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Вступ 

Програма вивчення навчальної дисципліни «Електротехнічні матеріали в медицині» 

складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра зі спеціальності 

153 Мікро- та наносистемна техніка. 

 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є медико-технічні матеріали, матеріали для 

електродів та лазерних технологій, каучуки та нагрівостійкі матеріали їхні властивості.  

 

Міждисциплінарні зв’язки: Для вивчення дисципліни необхідні знання з таких предметів: 

«Механіка», «Оптика», «Електрика», «Математика» та із спеціальними – «Оптоелектроніка», 

«Вакуумна електроніка», «Фізика діелектриків», «Кристалофізика». 

 

Програма навчальної дисципліни складається з таких  змістових модулів: 

 

Змістовий модуль 1. Використання технічних матеріалів у медицині. 

Змістовий модуль 2. Каучуки, нагрівостійкі матеріали та рідкі кристали. 

Змістовий модуль 3. Матеріали для електродів та лазерних технологій. 

Змістовий модуль 4. Вплив різноманітних факторів на організм. 

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

1.1. Метою вивчення навчальної дисципліни «Електротехнічні матеріали в медицині» є 

вивчення сучасних методів очистки сировини та отримання нано- та полі-кристалічних 

матеріалів, а також ознайомлення з широким колом наукових, технічних і технологічних 

завдань  

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Електротехнічні матеріали в медицині» 

навчити студентів фізичному розумінню сучасних наукових технологій в галузі матеріалів 

електроніки, а також навикам проведення аналізу технічних проблем. 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

знати загальні характеристики чистоти матеріалів, будову твердих тіл, їх кристалографічні 

властивості, основи технології отримання моно- та полікристалів. 

вміти: використовувати знання експериментальних методів отримання матеріалів; вивчати 

їхні оптико-спектральні характеристики; вплив досконалості структури на параметри зразків 

та необхідність розуміння особливостей при використанні речовин у різних областях 

електроніки. 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 32 година 3 кредитів ЄКТС.  

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1.  Використання технічних матеріалів у медицині. 

Основні класи медико-технічних матеріалів. Вимоги до матеріалів при застосуванні. 

Основні класи медико-технічних матеріалів. Вимоги до матеріалів при застосуванні. 

Високомолекулярні (ВМС) тверді матеріали. Проблеми використання полімерів у медицині. 

Полімери та їх класифікація. Процеси утворення ВМС. Поліетилен та полівінілхлорид. 

Термореактивні та термопластичні матеріали.Пластмаси, їх склад та класифікація. 

Натуральні та синтетичні волокна. Проблеми обробки медвиробів та стабілізації 

властивостей. 

Змістовий модуль 2. Каучуки, нагрівостійкі матеріали та рідкі кристали. 

Природній та штучний каучуки. Властивість високоеластичності. Гуми. Термостійкі 

високополімерні матеріали. Кремнійорганічні сполуки. Фторопласт-4. Надполіетилен. 

Ситали. Склокерамічні матеріали та кераміка. Рідкі кристали в медицині та їх використання. 

Сучасні медичні полімери. Біоеквівалентні матеріали.  Біологічний матеріал в біосенсорах та 

типи перетворювачів для чутливих елементів.  

Змістовий модуль 3.  Матеріали для електродів та лазерних технологій. 
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Робочі речовини для оптичних квантових генераторів, їх принцип дії. Матеріали для 

роботи в УФ та ІЧ- областях. Використання лазерів в медицині. Лазерна та світлотерапія. 

Електродні матеріали в медицині. Кабельні структури. Сучасні матеріали для іммобілізації 

біоматеріалу. 

Змістовий модуль 4.  Вплив різноманітних факторів на організм. 

Роль і функції окремих елементів в організмі. Вплив іонізуючих випромінювань на 

організм, методи реєстрації та захисту. Проблеми взаємозв’язку біоніки та радіоелектроніки. 

Білкова кристалографія. 

 

3. Рекомендована література 

 

Основна література 

1. Шерстнев П.П. Полимеры в медицинской технике. М.:Медицина, 1980,-368 с. 

2. Плетнев С.Д. Лазеры в клинической медицине. :Медицина.-1981.-432 с. 

3. Пасынков В.В., Сорокин В.С. Материалы электронной техники: М.:Высшая школа.- 

1986.- 376 с. 

4. Жидкие кристаллы /под ред. С.И.Жданова М.:Изд.Химия.-1979.-328 с. 

5. Коган Л.М. Полупроводниковые светоизлучающие диоды.-М.:Энергия.-1983.-208 с.. 

6. Стадник В.Я., Гамалея Н.Ф. Применение лазерного излучения в экспериментальной и 

клинической онкологии /Экспер. онкология.-1989.-Т.П.-№1. 

7. Шляпинтох В.Я. Фотохимические превращения и стабилизация полимеров.–М.- 

1979.– 346 с. 

8. Южелевский Ю.А., Бурмистрова Л.И. Силоксановые каучуки и материалы на их 

основе медицинского назначения.–М.: ЦНТИИТ Энерготеххим, 1970.– 117 с. 

9. Реферативний матеріал з курсу «Медико-технічні матеріали» з електронних версій та 

конспекти лекцій. 

 

 

4. Форма підсумкового контролю і успішності навчання 

 Підсумкову оцінку якості засвоєння навчальної дисципліни «Електротехнічні матеріали 

в медицині» визначають за результатами заліку, порядок проведення якого встановлює 

робоча програма. 

 Рівень засвоєння навчального матеріалу дисципліни визначають, використовуючи 

рейтингову систему оцінювання. Положення про рейтингову систему оцінювання  

розробляють та затверджують  на засіданні кафедри з урахуванням особливостей 

професійної підготовки та розподілу навчального часу  за видами занять.  Це положення 

входить до складу робочої навчальної програми. 

 

5. Засоби діагностики успішності навчання 

 Оцінка якості засвоєння навчальної програми включає поточний контроль успішності,  

модульний контроль та складання заліку. 

 Для поточного контролю успішності засвоєння студентами матеріалу передбачається 

виконання та захист лабораторних робіт, перелік яких наведений в робочій навчальній 

програмі. 

 Для модульного контролю успішності засвоєння студентами матеріалу передбачається 

проведення модульної контрольної роботи, порядок проведення та зміст якої наведений в 

робочій навчальній програмі. 


