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. 
- 154 с. 

6. Шилдт, Герберт,   С++ : базовый курс / Герберт Шилдт ; перевод с 

английского Н.М. Ручко. - Київ : Діалектика, 2020. - 620 с. 
7. Іванов Є.О., Ліндер Я.М., Жереб К.А. Основи мови програмування С++: 

навчальний посібник. – К.: Логос. 2020. – 90 с. 
 

Цифрова схемотехніка 
Базова 

1. Цифрова схемотехніка. Конспект лекцій до вивчення кредитного модуля 

дисципліни «Цифрова схемотехніка» [Електронний ресурс] : навчальний посібник 

для студентів, які навчаються за спеціальністю 163 – Біомедична інженерія, 

спеціалізацією «Клінічна інженерія» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: В. І. 

Зубчук, М. Делавар-Касмаі. – Електронні текстові данні (1 файл 2,61 Мбайт). – Київ 

: КПІ ім. Ігоря Сікорського», 2019. – 184 с. 
2. Цифрова схемотехніка [Електронний ресурс] : практикум з дисципліни 

для студентів спеціальностей 6.051402 - «Біомедична інженерія» та 6.051003 

«Приладобудування» / В. І. Зубчук, Н. В. Захарчук ; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – 
Електронні текстові данні (1 файл: 5,07 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 

2017. – 194 с. 
3. Рябенький В.М. Цифрова схемотехніка : навчальний посібник для 

студентів вищих навчальних закладів / В.М. Рябенький, В.Я. Жуйков, В.Д. Гулий. 

- Львів : Новий Світ-2000, 2019. - 735 ст. 
 

Додаткова 
4. Борисенко О.А. Цифрова схемотехніка : підручник / О.А. Борисенко ; 

Міністерство освіти і науки України, Сумський державний університет. - Суми : 

Університетська книга, 2016. - 199 с. 
5. Карташов В.М. Цифрова схемотехніка: підручник / В.М. Карташов, Л.П. 

Тимошенко ; за редакцією В.М. Карташова ; Міністерство освіти і науки України, 

Харківський національний університет радіоелектроніки. - Харків : С.Ф. Коряк, 

2018. - 270 с. 
 

Основи біомедичної інженерії – 2. Біомедична механіка 
Базова 

1. Лебедь О.О., Гаращенко В.І., Григус І.М. Біологічна та медична механіка. 

Навч. посібник. – Рівне: НУВГП, 2016. – 186 с. 
2. Тарасова, Л. Д. Біомедична механіка. Збірник завдань до домашніх 

контрольних робіт [Електронний ресурс] : навч. посіб. для здобувачів ступеня 

бакалавра за освітньою програмою «Медична інженерія» спеціальності 163 

«Біомедична інженерія» / Л. Д. Тарасова ; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні 

текстові дані (1 файл: 1,36 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020. – 45 с. 
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3.  Конспект лекцій з дисципліни «Біомедична механіка» для здобувачів 

освітнього рівня «бакалавр» спеціальності 163 – Біомедична інженерія, освітня 

програма «Біомедична інженерія» / уклад. Д. Х. Штофель. Вінниця : ВНТУ, 2020. - 
83 с. 

 
Додаткова 

4. Омаров М.А. Основи теоретичної механіки. Ч. 1: навч. посібник. –Харків: 

ХНУРЕ, 2017. – 184 с. 
5. Драчук С. П., Богуславська В. Ю, Сокольвак О. Г. Біомеханіка людини. 

Тлумачний словник-довідник. Вінниця : ТОВ «Твори», 2019. - 400 с. 
6. Біомедична механіка [Електронний ресурс] : методичні вказівки для 

лабораторних робіт з курсу «Біомедична механіка» для студентів спеціальності 163 

«Біомедична інженерія» денної форми навчання / уклад. О. М. Сорочан. – 
Маріуполь : ПДТУ, 2020. − 41 с. – Режим доступу: 

http://umm.pstu.edu/handle/123456789/21164  
7. Рибак О.Ю., Рибак Л.І. Вибрані лекції з біомеханіки : методичний 

посібник для студентів ЛДУФК ім. І. Боберського. Львів: Львівський державний 

університет фізичної культури імені Івана Боберського. – 2017. – 131 с.  
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