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 АНОТАЦІЯ 

 

 

Метою вступних випробувань є комплексна перевірка знань вступників, які 

вони отримали в результаті вивчення циклу дисциплін, передбачених освітньо-

професійною програмою та навчальними планами у відповідності з ступенем 

бакалавр. 

Вступні випробування охоплюють нормативні дисципліни з циклу 

математичної та природничо-наукової підготовки, а також дисципліни професійної 

підготовки студентів відповідно до освітньо-професійної програми 163 «Біомедична 

інженерія». 

Під час підготовки до випробування необхідно звернути увагу на те, що 

абітурієнт повинен: 

знати:  

– терміни і визначення, які використовуються в біофізиці; фізичні принципи 

побудови і біофізичні основи функціонування кліткових структур, клітин, органів і 

систем організму; основні фізичні і фізико-хімічні закони, які лежать в основі 

функціонування біологічних систем; молекулярні механізми транспортування 

речовин, дихання, обміну речовин і енергії; іонні механізми генерації 

біопотенціалів; фізичні основи дихання, кровообігу, травлення і виділення; 

механізми перетворення і кодування інформації в біологічних системах; 

– структуру та основні принципи функціонування електронних і 

радіоелектронних систем і їх складових частин; різновидності та характеристики 

сигналів (в тому числі спектральні), що використовуються в таких системах; фізичні 

основи параметричних кіл із зосередженими параметрами; процеси та методи 

аналізу кіл з розподіленими параметрами; побудову та розрахунок схемних функцій 

простих пристроїв; 

– форму і будову органів та систем людини; основи життєдіяльності цілісного 

організму і окремих його частин: клітин, тканин, органів та функціональних систем; 

загальні закони порушення функції клітин, органів та організму в цілому при 

патології; патологічні процеси, які є спільними для багатьох захворювань; сутність 



  

патології та закони її розвитку; загальні поняття про здоров’я і хворобу, 

патофізіологію клітини, ролі чинників зовнішнього середовища у патологічному 

процесі, значення властивостей організму у походженні захворювань та механізми 

відновлення порушених функцій; 

– фізичні і фізіологічні основи реєстрації та дії фізичних полів на живий 

організм; принципи побудови та роботи медичної апаратури для діагностики; 

принципи побудови та роботи терапевтичної медичної апаратури; знати 

призначення і експлуатаційні характеристики діагностичної та терапевтичної 

апаратури; інтерпретації даних електрокардіограми, електроенцефалограми, 

реограми, показників функції зовнішнього дихання; основи інтерпретації даних 

рентгенологічних та ультразвукових методів дослідження і тепловізійної 

діагностики; про основи впливу ультразвуку, електротерапії, магнітного і 

електромагнітного полів, лазеротерапії на організм людини; особливості 

відображення інформації про стан організму і параметри впливів; 

– можливості сучасної елементної бази електронного апаратобудування; 

структурне і схемотехнічне вирішення типових вузлів та пристроїв електронних 

апаратів з використанням мікроелектронної бази (аналогових мікросхем, засобів 

функціональної електроніки), а також давачів інформації, джерел живлення. 

вміти:  

– застосовувати знання основних положень теоретичної та прикладної 

біофізики в практиці застосування медичних приладів; обирати й розраховувати 

електронне медичне устаткування для дослідження біофізичних процесів та 

оптимізувати параметри його функціонування;  

– використовувати закони теорії кіл для розрахунку кіл постійного та 

змінного струму і розрахунку параметрів коливань; аналізувати схеми простих 

пристроїв та еквівалентні схеми електронних приладів, а також розраховувати їх 

схемні функції; розрахувати спектральний склад різних сигналів; проводити 

розрахунки проходження сигналів через лінійні та нелінійні кола; 

– вільно володіти базовою анатомічною, фізіологічною та патофізіологічною 

термінологією; аналізувати інформацію про будову тіла людини, системи, що його 

складають, органи і тканини; визначати топографо-анатомічні взаємовідносини 



  

органів і систем людини; на муляжах, схемах, натуральній наочності показувати 

анатомічні структури організму, оцінювати і пояснювати загальні принципи 

діяльності і значення провідних функціональних систем організму; розробляти 

алгоритми діагностики захворювань; трактувати основні поняття загальної 

нозології; інтерпретувати причини, механізми розвитку та прояви типових 

патологічних процесів та найбільш поширених захворювань; аналізувати, робити 

висновки щодо причин і механізмів функціональних, метаболічних, структурних 

порушень органів та систем організму при захворюваннях. 

– класифікувати апаратні методи обстеження; класифікувати апаратні методи 

лікування; вільно володіти базовою термінологією; формувати і обґрунтовувати 

медико-технічні вимоги до апаратури медичного призначення; користуватися 

стандартами та іншими нормативними та довідковими матеріалами; вибирати метод 

дослідження в залежності від медичного завдання; вибирати метод апаратного 

лікування в залежності від медичного завдання; розраховувати медико-біологічні 

показники та вирішувати питання стосовно представлення дослідницької інформації 

користувачеві; працювати на електрокардіографі, електроенцефалографі, реографі, 

міографі, електроретинографії, фонокардіографі, проводити дослідження функції 

зовнішнього дихання; працювати на апаратах ультразвукової терапії, УВЧ-терапії, 

магнітотерапії, магніто-лазерної терапії; 

– аналізувати функціональні і електричні схеми різних пристроїв; оцінювати 

вплив виробничих та експлуатаційних факторів на параметри і характеристики 

пристроїв; проводити розрахунки для оцінки правильності вибору елементів; 

розрахувати вихідні параметри і характеристики пристроїв; проводити 

експериментальне визначення параметрів і характеристик елементів та пристроїв.  

Організація вступного випробовування здійснюється відповідно до Правил 

прийому Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя 

у 2022 році та Положення про приймальну комісію ТНТУ. 

 



  

ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

 
ЦИКЛ ДИСЦИПЛІН ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ 

 

1. Основи біофізики та біомеханіки 

Методи біофізичних досліджень. Задачі біофізики. Історія і методологія 

біофізики. 

Види фізичних полів та їх основні характеристики. Електромагнітні поля 

природнього та штучного походження. Механізми дії електромагнітного поля на 

біооб’єкти. Ультразвук та його біологічна дія. Взаємодія іонізуючих випромінювань 

із біооб’єктами. Теплові поля та їх вплив на біооб’єкти. Фізичні поля при 

дослідженні біооб’єктів. 

Закони термодинаміки біологічних систем. Організм як відкрита 

термодинамічна система. Стаціонарний стан та критерії досягнення стійкості 

стаціонарного стану біологічних систем. 

Кінетика біологічних процесів. Вплив температури на швидкість біохімічної 

реакції. Вплив каталізаторів на швидкість реакції. Фізико-хімічні механізми 

ферментативного каталізу. Кінетика ферментативних реакцій. Вплив активаторів та 

інших факторів мікрооточення на ферментативні реакції. 

Електричні явища в живих системах. Біоелектричні потенціали. Фізичні 

основи електрографії. Електрокардіографія. Електростатика. Біологічна дія 

електричного поля. Постійний струм. Електропровідність живих тканин. Магнітні 

властивості живих тканин. Електромагнітна індукція. Змінний струм. 

Електромагнітні коливання і хвилі. Біологічні дія електромагнітного 

випромінювання. 

Око як оптична система. Побудова ока. Хід променів в оптичній системі ока. 

Побудова сітківки, фоторецепторна система ока. Формування зображення на 

сітківці. Фотохімічні реакції в рецепторних клітинах сітківки. Сприйняття та 

обробка сигналів сітківкою. Біофізика, нейрофізіологія і психофізика сприйняття 

світла і темряви. Роздільна здатність ока. Спектральна чутливість. Суб’єктивні і 



  

фізичні характеристики кольору. Трьох компонентна теорія кольорового зору, 

векторне представлення кольору. Поняття про колориметричні системи. 

Акустичні явища і біофізика. Вухо як акустична система. Сприйняття звуку. 

Етапи перетворення сигналу в органі слуху. Роль середнього вуха в сприйнятті 

акустичних подразнень. Слуховий процес у внутрішньому вусі. Сучасна теорія 

сприйняття звуку. Вестибулярний апарат, його побудова і функції. 

Шкірний аналізатор. Рецепція запаху. Експериментальні дослідження рецепції 

запаху. Смаковий аналізатор. Смакова адаптація. Хімічна побудова речовин та їх 

смак. Тактильна, больова і температурна рецепція. Шкірні рецептори. 

Диференційована збудливість шкірного аналізатора. 

Гемодинаміка. Особливості кровообігу на різних ділянках судинного русла. 

Насосна функція серця. Хвилинний та ударний об’єми серця. Основні величини 

гемодинаміки. Енергетика кровообігу. Структурний аналіз руху крові. Динаміка 

кровотоку та енергетика еритроцитів. Геометрія кровотоку.  

Фізика зовнішнього дихання. Схематична модель дихальної системи. Фізика 

газообміну. Легеневі об’єми та ємності. Біомеханіка дихання. Робота дихання. 

Легенева вентиляція. 

 

Рекомендована література: 
 

1. Шевченко А.Ф. Основи медичної і біологічної фізики. Київ, 2008. 656 с. 

2. Лопушанський Я.Й. Збірник задач і запитань з медичної і біологічної 

фізики. Видання третє, доповнене та виправлене. Вінниця, 2010. 584 с. 

3. Літнарович Р.М. Біофізика. Медична фізика, теоретична і прикладна фізика. 

Рівне, 2011. 208 с. 

4. В.С. Антонюк, М.О. Бондаренко, В.А. Ващенко, Г.В. Канашевич, Г.С. 

Тимчик, І.В. Яценко. Біофізика і біомеханіка: підручник. Київ, 2012. 344 с. 

5. Костюк П.Г, Зима В.Л., Магура І.С., Мірошниченко М.С., Шуба М.Ф. 

Біофізика.  Київ, 2008.  

6. В.Ф.Антонов, А.М.Черныш, В.И.Пасечник и др. Биофизика. Москва, 2000. 

288 с. 



  

7. А.Н.Ремизов, Н.Х.Исакова, А.Г.Максина. Медицинская и биологическая 

физика. Москва, 2000. 

8. П.Г.Костюк, В.Л.Зима, І.С.Магура та ін. Біофізика. Київ, 2001. 544с. 

9.  В.А.Тиманюк, Е.Н.Животова. Биофизика. Киев, 2004. 704с 

10. Лопушанський Я. Й. Біофізичний словник. Львів, 2003. 

2. Основи теорії кіл та сигналів 

Пасивні елементи, що ідеалізуються. Резистивний елемент. Ємнісний елемент. 

Індуктивний елемент. Дуальні елементи електричного кола. Схеми заміщення 

реальних елементів електричних кіл. 

Активні елементи, що ідеалізуються. Ідеальне джерело напруги. Ідеальне 

джерело струму. Схеми заміщення реальних джерел. Керовані джерела струму і 

напруги.  

Топологія електричного кола. Схеми електричних кіл. Основні визначення. 

Основні закони теорії кіл. Закони Кірхгофа. Графи схем електричних кіл. Рівняння 

електричної рівноваги кола. Основні задачі теорії кіл. Класифікація електричних кіл. 

Методи контурних струмів. Метод вузлових напруг. 

Методи накладання і еквівалентного генератора. Енергетичні співвідношення 

в колах постійного струму. 

Основні поняття про гармонічні функції. Представлення синусоїдних функцій 

векторами. Метод комплексних амплітуд. Операції з комплексними числами. 

Векторне і комплексне подання синусоїдних струмів.  

Закони Ома та Кірхгофа в комплексній формі. Синусоїдний струм в елементах 

кола R, L, та С.  

Послідовне і паралельне з'єднання. Еквівалентні параметри. Явище резонансу. 

Символічний метод розрахунку. Комплексна передавальна функція.Частотні 

характеристики простих RL-фільтрів.Частотні характеристики RC-фільтрів. 

Енергетичні співвідношення у колі синусоїдного струму. 

Послідовний резонансний контур. Умови резонансу. Первинні та вторинні 

параметри. Векторна діаграма напруг. Вибірні властивості.  

Паралельний резонансний контур. Векторні діаграми, параметри, 



  

характеристики. 

Складні паралельні контури. Зв’язані коливні контури. Типи. Основні 

характеристики та області застосування. 

Поняття про чотириполюсник. Системи параметрів. Комплексний коефіцієнт 

передачі. 

Означення законів комутації. Початкові умови. Первинні та вторинні 

параметри. 

Особливості та властивості перехідних процесів в колах 1-го порядку 

Класичний метод розрахунку перехідних процесів у колах із двома 

накопичувачами енергії. 

Часовий метод аналізу лінійних кіл у нестаціонарному режимі. 

Довгі лінії. Первинні параметри. Диференціальні рівняння 

Вторинні параметри. Рівняння передачі. Розрахунок режимів лінії. Режими 

роботи довгої лінії без втрат 

Класифікація нелінійних і параметричних кіл. Аналіз нелінійного активного 

опору при гармонійному впливі. 

Поняття сигналу. Способи класифікації сигналів. Шуми і перешкоди. 

Розмірність сигналів. Математичний опис сигналів. Математичні моделі сигналів. 

Поняття інформації. Кількісна міра інформації. Ентропія джерела інформації. 

Основні властивості ентропії. Ентропія безперервного джерела інформації. 

Інформаційна місткість сигналів. 

Сигнал при амплітудній модуляції (АМ). Однотональна АМ, спектр, 

визначення відгуку. Енергетичні параметри одно тонального АМ. Спектр АМ-

коливання при модуляції складним сигналом. 

Сигнали з частотною і фазовою модуляцією (ЧМ і ФМ). Індекс модуляції. 

Девіація частоти. Спектри ЧМ та ФМ-коливань. Енергетичні параметри 

однотональних ЧМ та ФМ-коливань.  

Поняття про широтно-імпульсну модуляцію (ШІМ). 

Поняття про дискретизацію та квантування сигналів. Теорема відліків у 

часовій області. Дискретне перетворення Фур’є неперервного обмеженого у часі 

сигналу. 



  

Перетворення аналогових сигналів: випрямлення змінної напруги, 

помноження частоти, модуляція, детектування, перетворення частоти. 

Особливості спектрального аналізу періодичних сигналів. Ряди Фур’є.  

АЧС та ФЧС періодичної послідовності прямокутних імпульсів. Відгук 

лінійного кола на дію у вигляді періодичної послідовності прямокутних імпульсів. 

Залежність спектру сигналу від його часових параметрів. Потужність 

періодичного сигналу. 

Спектральний аналіз неперіодичних сигналів. Спектральна густина енергії. 

 

Рекомендована література: 

 
1. Математичні основи радіоелектроніки : Ч.1. / Б.І. Яворський. - Тернопіль: 

ТПІ. 1996. - 182 c. 

2. Математичні основи радіоелектроніки : Ч.2. / Б.І. Яворський. - Тернопіль: 

ТПІ. 1996. - 46 c. 

3. Математичні основи радіоелектроніки : Ч.3. / Б.І. Яворський. - Тернопіль: 

ТПІ. 1996. -143 c. 

4. Коваль Ю.О. Основи теорії кіл : Підручник для вищих навчальних закладів. 

У 2-х Ч. / Ю.О. Коваль,  Л.В. Гринченко, О.І.Милютченко, О.І.Рибін. – Харків: 

Компанія СМІТ, 2008. 

5. Стахів П.Г. Основи теорії електронних кіл : Підручник / П.Г. Стахів. – 

Львів: Магнолія 2006, 2008. 

6. Гумен М.Б. Основи теорії електричних кіл : У 3 кн. Підручник / М.Б. Гумен. 

– К.:Вища школа, 2004. 

7. Гоноровский И.С. Радиотехнические цепи и сигналы. Учебник для вузов. – 

М.: «Сов. Радио», 1977. – 608 с. 

8. Каяцкас А.А. Основы радиоелектроники. Учеб. пособие для студентов вузов 

по спец. «Констр. И производство радиоаппаратуры». – М.: Высш. шк., 1988. – 464 

с. 

9. Матханов П.Н. Основы анализа электрических цепей. Линейные цепи. -М.: 

Высшая школа, 1981.  



  

10. Александров А.Г. Оптимальные и адаптивные системы. - М.: Высшая 

школа, 1989. 

11. Башарин С.А. Теоретические основы електротехники: Теория 

електрических цепей и магнитного поля. Учеб. пособие для студ. высш. учеб. 

заведений. – М.: Издательский центр «Академия», 2004. – 304 с.  

 

3. Анатомія, фізіологія та патологія людини 

Загальні поняття про анатомію. Латинська термінологія. Остеологія. Скелет 

людини. Сполучення кісток. Міологія. Топографія, будова та функції окремих груп 

м’язів людини. 

Будова нервової системи людини та ендокринних залоз. 

Будова органів чуття. 

Анатомія серцево – судинної та дихальної систем. 

Анатомія травної системи та системи органів виділення. 

Фізіологія як наука. Базові поняття про потенціал спокою та потенціал дії. 

М’язове скорочення. Проведення нервового імпульсу і нервово-м’язова передача. 

Фізіологія центральної нервової системи та нервова регуляція вегетативних 

функцій. Аналізатори. Вища нервова діяльність. Фізіологія праці. 

Фізіологія серцево-судинної системи, дихання, обміну речовин та 

терморегуляції. 

Фізіологія системи крові, травлення та виділення. 

Загальні поняття про патологію. Латинська термінологія. Місцеві та загальні 

реакції організму на пошкодження. 

Реактивність та резистентність і їхня роль в патології. Імунітет та його місце в 

патології. Алергія. 

Патологічна фізіологія периферичного кровоплину та мікроциркуляції. 

Гіпоксія. 

Запалення. Лихоманка. 

Патологічна фізіологія обміну речовин. Механізми пухлинного росту. 

Патологічна фізіологія нервової системи. Порушення функції. 

Патологічна фізіологія ендокринної системи. 



  

Патологічна фізіологія кровообігу. 

Патологічна фізіологія зовнішнього дихання. 

Патологічна фізіологія крові. 

Патологія згортання крові. 

Біль. 

Патологічна фізіологія травлення. 

Порушення функції печінки та жовчево-вивідних шляхів. 

Патологічна фізіологія підшлункової залози. 

Патологічна фізіологія нирок. 

 

Рекомендована література: 

 
1. Анатомія та фізіологія з патологією / За ред. Я.І. Федонюка, Л.С. Білика, 

Н.Х. Микули. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2001. – 680с. 

2. Нормальна фізіологія /За ред. В.І.Філімонова - К.: Здоров'я, 1994. - 608 с.  

3. Патологическая физиология /Под ред. Н. Н. Зайко - Киев; Вища школа, 

1996. - 503 с. 

4. Вільям Ф. Ганонг. Фізіологія людини: Підручник /Переклад з англ. Наук. 

ред.перекладу М. Гжегоцький, В. Шевчук, О. Заячківська.- Львів: БаК, 2002.- 767 с. 

5. Долгих В. Т. Основы патофизиологии. - Н. Новгород.: Издательство НГМА, 

1998. - 208 с. 

6. Зайчик А.Ш., Чурилов Л.П. Основы общей патофизиологии. – « Элсби – 

СПБ» Санкт – Петербург, 1999. – 624 с. 

7. Козлов А.Г., Плиска О.І., Лазоришинець В.В., Книшів Г.В. Цікава фізіологія 

в дослідах.- К.: Парламентське видавництво, 2003.- 60 с. 

8. Коробков А.В., Чеснокова С.А. Атлас по нормальной физиологии /Под 

ред.Н.А.Агаджаняна.- М.: Вьісшая школа, 1986.- 351 с. 

9. Людина. Навчальний посібник з анатомії та фізіології.- Львів.- (2-ге 

оновлене видання) //За ред. О. Заячківської, М. Гжегоцького.- 2002.- 240 с.  

10. Матещук - Вацеба Л. Р. Нормальна анатомія. - Львів: Поклик сумління, 

1997.- 269 с. 



  

11. Нетлюх М. А. Латинсько-укрїнський анатомічний словник.- К.: Наукова 

думка, 1972.- 228 с.  

12. Основи физиологии человека /В 2-х томах/Под ред. Б.И.Ткаченко. - СПб, 

1994. 

13. Основы патологической физиологии / Под ред. Михайлова В. В. - М.: 

Мед - на, 2001. - 601 с.  

14. Патологическая физиология /Под ред. А. И. Воложина, Г. В. Порядина. - 

Т.1. - М.: Медпресс, 2000. - 528 с. 

15. Патологическая физиология. Учебник / Под ред. А. Д. Адо, М. А. Адо, 

В. И. Пыцкого, Г. В. Порядина, Ю. А. Владимирова. - М.: Триада-Х, 2000. - 574 с. 

16. Посібник з нормальної фізіології /За ред. В.Г.Шевчука, Д.Г.Наливайка. - 

К.: Здоров'я, 1995.-367 с. 

17. Физиология человека (в 3-х томах). Пер. с англ., издание 2-е до 

полненное и переработанное (Под ред. Р. Шмидта и Г. Тевса. - М: Мир, 1996.- ТІ - 

323 с, Т2 - 313 с,ТЗ-198 с. 

18. Шанин Ю.В. Русско-украинско-латинский словарь медицинских 

терминов (анатомия, биология, радиобиология, генетика, аллергология, 

иммунология). –К., «Здоров’я», 1993. –110 с. 

 

4. Діагностичні і терапевтичні системи 

Прилади для дослідження механічних проявів життєдіяльності та механічних 

параметрів кровоплину.  

Прилади для дослідження акустичних феноменів. Аускультація, 

фонокардіографія. 

Апаратура для ендоскопічних методів дослідження. 

Апаратура для вимірювання біопотенціалів  

Прилади для дослідження електричного опору біотканин 

Термографія та біокалориметрія. 

Рентгенодіагностичні апарати 

Ультразвукові апарати 

Апарати «Штучне серце», штучного кровообігу, «Штучна нирка», штучної 



  

вентиляції легень 

Електродефібрилятори та електрокардіостимулятори.  

Апарати для променевої терапії. 

Фізіотерапевтичні апарати та пристрої для електролікування. 

Ультрависокочастотна терапія. 

Апарати для магнітотерапії. 

Фізіотерапевтичні апарати з використанням електромагнітних випромінювань. 

Апаратура для ультразвукової та лазерної терапії. 

 

Рекомендована література: 

 
1. Аппаратные методы исследований в биологии и медицине / В.П. Олейник, 

С.Н. Кулиш. - Учеб. пособие. - Харьков: Нац. аэрокосм, ун-т "Харьк. авиац. ин-т", 

2004. – 110 с.  

2. Биотехнические системы: Теория и проектирование. Ахутин и др. Л. ЛГУ, 

1981. - 220 с. 

3. Боголюбов В.М., Пономаренко Г.Н. Общая физиотерапия: учебник. — М., 

1999. – 480 с. 

4. Ливенсон А.Р. Электромедицинская аппаратура. - М.: Медицина, 1981. - 

344 с. 

5. Олейник В.П.,Кулиш С.Н., Овчаренко В.Е. Методы медико-биологических 

исследований: Учеб. пособие. -X.: Нац. аэрокосм, ун-т «Харьк. авиац. ин-т», 2004. – 

С. 17-27. 

6. Терапевтические аппараты и системы / В.П. Олейник. – Учеб. пособие. – 

Харьков: Нац. аэрокосмический ун-т “Харьк. авиац. ин-т”, 2002. - 93 с. 

7. Цибров Г.Е. Диагностическая электронная аппаратура. Уч.пос. - М., 

МВТУ, 1988. - 44 с. 

8. Кобалава Ж., Котовская Ю., Хирманов В. Артериальное давление в 

исследовательской и клинической практике / Под ред. Моисеева В., Карпова Р. – М., 

2004. – 384 с. 



  

9. Коуэн Х., Брумлик Дж., Руководство по электромиографии и 

электродиагностике, пер. с англ. - М., Медицина, 1975. - 358 с. 

10. Милославский Я.М., Ходжаева Д. К. Основные инструментальные 

методы исследования сердца. – Казань: Издательство КГУ, 1983.- 143 с. 

11. Минкин Р. Б., Павлов Ю. Д. Электрокардиография и фонокардиография. 

Изд. 2-е, перераб. и дополн. – Л.: Медицина, 1988. – 256 с. 

12. Мурашко В.В., Струтынский  А.В. Электрокардиография: Учеб. пособие. 

5-е изд. - М.: «МЕДпресс-информ», 2001. – 312 с. 

13. Олангин И. О. Основы электромиографии: Учеб. пособие по физиологии 

человека / О. И. Олангин. - Минобразования Рос. Федерации, ГОУ ВПО "Чуваш. 

гос. пед. ун-т им. И. Я. Яковлева". - Чебоксары, 2004. - 32 с. 

14. Осипов Л. В. Физика и техника ультразвуковых диагностических систем 

// Медицинская визуализация. 1997. № 1. С. 6-14; № 2. С. 18-37; № 3. С. 38-46; № 4. 

С. 42-53. 1998. № 1. С. 28-33; № 2 (в печати). 

15. Тащук В.К., Полянська О.С., Пішак О.В. Основи електрокардіографії: 

Навчальний посібник для студ., лікарів-інтернів – Чернівці, 1998.- 54 с. 

16. Ткаченко Ю.А.,  Голованова М.В.,  Овечкин А.М.  Клиническая 

термография (обзор основных возможностей). – Нижний Новгород : Союз 

Восточной и Западной Медицины. – 1998. – 270 с. 

17. Ц.Р. Хилл, Л.Р Гаврилов, А.П Сарвазян. Применение ультразвука в 

медицине: Физизические основы : Пер. с англ- 1989 - 567 стор. 

18. Шамшинова А.М. Электроретинография в клинике глазных болезней/ 

Клиническая физиология зрения. - М.,1993 - С.57-82. 

19. Швед. М.І., Гребеник М.В. Основи практичної електрокардіографії - Т.: 

Укрмедкнига, 2000. - 128 с. 

20. Ю.Н. Орлов, С.П. Скворцов Термометрирование биообъектов Учебное 

пособие по курсу “Медицинские измерительные преобразователи и электроды”. – 

2000. – 28 с. 

21. Ясногородский В.Г. Амплипульстерапия //Справочник по физиотерапии 

/Под ред. В.Г. Ясногородского.- М.: Медицина, 1992. -С. 52-61. 

 



  

5. Аналогова схемотехніка 

Фільтр нижніх частот. Фільтр верхніх частот. Компенсований дільник напруги. 

Пасивний смуговий RC-фільтр. Міст Віна-Робінсона. Подвійний Т-подібний фільтр. 

Коливальний контур. 

Характеристики і параметри в режимі малих сигналів. Схема з спільним 

емітером. Схема з спільною базою. Схема з спільним колектором. Транзистор як 

джерело стабільного струму. Схема Дарлінгтона. Диференціальний підсилювач. 

Шуми транзистора. Граничні параметри. 

Класифікація. Характеристики і параметри в режимі малих сигналів. Граничні 

електричні параметри. Основні схеми включення. Польовий транзистор як джерело 

стабільного струму. Диференціальний підсилювач. Польовий транзистор в якості 

керованого опору. 

Властивості операційного підсилювача. Принцип від’ємного зворотного 

зв’язку. Неінвертуючий підсилювач. Інвертуючий підсилювач.  

Основні положення. Найпростіші схеми операційних підсилювачів. Стандартна 

схема інтегрального операційного підсилювача. Корекція частотної характеристики. 

Вимірювання параметрів операційного підсилювача. 

Схема підсумовування. Схема віднімання. Біполярна ланка підсилення. Схеми 

інтегрування. Схеми диференціювання. Функціональні перетворювачі. Аналогові 

схеми множення. 

Джерела напруги, керовані напругою. Джерела напруги, керовані струмом. 

Джерела струму, керовані напругою. Джерела струму, керовані струмом. 

Перетворювач від’ємного  опору. Гіратор. Циркулятор. 

Властивості мережевих трансформаторів. Випрямлячі. Послідовна стабілізація 

напруги. Отримання опорної напруги. Імпульсні регулятори напруги. 

Теоретичний опис фільтрів нижніх частот. Перетворення нижніх частот у 

верхні. Реалізація фільтрів нижніх і верхніх частот першого порядку. Реалізація 

фільтрів нижніх і верхніх частот другого порядку. Реалізація фільтрів нижніх і 

верхніх частот вищих порядків. Перетворення фільтру нижніх частот в смуговий 

фільтр. Реалізація смугових фільтрів другого порядку. Перетворення фільтру нижніх 

частот в режекторний фільтр. Реалізація режекторних фільтрів другого порядку. 



  

Фазовий фільтр. Універсальний фільтр. 

Залежність коефіцієнта підсилення по струму від частоти. Вплив внутрішніх 

ємностей транзистора та емностей монтажу. Каскодна схема. Диференціальний 

підсилювач як широкосмуговий підсилювач. Симетричний широкосмуговий 

підсилювач. Широкосмуговий операційний підсилювач. 

LC-генератори. Кварцові генератори. Синусоїдальні RC-генератори. 

Генератори сигналів спеціальної форми (функціональні генератори). 

Мультивібратори. 

Схемотехнічні принципи ЦА-перетворювачів. Побудова ЦА-перетворювачів із 

електронними ключами. ЦА-перетворювачі для спеціальних застосувань. Основні 

принципи АЦ-перетворення. Точність АЦ-перетворювачів. Побудова АЦ-

перетворювачів. 

Вимірювання напруг. Вимірювання струмів. Вимірювальний випрямляч.  

 

Рекомендована література: 

 
1. У.Титце К.Шенк. Полупроводниковая схемотехника: справочное 

руководство. Пер с нем. — М.: Мир, 1982. — 512 с. 

2. Математичні основи радіоелектроніки : Ч.1. / Б.І. Яворський. - Тернопіль: 

ТПІ. 1996. - 182 c. 

3. Математичні основи радіоелектроніки : Ч.2. / Б.І. Яворський. - Тернопіль: 

ТПІ. 1996. - 46 c. 

4. Математичні основи радіоелектроніки : Ч.3. / Б.І. Яворський. - Тернопіль: 

ТПІ. 1996. -143 c. 

5. Александров А.Г. Оптимальные и адаптивные системы. - М.: Высшая 

школа, 1989. 

6. Башарин С.А. Теоретические основы електротехники: Теория 

електрических цепей и магнитного поля. Учеб. пособие для студ. высш. учеб. 

заведений. – М.: Издательский центр «Академия», 2004. – 304 с.  

7. Беллман Р. Математические методы в медицине.- М.: Мир, 1987.  



  

8. Белых Л.Н. Анализ математических моделей в иммунологии.- М.: Наука, 

1988.  

9. Верлань А.Ф., Москалюк С.С. Математическое моделирование 

непрерывных динамических систем. - Киев: Наук. думка, 1988.  

10. Васильев В.А., Романовский Ю.М., Яхно В.Г. Автоволновые процессы. - 

М.: Наука, 1977.  

11. Винер Н. Кибернетика. - М.: Мир, 1982.  

12. Гоноровский И.С. Радиотехнические цепи и сигналы. Учебник для вузов. – 

М.: «Сов. Радио», 1977. – 608 с. 

13. Матханов П.Н. Основы анализа электрических цепей. Линейные цепи. -М.: 

Высшая школа, 1981.  

14. Вунш Г. Теория систем.- М.: Сов. радио, 1978.  

15. O`Flynn M, Moriarty E. Linear Systems: Time Domain and Transform 

Analisys. John Wiley & Sons, 1987.  

16.  Hannan E.J., Diester M. The Statistical Theory of Linear Systems. John Wiley 

& Sons, 1988.  

17.  Радиотехнические системы / Под ред. Ю.М.Казаринова - М.: Высшая 

школа, 1990. 

18. Калман Р., Фалб П., Арбиб М. Очерки по математической теории систем. - 

М.: Мир, 1971. 

 

 

ОРІЄНТОВНА ТЕМАТИКАЗАВДАНЬ ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ 

 

1. Методи біофізичних досліджень. Задачі біофізики. Історія і методологія 

біофізики. 

2. Види фізичних полів та їх основні характеристики.  

3. Електромагнітні поля природнього та штучного походження.  

4. Механізми дії електромагнітного поля на біооб’єкти.  

5. Ультразвук та його біологічна дія.  

6. Взаємодія іонізуючих випромінювань із біооб’єктами.  



  

7. Теплові поля та їх вплив на біооб’єкти.  

8. Фізичні поля при дослідженні біооб’єктів. 

9. Закони термодинаміки біологічних систем.  

10. Організм як відкрита термодинамічна система.  

11. Стаціонарний стан та критерії досягнення стійкості стаціонарного стану 

біологічних систем. 

12. Кінетика біологічних процесів.  

13. Вплив температури на швидкість біохімічної реакції. Вплив каталізаторів 

на швидкість реакції.  

14. Фізико-хімічні механізми ферментативного каталізу. Кінетика 

ферментативних реакцій. Вплив активаторів та інших факторів мікрооточення на 

ферментативні реакції. 

15. Електричні явища в живих системах.  

16. Біоелектричні потенціали. Фізичні основи електрографії.  

17. Електрокардіографія.  

18. Електростатика. Біологічна дія електричного поля. Постійний струм.  

19. Електропровідність живих тканин.  

20. Магнітні властивості живих тканин. Електромагнітна індукція.  

21. Змінний струм. Електромагнітні коливання і хвилі.  

22. Біологічні дія електромагнітного випромінювання. 

23. Око як оптична система. Побудова ока. Хід променів в оптичній системі 

ока.  

24. Побудова сітківки, фоторецепторна система ока. Формування зображення 

на сітківці. Фотохімічні реакції в рецепторних клітинах сітківки. Сприйняття та 

обробка сигналів сітківкою.  

25. Біофізика, нейрофізіологія і психофізика сприйняття світла і темряви.  

26. Роздільна здатність ока. Спектральна чутливість. Суб’єктивні і фізичні 

характеристики кольору. Трьох компонентна теорія кольорового зору, векторне 

представлення кольору.  

27. Поняття про колориметричні системи. 

28. Акустичні явища і біофізика. Вухо як акустична система.  



  

29. Сприйняття звуку. Етапи перетворення сигналу в органі слуху. Роль 

середнього вуха в сприйнятті акустичних подразнень.  

30. Слуховий процес у внутрішньому вусі.  

31. Сучасна теорія сприйняття звуку.  

32. Вестибулярний апарат, його побудова і функції. 

33. Шкірний аналізатор.  

34. Рецепція запаху. Експериментальні дослідження рецепції запаху.  

35. Смаковий аналізатор. Смакова адаптація. Хімічна побудова речовин та їх 

смак.  

36. Тактильна, больова і температурна рецепція.  

37. Шкірні рецептори. Диференційована збудливість шкірного аналізатора. 

38. Гемодинаміка. Особливості кровообігу на різних ділянках судинного 

русла. 

39. Насосна функція серця. Хвилинний та ударний об’єми серця.  

40. Основні величини гемодинаміки. Енергетика кровообігу.  

41. Структурний аналіз руху крові.  

42. Динаміка кровотоку та енергетика еритроцитів.  

43. Геометрія кровотоку.  

44. Фізика зовнішнього дихання. Схематична модель дихальної системи.  

45. Фізика газообміну. Легеневі об’єми та ємності.  

46. Біомеханіка дихання. Робота дихання. Легенева вентиляція. 

47. Пасивні елементи, що ідеалізуються. Резистивний елемент. Ємнісний 

елемент. Індуктивний елемент. Дуальні елементи електричного кола. Схеми 

заміщення реальних елементів електричних кіл. 

48. Активні елементи, що ідеалізуються. Ідеальне джерело напруги. Ідеальне 

джерело струму. Схеми заміщення реальних джерел. Керовані джерела струму і 

напруги.  

49. Топологія електричного кола. Схеми електричних кіл. Основні 

визначення. Основні закони теорії кіл. Закони Кірхгофа. Графи схем електричних 

кіл. Рівняння електричної рівноваги кола. Основні задачі теорії кіл. Класифікація 

електричних кіл. 



  

50. Методи контурних струмів. Метод вузлових напруг. 

51. Методи накладання і еквівалентного генератора. Енергетичні 

співвідношення в колах постійного струму. 

52. Основні поняття про гармонічні функції. Представлення синусоїдних 

функцій векторами. Метод комплексних амплітуд. Операції з комплексними 

числами. Векторне і комплексне подання синусоїдних струмів.  

53. Закони Ома та Кірхгофа в комплексній формі. Синусоїдний струм в 

елементах кола R, L, та С.  

54. Послідовне і паралельне з'єднання. Еквівалентні параметри.  

55. Явище резонансу. Символічний метод розрахунку. Комплексна 

передавальна функція.  

56. Частотні характеристики простих RL-фільтрів.  

57. Частотні характеристики RC-фільтрів.  

58. Енергетичні співвідношення у колі синусоїдного струму. 

59. Послідовний резонансний контур. Умови резонансу. Первинні та 

вторинні параметри. Векторна діаграма напруг. Вибірні властивості.  

60. Паралельний резонансний контур. Векторні діаграми, параметри, 

характеристики. 

61. Складні паралельні контури. Зв’язані коливні контури. Типи. Основні 

характеристики та області застосування. 

62. Поняття про чотириполюсник. Системи параметрів. Комплексний 

коефіцієнт передачі. 

63. Означення законів комутації. Початкові умови. Первинні та вторинні 

параметри. 

64. Особливості та властивості перехідних процесів в колах 1-го порядку 

65. Класичний метод розрахунку перехідних процесів у колах із двома 

накопичувачами енергії. 

66. Часовий метод аналізу лінійних кіл у нестаціонарному режимі. 

67. Довгі лінії. Первинні параметри. Диференціальні рівняння 

68. Вторинні параметри. Рівняння передачі. Розрахунок режимів лінії. 

Режими роботи довгої лінії без втрат 



  

69. Класифікація нелінійних і параметричних кіл. Аналіз нелінійного 

активного опору при гармонійному впливі. 

70. Поняття сигналу. Способи класифікації сигналів. Шуми і перешкоди. 

Розмірність сигналів.  

71. Математичний опис сигналів. Математичні моделі сигналів.  

72. Поняття інформації. Кількісна міра інформації. Ентропія джерела 

інформації. Основні властивості ентропії. Ентропія безперервного джерела 

інформації. 

73. Інформаційна місткість сигналів. 

74. Сигнал при амплітудній модуляції (АМ). Однотональна АМ, спектр, 

визначення відгуку. Енергетичні параметри одно тонального АМ. Спектр АМ-

коливання при модуляції складним сигналом. 

75. Сигнали з частотною і фазовою модуляцією (ЧМ і ФМ). Індекс модуляції. 

Девіація частоти. Спектри ЧМ та ФМ-коливань. Енергетичні параметри 

однотональних ЧМ та ФМ-коливань.  

76. Поняття про широтно-імпульсну модуляцію (ШІМ). 

77. Поняття про дискретизацію та квантування сигналів. Теорема відліків у 

часовій області. Дискретне перетворення Фур’є неперервного обмеженого у часі 

сигналу. 

78. Перетворення аналогових сигналів: випрямлення змінної напруги, 

помноження частоти, модуляція, детектування, перетворення частоти. 

79. Особливості спектрального аналізу періодичних сигналів. Ряди Фур’є.  

80. АЧС та ФЧС періодичної послідовності прямокутних імпульсів. Відгук 

лінійного кола на дію у вигляді періодичної послідовності прямокутних імпульсів. 

81. Залежність спектру сигналу від його часових параметрів. Потужність 

періодичного сигналу. 

82. Спектральний аналіз неперіодичних сигналів. Спектральна густина 

енергії. 

83. Загальні поняття про анатомію. Латинська термінологія. Остеологія. 

Скелет людини. Сполучення кісток. Міологія. Топографія, будова та функції 

окремих груп м’язів людини. 



  

84. Будова нервової системи людини та ендокринних залоз. 

85. Будова органів чуття. 

86. Анатомія серцево – судинної та дихальної систем. 

87. Анатомія травної системи та системи органів виділення. 

88. Фізіологія як наука. Базові поняття про потенціал спокою та потенціал дії. 

М’язове скорочення. Проведення нервового імпульсу і нервово-м’язова передача. 

89. Фізіологія центральної нервової системи та нервова регуляція 

вегетативних функцій. Аналізатори. Вища нервова діяльність. Фізіологія праці. 

90. Фізіологія серцево-судинної системи, дихання, обміну речовин та 

терморегуляції. 

91. Фізіологія системи крові, травлення та виділення. 

92. Загальні поняття про патологію. Латинська термінологія. Місцеві та 

загальні реакції організму на пошкодження. 

93. Реактивність та резистентність і їхня роль в патології. Імунітет та його 

місце в патології. Алергія. 

94. Патологічна фізіологія периферичного кровоплину та мікроциркуляції. 

Гіпоксія. 

95. Запалення. Лихоманка. 

96. Патологічна фізіологія обміну речовин. Механізми пухлинного росту. 

97. Патологічна фізіологія нервової системи. Порушення функції. 

98. Патологічна фізіологія ендокринної системи. 

99. Патологічна фізіологія кровообігу. 

100. Патологічна фізіологія зовнішнього дихання. 

101. Патологічна фізіологія крові. 

102. Патологія згортання крові. 

103. Біль. 

104. Патологічна фізіологія травлення. 

105. Порушення функції печінки та жовчево-вивідних шляхів. 

106. Патологічна фізіологія підшлункової залози. 

107. Патологічна фізіологія нирок. 

108. Прилади для дослідження механічних проявів життєдіяльності та 



  

механічних параметрів кровоплину.  

109. Прилади для дослідження акустичних феноменів. Аускультація, 

фонокардіографія. 

110. Апаратура для ендоскопічних методів дослідження. 

111. Апаратура для вимірювання біопотенціалів  

112. Прилади для дослідження електричного опору біотканин 

113. Термографія та біокалориметрія. 

114. Рентгенодіагностичні апарати 

115. Ультразвукові апарати 

116. Апарати «Штучне серце», штучного кровообігу, «Штучна нирка», 

штучної вентиляції легень 

117. Електродефібрилятори та електрокардіостимулятори.  

118. Апарати для променевої терапії. 

119. Фізіотерапевтичні апарати та пристрої для електролікування. 

120. Ультрависокочастотна терапія. 

121. Апарати для магнітотерапії. 

122. Фізіотерапевтичні апарати з використанням електромагнітних 

випромінювань. 

123. Апаратура для ультразвукової та лазерної терапії. 

124. Фільтр нижніх частот. Фільтр верхніх частот.  

125. Компенсований дільник напруги.  

126. Пасивний смуговий RC-фільтр.  

127. Міст Віна-Робінсона. Подвійний Т-подібний фільтр. Коливальний контур. 

128. Характеристики і параметри в режимі малих сигналів.  

129. Схема з спільним емітером. Схема з спільною базою. Схема з спільним 

колектором. Транзистор як джерело стабільного струму.  

130. Схема Дарлінгтона. Диференціальний підсилювач. Шуми транзистора. 

Граничні параметри. 

131. Польовий транзистор як джерело стабільного струму. Класифікація. 

Характеристики і параметри в режимі малих сигналів. Граничні електричні 

параметри. Основні схеми включення. Диференціальний підсилювач.  



  

132. Польовий транзистор в якості керованого опору. 

133. Властивості операційного підсилювача. Принцип від’ємного зворотного 

зв’язку.  

134. Неінвертуючий підсилювач.  

135. Інвертуючий підсилювач.  

136. Найпростіші схеми операційних підсилювачів. Стандартна схема 

інтегрального операційного підсилювача. Корекція частотної характеристики. 

Вимірювання параметрів операційного підсилювача. 

137. Схема підсумовування. Схема віднімання. Біполярна ланка підсилення. 

Схеми інтегрування. Схеми диференціювання.  

138. Функціональні перетворювачі. Аналогові схеми множення. 

139. Джерела напруги, керовані напругою.  

140. Джерела напруги, керовані струмом.  

141. Джерела струму, керовані напругою.  

142. Джерела струму, керовані струмом.  

143. Перетворювач від’ємного  опору.  

144. Гіратор. Циркулятор. 

145. Властивості мережевих трансформаторів.  

146. Випрямлячі.  

147. Послідовна стабілізація напруги. Отримання опорної напруги. Імпульсні 

регулятори напруги. 

148. Теоретичний опис фільтрів нижніх частот. Перетворення нижніх частот у 

верхні.  

149. Реалізація фільтрів нижніх і верхніх частот першого порядку.  

150. Реалізація фільтрів нижніх і верхніх частот другого порядку.  

151. Реалізація фільтрів нижніх і верхніх частот вищих порядків.  

152. Перетворення фільтру нижніх частот в смуговий фільтр.  

153. Реалізація смугових фільтрів другого порядку.  

154. Перетворення фільтру нижніх частот в режекторний фільтр.  

155. Реалізація режекторних фільтрів другого порядку.  

156. Фазовий фільтр.  



  

157. Універсальний фільтр. 

158. Залежність коефіцієнта підсилення по струму від частоти.  

159. Вплив внутрішніх ємностей транзистора та ємностей монтажу.  

160. Каскадна схема.  

161. Диференціальний підсилювач як широкосмуговий підсилювач.  

162. Симетричний широкосмуговий підсилювач.  

163. Широкосмуговий операційний підсилювач. 

164. LC-генератори.  

165. Кварцові генератори.  

166. Синусоїдальні RC-генератори.  

167. Генератори сигналів спеціальної форми (функціональні генератори). 

168. Мультивібратори. 

169. Схемотехнічні принципи ЦА-перетворювачів.  

170. Побудова ЦА-перетворювачів із електронними ключами.  

171. ЦА-перетворювачі для спеціальних застосувань.  

172. Основні принципи АЦ-перетворення.  

173. Точність АЦ-перетворювачів.  

174. Побудова АЦ-перетворювачів. 

175. Вимірювання напруг. Вимірювання струмів. Вимірювальний випрямляч. 

 

 

КРИТЕРІЇ ТА ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ 

 

Вступне випробування проводиться згідно програми вступного 
випробування у формі тестових завдань. Структура тестових завдань передбачає 
п’ять тематичних блоків, що зазначені в програмі вступного випробування з 
тестовими завданнями із вибором однієї правильної відповіді у кожному тестовому 
завдані (25 тестових завдань). Кожне тестове завдання оцінюється в один бал. Час на 
виконання - 60 хвилин. 

За результатами вступного випробування вступник отримує від 0 до 25 
тестових балів, котрі переводяться в рейтингову оцінку від 100 до 200 балів 
відповідно до таблиці: 



  

Кількість 
тестових балів Рейтингова оцінка Кількість 

тестових балів Рейтингова оцінка 

0 не склав 13 152 
1 не склав 14 156 
2 100 15 160 
3 105 16 164 
4 110 17 168 
5 115 18 172 
6 120 19 176 
7 125 20 180 
8 130 21 184 
9 135 22 188 

10 140 23 192 
11 144 24 196 
12 148 25 200 

 

 

 


