-

72

Курс. проектів

Самостійна робота

16

Курсов. робіт

Лабораторні

32

Заліків

Практичні

120 48

Розподіл за
семестрами

Іспитів

Лекції

4

Всього

Денна

Аудиторних годин

Годин

Форма
навчання

Кредитів ECTS

1 Опис навчальної дисципліни

-

6

-

-

Заочна

2 Мета та завдання навчальної дисципліни
Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни
«Біоматеріали» складена відповідно до освітньо-професійної
програми підготовки бакалаврів в галузі знань 16 – Хімічна та
біоінженерія за спеціальністю 163 – Біомедична інженерія.
Предметом вивчення навчальної дисципліни є біомедичні
матеріали, які застосовуються в різних галузях медицини,
закономірності залежності їх властивостей від хімічного складу,
структури, способів обробки та умов експлуатації.
Мета та завдання вивчення навчальної дисципліни
«Біоматеріали» полягають у тому, щоб дати знання про основні
види біоматеріалів, в ознайомленні з властивостями різних
біоматеріалів (сталей, кольорових металів та їх сплавів,
неметалевих матеріалів), і галузей використання біоматеріалів в
медицині.
В результаті вивчення дисципліни студент повинен
знати: загальну характеристику різних біоматеріалів, їх
застосування у біомедицині;
вміти: вибрати відповідний біоматеріал для обраних
біомедичних застосувань, демонструвати інноваційні ідеї в
галузі біоматеріалів для біомедицини та їх застосування,
аналізувати та порівнювати фізико-механічні властивості різних

типів біоматеріалів, пояснити основні переваги та недоліки
біоматеріалів у біомедицині.
3 Програма навчальної дисципліни
Змістовий модуль 1. ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО
БІОСУМІСНІСТЬ І БІОМАТЕРИІЛИ
Тема 1. Вступ
Зміст, значення та задачі курсу «Біоматеріали». Область
застосування біоматеріалів. Види біоматеріалів (імплантати та
трансплантати). Поняття біосумісності. Відгук організму на
імплантати. Вимоги, що пред'являються до біоматеріалів (за
хімічними, механічними та біологічними властивостями).
Тема 2. Класифікація біоматеріалів
Класифікація
біоматеріалів
за
походженням
(аутоматеріали,
алломатеріали,
ксеноматеріали,
гетероматеріали).
Классифікація
біоматеріалів
за
використанням. Структура біоматеріалів.
Тема 3. Кісткова тканина: будова, механічні та
біологічні властивості.
Кісткова тканина: будова, механічні та біологічні
властивості. Рівні організації кісткової тканини. Підходи до
заміни тканин і органів людини. Специфіка заміни кісткової
тканини.
Тема 4. Матеріали для заміни і відновлення кісткової
тканини (остеопластика).
Загальна характеристика матеріалів для заміни і
відновлення кісткової тканини. Класифікація остеопластичних
матеріалів по відгуку організму на імплантат. Сформована
термінологія.
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Змістовий модуль 2. БІОМАТЕРІАЛИ НА МЕТАЛЕВІЙ
ТА НЕМЕТАЛЕВІЙ ОСНОВАХ
Тема 5. Біополімери
Полімери, сумісні з живим організм. Синтетичні і
природні матеріали, біоінертні (що не руйнуються в біологічних
середовищах) і руйнуються (біорезорбірувальні) полімери;
висококрісталічні термопласти і гумоподібні еластомери, які
використовуються в медицині.
Тема 6. Біокераміка
Біокерамика і керамічні композити: специфіка одержання,
випробування властивостей, проблеми та сучасні тренди.
Біоскло і склокристалічні матеріали.
Тема 7. Біоактивні матеріали на основі фосфатів
кальцію.
Кальційфосфатні покриття на металевих імплантатах.
Матеріали реакційного зв'язування: переваги і недоліки в
порівнянні з фосфатної біокерамікою. Композити фосфат / (біо)
полімер: сучасні тенденції розвитку, перспективи.
Тема 8. Металеві біоматеріали.
Загальна
характеристика
металевих
біоматеріалів.
Хімічний і фазовий склад металевих біоматеріалів. Властивості
біоматеріалів і імплантов. Тітан і його сплави - як біоматеріали.
Тема 9. Методи вивчення матеріалів біомедичного
призначення.
Методи вивчення матеріалів біомедичного призначення.
Система методів і тестів, що застосовується в біомедичному
матеріалознавстві. Фізичні і фізико-хімічні методи дослідження
матеріалів біомедичного призначення. Методи переробки
матеріалів для отримання спеціалізованих конструкцій і виробів
біомедичного призначення.
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Види занять

Всього

4 Структура та технологічна карта навчальної
дисципліни
на 6 семестр 2018 - 2019 навч. року
2
5

2 2 2 2 3 3 3
6 7 8 9 0 1 2

2

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2
2
2
2
2
2
2
2

Самостійні

Аудиторні

Лекції
32
Практичні
16
Лабораторні
Семінарські
Поточн.контр
Контр.робота
Модул.контр
Захист курсов
Захист лабор
Консультації
Атестації
Всього
48
Курсов.проек
Підгот.до зан 34
Розрах.-граф. 18
(СРС)
Консультації 20
Екскурсії
Всього
72
Навчальне
120
навантаження
студентів

Навчальні тижні

+

+

3 34 35 36 37 38 39 40
3

+

+
№1

+

+
№2

№1

2

№2
4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4

2
1

2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3
1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2

1

1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 4

4
6

4 4 4 4 4 4 7 4 4 4 4 4 4 4 9
8 6 8 6 8 6 11 6 8 6 8 6 8 6 13

Підсумковий контроль – залік
Потік Групи
Лекції
Практичні Лабораторні Курсове
(семінарські)
роботи
проектув.
БМІ - 16 Олійник І.М. Олійник І.М.

4

2

Лек

Модуль № 1

П/З
3

Лек

4

Лек

5

П/З
Лек

6

Лек

Тема 1. (Ч.1). Вступ
Зміст, значення та задачі курсу
«Біоматеріали». Область застосування
біоматеріалів.
Види
біоматеріалів
(імплантати та трансплантати).
Тема 1. (Ч.2). Вступ
Поняття
біосумісності.
Відгук
організму на імплантати. Вимоги, що
пред'являються до біоматеріалів (за
хімічними, механічними та біологічними
властивостями).
Тема 1
Тема 2. Класифікація біоматеріалів
Класифікація
біоматеріалів
за
походженням
(аутоматеріали,
алломатеріали,
ксеноматеріали,
гетероматеріали).
Классифікація
біоматеріалів
за
використанням.
Структура біоматеріалів.
Тема 3. Кісткова тканина: будова,
механічні та біологічні властивості.
Кісткова тканина: будова, механічні та
біологічні властивості. Рівні організації
кісткової тканини. Підходи до заміни
тканин і органів людини. Специфіка
заміни кісткової тканини.
Тема 2-3
Тема 4. Матеріали для заміни і
відновлення
кісткової
тканини
(остеопластика).
Загальна характеристика матеріалів для
заміни і відновлення кісткової тканини.
Класифікація остеопластичних матеріалів
по відгуку організму на імплантат.
Сформована термінологія.
Тема 5 (ч. 1). Біополімери
Полімери, сумісні з живим організм.
Синтетичні
і
природні
матеріали,
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Контроль

Вид заняття
Лек

К-ть годин

Учбовий
тиждень

Модуль

1

ТЕМА ТА ЇЇ ЗМІСТ

2

2

Мат
еріа
л на
мод
уль
(літ,
стор
[1]
4165
[1]
–
6798

п/к

2

[1] –
109171

2

[2] –
72-91
[8] –
27-91

2
2

2

п/к
[1] –
83101
[7] –
71-76

[1] –
107-

П/З
Лек

8

Лек

П/З
Лек

10

Лек

Модуль № 2

9

П/З
11

Лек

12

Лек

біоінертні (що не руйнуються в
біологічних середовищах) і руйнуються
(біорезорбірувальні) полімери.
Тема 4
Тема 5 (ч. 2). Біополімери
Висококрісталічні
термопласти
і
гумоподібні
еластомери,
які
використовуються в медицині.
Тема 6 (ч. 1). Біокераміка
Біокерамика і керамічні композити:
специфіка одержання, випробування
властивостей, проблеми та сучасні
тренди.
Тема 5
АТЕСТАЦІЯ
Тема 6 (ч. 2). Біокераміка
Біоскло і склокристалічні матеріали.
Тема 7. Біоактивні матеріали на основі
фосфатів кальцію.
Кальційфосфатні
покриття
на
металевих
імплантатах.
Матеріали
реакційного зв'язування: переваги і
недоліки в порівнянні з фосфатної
біокерамікою. Композити фосфат / (біо)
полімер: сучасні тенденції розвитку,
перспективи.
Тема 6
Тема 8 (ч.1). Металеві біоматеріали.
Загальна характеристика металевих
біоматеріалів. Хімічний і фазовий склад
металевих біоматеріалів.
Тема 8 (ч.2). Металеві біоматеріали.
Зміцнювальні
обробки
,
які
застосовуються
для
металевих
біоматеріалів. Властивості біоматеріалів і
імплантов.
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2
2

Мат
еріа
л на
мод
уль
(літ,
стор
145
[3] –
87п/к 126
[3] –
МКР 87№1 126

Контроль

К-ть годин

Вид заняття

Модуль

Учбовий
тиждень
7

ТЕМА ТА ЇЇ ЗМІСТ

[2] –
87126

2

2
А
2

[2] –
126 264
[2] –
126 264

2

2

п/к

2

[2] –
126 264

2

[8] –
83101
[11] –
71-76

К-ть годин

Контроль

Вид заняття

Мат
еріа
л на
мод
уль
(літ,
стор

П/З

Тема 7

2

п/к

13

Лек

2

[5] –
36-34
[6] –
12-18

14

Лек

2

[9] –
118135

15

П/З
Лек

16

Лек

Тема 8 (ч. 3). Металеві біоматеріали.
Загальна характеристика біоматеріалів
на основі титану та його сплавів.
Властивості біоматеріалів на основі
титану та його сплавів.
Тема 9 (ч. 1). Методи вивчення
матеріалів біомедичного призначення.
Методи вивчення матеріалів
біомедичного призначення. Система
методів і тестів, що застосовується в
біомедичному матеріалознавстві.
Тема 8
Тема 9 (ч. 2). Методи вивчення
матеріалів біомедичного призначення.
Фізичні і фізико-хімічні методи
дослідження матеріалів біомедичного
призначення. Методи переробки
матеріалів для отримання спеціалізованих
конструкцій і виробів біомедичного
призначення.
Сучасні тенденції у розвитку нових
біоматеріалів
Заключне заняття
АТЕСТАЦІЯ

Учбовий
тиждень

Модуль

ТЕМА ТА ЇЇ ЗМІСТ

П/З

7

2
2

2
2
А

п/к
МКР [9] –
№2 45-89

5 Самостійна робота
Уміння студентів самостійно працювати над вивченням
конкретного предмета – важливий чинник підвищення якості
підготовки спеціалістів.
Самостійна робота студента включає підготовку до
практичних занять; самостійне опрацювання додаткової
літератури та питань для самоконтролю засвоєння змісту
навчального матеріалу, а також самостійних домашніх завдань.
Враховуючи це, рекомендуються наступні форми
організації самостійної роботи студентів з матеріалознавства та
технології матеріалів:
- підготовка до практичних занять;
- самостійне опрацювання додаткової літератури до тем
лекційного курсу і практичних занять, а також літератури для
підготовки самостійного домашнього завдання;
- підготовка доповідей, рефератів та есе за тематикою
лекцій і семінарів;
- самостійне опрацювання питань для самоконтролю
засвоєння змісту лекційного матеріалу з курсу.
5.1 Перелік тем для самостійного вивчення
№
з/п
1
2
3
4
5
6

Підготовка до практичних занять та
виконання самостійного домашнього
завдання за темами:
Зміст,
значення
та
задачі
курсу
«Біоматеріали»
Класифікація біоматеріалів
Кісткова тканина: будова, механічні та
біологічні властивості.
Матеріали для заміни і відновлення
кісткової тканини (остеопластика)
Біополімери
Біокераміка
8

Кількість
годин
8
8
8
8
8
8

7
8
9

Біоактивні матеріали на основі фосфатів
кальцію
Металеві біоматеріали
Методи вивчення матеріалів біомедичного
призначення
Разом

8
8
8
72

5.2 Розрахунок часу для самостійної роботи студента за
видами
№
Вид роботи
з/
п
1 Опрацювання програмного матеріалу, що
викладається на лекціях
2 Підготовка до лабораторних робіт
3 Підготовка до практичних (семінарських) занять
4 Виконання індивідуальних завдань (рефератів,
творчих, розрахунково-графічних робіт,
презентацій тощо)
5 Підготовка до контрольних заходів (модульна
контрольна робота)
6 Курсове проектування
7 Підготовка самостійного домашнього завдання
Разом

Кількість
годин

32

16

8
16
72

Самостійна робота
виконується у відповідності до
методичних вказівок до самостійної роботи студента.

9

6 Індивідуальні завдання
Студенти виконують індивідуальні завдання у вигляді
реферату та захищають його з представленням MSPowerPointпрезентації.
.
7 Методи навчання
В процесі вивчення курсу «Біоматеріали» застосовуються
наступні методи: читання лекцій, при яких застосовується:
пояснювально-ілюстративний,
репродуктивний,
метод
проблемного викладу. При проведені практичних занять
застосовується метод тестування.
8 Методи контролю і питання для перевірки засвоєння
матеріалу
Для визначення рівня засвоєння студентами навчального
матеріалу використовують такі форми та методи контролю і
оцінювання знань:
- оцінювання роботи студента під час практичних занять у
вигляді усного опитування;
- написання підсумкових модульних контрольних та
тестових робіт;
- оцінювання виконаного самостійного домашнього
завдання та його захисту;
- складання заліку.
Оцінку знань студентів з дисципліни «Біоматеріали»
здійснюють відповідно до вимог кредитно-модульної системи
організації навчального процесу. Ця система базується на
здійсненні наскрізного поточного контролю на аудиторному
занятті у відповідності до його форми (лекційної, практичної).
Підсумковою оцінкою поточного контролю є оцінка за
модуль, тобто реалізується принцип модульного обліку знань
студентів.
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Навчальним планом з
дисципліни
«Біоматеріали»
передбачено складання заліку. Для оцінювання знань
використовують стобальну шкалу оцінювання ECTS.
Порядок здійснення поточного оцінювання знань
студентів.
Поточне оцінювання знань студентів здійснюється під час
проведення практичних занять і має на меті перевірку рівня
підготовленості студента до виконання конкретної роботи.
Об’єктами поточного контролю є:
- активність та результативність роботи студента протягом
семестру над вивченням програмного матеріалу дисципліни,
відвідування занять;
- виконання завдань на практичних заняттях;
- виконання завдань поточного контролю.
Робота студентів на практичних заняттях оцінюється за
5-бальною системою. При оцінюванні виконання практичних
завдань увага приділяється їх якості й самостійності.
Контроль виконання самостійного домашнього завдання
передбачає виявлення опанування студентом матеріалу
лекційного модуля та вміння застосувати його для вирішення
практичної ситуації і проводиться у вигляді захисту самостійного
домашнього завдання.
Проведення підсумкового контролю.
Умовою допуску до заліку є позитивні оцінки, які отримані
студентом на практичних заняттях та виконання і захист
самостійного домашнього завдання. Студенти, які впродовж
семестру брали активну участь у навчальному процесі та за
передбачені планом види роботи одержали вище 60 балів,
допускаються до заліку. Залік виставляється з зарахуванням
набраних впродовж семестру балів. Якщо студентом не набрано
за семестр 60 балів, залік здійснюється в письмовій формі за
контрольними питаннями, які сформовані у залікові варіанти які
містять три теоретичні питання, що дає можливість здійснити
оцінювання знань студента з усієї дисципліни.
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ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ
1. Зміст, значення та задачі курсу «Біоматеріали».
2. Галузь застосування біоматеріалів.
3. Види біоматеріалів (імплантати та трансплантати).
4. Поняття біосумісності.
5. Відгук організму на імплантати.
6. Вимоги, що пред'являються до біоматеріалів.
7. Класифікація біоматеріалів за походженням.
8. Классифікація біоматеріалів за використанням.
9. Кісткова тканина: будова, механічні та біологічні
властивості.
10. Підходи до заміни тканин і органів людини.
11. Специфіка заміни кісткової тканини.
12. Загальна характеристика матеріалів для заміни і
відновлення кісткової тканини.
13. Полімери, сумісні з живим організм.
14. Синтетичні і природні полімери.
15. Біоінертні (що не руйнуються в біологічних
середовищах)
полімери
і
полімери,
що
руйнуються
(біорезорбірувальні).
16. Висококрісталічні термопласти.
17. Гумоподібні еластомери, які використовуються в
медицині.
18. Біокерамика і керамічні композити.
19. Біоскло і склокристалічні матеріали.
20. Біоактивні матеріали на основі фосфатів кальцію.
21. Загальна характеристика металевих біоматеріалів.
22. Хімічний і фазовий склад металевих біоматеріалів.
23. Властивості металевих біоматеріалів і імплантов.
24. Тітан і його сплави - як біоматеріали.
25. Методи вивчення матеріалів біомедичного призначення.
26. Система методів і тестів, що застосовується в
біомедичному матеріалознавстві.
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27. Фізичні і фізико-хімічні методи дослідження матеріалів
біомедичного призначення.
Розподіл балів, що отримують студенти:
Вид заняття
або
контрольного
заходу

Бали за
одно
заняття
або
контр.
захід

До 1-й
атестації
Кільк.
сума
занять
балів
або
контр.
заходів

До 2-й
атестації
Кільк.
сума
занять
балів
або
контр
заходів

За семестр
Кільк.
занять
або
контр.
заходів

сума
балів

Лекції, в тому
числі:
конспект
Практичні, в
тому числі:
- поточний
контроль
Лабораторні,
в тому числі:

2

8

16

7

14

15

30

5

3

15

3

15

6

30

10

1

10

1

10

2

20

15

0,5

7

0,5

8

1

15

- виконання
- захист звіту
Модульна
контрольна
робота
Самостійне
домашнє
завдання
Захист СДЗ

5

Разом

48

13

5

5

52

100

Шкала оцінювання: національна та ЄКТС
Сума балів
за всі види
навчальної
діяльності

Оцінка за національною шкалою

90 - 100

для екзамену, курсового
проекту (роботи),
практики
відмінно

74 - 89

добре

60 - 73

задовільно

35 - 59

1 - 34

незадовільно з
можливістю
повторного складання
незадовільно з
обов’язковим
повторним вивченням
дисципліни

для заліку

зараховано

не зараховано з
можливістю
повторного складання
не зараховано з
обов’язковим
повторним вивченням
дисципліни

10 Рекомендовані та інформаційні джерела
Основні джерела
1. Вихров С.П. Биомедицинское материаловедение /
С.П. Вихров, Т.А. Холомина, П.И. Бегун и др. - М. : Горячая
линия - Телеком, 2006. – 383 с.
2. Бегун П.И. Биомеханика: Учебник для вузов. П.И. Бегун,
Ю.А. Шукейло. - СПб. : Наука, 2000. – 463 с.
3. Штильман М.И. Полимеры медико-биологического
назначения. / М.И. Штильман – М. : ИКЦ, Академкнига, 2006. –
400 с.
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Додаткові джерела
4.
Трезубов
В.Н.
Ортопедическая
стоматология.
Прикладное материаловедение: учебник для медицинских вузов /
В.Н. Трезубова, М.З. Штейнгарт, Л.М. Мишнев. – СПб. : Наука,
1999. – 324 с.
5.
Холомина Т.А.
Медико-биологическое
материаловедение: Учеб. пособие / Т.А. Холомина. Рязань :
Рязан. гос. радиотехн. акад., 2000. - 64 с.
6. Карлов А.В. Системы внешней фиксации и регуляторные
механизмы
оптимальной
биомеханики
/
А.В. Карлов,
Шахов В.П.– Томск : Издательство «Ветер», 2001. – 480 с.
7. Баринов С.М. Биокерамика на основе фосфатов кальция /
С.М. Баринов, В.С. Комлев. – М. : Наука, 2005. – 204 с.
8. Хлусов И.А. Основы биомеханики биосовместимых
материалов и биологических тканей: Учебное пособие /
И.А. Хлусов, В.Ф. Пичугин, М.А. Рябцева – Томск: Издательство
Томского политехнического университета, 2007 − 152 с.
9. Аронов А.М. Методические основы разработки и
организации производства медицинских изделий. / А.М. Аронов,
В.Ф. Пичугин, С.И. Твердохлебов – Томск : Издательство
«Ветер», 2007 . – 334 с.
10. Park J.B. Biomaterials. An introduction (second edition) / J.B.
Park, R.S. Lakes. Plenum Press, NY, 1992. - 394 p.
Інформаційні ресурси
1. http://scintific.narod.ru/literature.htm. Библиотека научной
и технической литературы.
2. http://www.nbuv.gov.ua/portal/. Научная периодика
Украины. Журналы и сборники научных трудов.
3. http://mo.pstu.edu/ (методичне забезпечення ДВНЗ
«ПДТУ»).
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