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Силабус навчальної дисципліни 

«ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ТЕХНІЧНИМ СТАНОМ 

БІОМЕДИЧНИХ КОМПЛЕКСІВ » 

 

Спеціальність: 163 Біомедична інженерія 

Галузь знань: 16 Хімічна та біоінженерія 

Рівень вищої освіти Перший (бакалаврський) 

Статус дисципліни Навчальна дисципліна вибіркового компонента фахового переліку 

Семестр Осінній семестр 

Обсяг дисципліни, 

кредити ЄКТС/загальна 

кількість годин 

3 кредити /90 годин 

Мова викладання Українська 

Що буде вивчатися 

(предмет навчання) 

Методи управління технічним станом біомедичних комплексів  

Чому це цікаво/потрібно 

вивчати (мета) 

Управління з метою забезпечення ефективності експлуатації 

біомедичних комплексів на основі прогнозування технічного стану 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

Знання факторів впливу на процес виникнення відмов та знання 

критеріїв зародження несправності біомедичних комплексів 

Як можна 

користуватися набутими 

знаннями і уміннями 

(компетентності) 

Уміння реалізовувати основні етапи управління технічним станом 

біомедичних комплексів на основі прогнозування зміни технічного 

стану в процесі експлуатації 

Навчальна логістика Зміст дисципліни:  
Класифікаційний аналіз технічного стану. Процедурна модель 

прогнозування технічного стану біомедичних комплексів. Характеристика 

процесу зміни технічного стану при різних умовах експлуатації. Синтез 

системи управління технічним станом. Структурна схема управління 

технічним станом біомедичних комплексів. 

Види занять: лекції, практичні 

Методи навчання: навчальна дискусія, технологія дистанційного 

навчання 

Форми навчання: очна, дистанційна. 

Пререквізити Знання методів та засобів прогнозування технічного стану біомедичних 

комплексів 

Пореквізити Знання основних методів та засобів управління технічним станом 

біомедичних комплексів можуть бути використані під час вивчення 

професійних навчальних дисциплін і написання бакалаврської роботи 
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Локація та матеріально-

технічне забезпечення 

Аудиторія теоретичного навчання, комп’ютер, мультимедійний 

пристрій 

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика 

Залік 

Кафедра Кафедра біокібернетики та аерокосмічної медицини 

Факультет Факультет екологічної безпеки, інженерії та технологій 
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Посада: доцент 

Вчене звання: доцент 
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