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1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

1.1. Місце навчальної дисципліни в системі професійної підготовки 

фахівця  
Дана навчальна дисципліна є теоретичною основою сукупності знань та 

вмінь, що формують біоінженерний профіль фахівця в області біомедичної 

інженерії. 

1.2. Мета викладання навчальної дисципліни 

Метою викладання дисципліни є надбання студентами необхідних знань 

щодо будови та властивостей конструкційних та біосумісних матеріалів у 

медичній техникі, технологічні методи їх виробництва, регулювання 

властивостей та раціонального використання в медичній практиці.  

1.3. Завдання вивчення навчальної дисципліни 
Завданнями вивчення навчальної дисципліни є: 

- оволодіння основними поняттями про будову, структуру й властивості 

матеріалів, будову однорідних речовин у різних агрегатних станах,  

взаємодію структурних часток речовин.  

 оволодіння основними поняттями про будову кристалічних речовин на 

атомній (іонній) основі; 

 оволодіння знаннями щодо металів, їх сплавів, механічних властивостей; 

 оволодіння знаннями щодо специфічних металевих сплавів для медичної 

техніки; 

 оволодіння знаннями щодо керамічних матеріалів, плівкоутворювальних 

матеріалів, герметиків, лакофарбових захісних матеріалів; 

 оволодіння знаннями щодо біосумісних пористихі матеріалів і проникних 

матеріалів, металомісткіх  біосумісних  матеріалів.  

1.4. Інтегровані вимоги до знань та умінь з навчальної дисципліни  
У результаті вивчення даної навчальної дисципліни студент повинен: 

Знати: 

 будову, структуру й властивості матеріалів, будову однорідних речовин 

у різних агрегатних станах,  взаємодію структурних часток речовин.  

 будову кристалічних речовин на атомній (іонній) основі; 

 структуру металів, їх сплавів, механічні властивості; 

 структуру і властивості специфічних металевих сплавів для медичної 

техніки; 

 структуру і властивості керамічних матеріалів, плівкоутворювальних 

матеріалів, герметиків, лакофарбових захісних матеріалів; 

 структуру і властивості біосумісних пористихі матеріалів і проникних 

матеріалів, металомісткіх  біосумісних  матеріалів.  

Вміти: 

 визначати будову, структуру й властивості матеріалів, будову 

однорідних речовин у різних агрегатних станах,  взаємодію структурних 

часток речовин.  
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 визначати і аналізувати будову кристалічних речовин на атомній (іонній) 

основі; 

 визначати структуру металів, їх сплавів, механічні властивості; 

 визначати структуру і властивості специфічних металевих сплавів для 

медичної техніки; 

 визначати структуру і властивості керамічних матеріалів, 

плівкоутворювальних матеріалів, герметиків, лакофарбових захісних 

матеріалів; 

 визначати структуру і властивості біосумісних пористихі матеріалів і 

проникних матеріалів, металомісткіх  біосумісних  матеріалів.  

1.5. Інтегровані вимоги до знань і умінь з навчальног модуля  
Навчальний матеріал дисципліни структурований за модульним 

принципом і складається з одного класичного навчального модуля.  

1.5.1. У результаті засвоєння навчального матеріалу навчального модуля 

№1 "Матеріалознавство та біосумісні матеріали " студент повинен: 

Знати: 

 будову, структуру й властивості матеріалів, будову однорідних речовин 

у різних агрегатних станах,  взаємодію структурних часток речовин.  

 будову кристалічних речовин на атомній (іонній) основі; 

 структуру металів, їх сплавів, механічні властивості; 

 структуру і властивості специфічних металевих сплавів для медичної 

техніки; 

 структуру і властивості керамічних матеріалів, плівкоутворювальних 

матеріалів, герметиків, лакофарбових захісних матеріалів; 

 структуру і властивості біосумісних пористихі матеріалів і проникних 

матеріалів, металомісткіх  біосумісних  матеріалів.  

Вміти: 

 визначати будову, структуру й властивості матеріалів, будову 

однорідних речовин у різних агрегатних станах,  взаємодію структурних 

часток речовин.  

 визначати і аналізувати будову кристалічних речовин на атомній (іонній) 

основі; 

 визначати структуру металів, їх сплавів, механічні властивості; 

 визначати структуру і властивості специфічних металевих сплавів для 

медичної техніки; 

 визначати структуру і властивості керамічних матеріалів, 

плівкоутворювальних матеріалів, герметиків, лакофарбових захісних 

матеріалів; 

 визначати структуру і властивості біосумісних пористихі матеріалів і 

проникних матеріалів, металомісткіх  біосумісних  матеріалів.  

Знання та вміння, отримані під час вивчення даної навчальної дисципліни, 

використовуються в подальшому при вивченні багатьох наступних дисциплін 
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професійної та практичної підготовки фахівця з базовою та повною вищою 

освітою. 

1.6. Міждисциплінарні зв’язки навчальної дисципліни 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                              
                                                       

 

 

  

 

 

 

2. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

2.1. Модуль № 1  « Основи матеріалознавства» 
Тема 2.1.1. Основні поняття. Значення, цілі й завдання дисципліни в області 

медичної інженерії. Загальні вимоги, що пропоновані до матеріалів залежно від 

умов використання або експлуатації. Системний підхід до вивчення будови, 

структури і властивостей матеріалів 

Тема 2.1.2. Основні поняття про будову, структуру й властивостях 

матеріалів. Агрегатні стани речовин. Загальні відомості.  Будова однорідних 

речовин у різних агрегатних станах. Взаємодія структурних часток речовини. 

Самоорганізація структурних часток речовини 

Тема 2.1.3. Фази й фазові перетворення. Характеристика основних фазових 

перетворень.  

Тема 2.1.4. Будова кристалічних речовин на атомній (іонній) основі. 

.Кристалічні решітки. 

Тема 2.1.5. Металеві сплави. Загальні відомості. Характеристика фаз, що 

утворюють сплави. Структура сплавів. Фазові й структурні перетворення в 

сплавах. Діаграми стану сплавів.  

Тема 2.1.6. Полімерні речовини. Склад, будова й структура полімерних 

сплавів. Поняття про класифікації полімерних матеріалів. Загальна 

характеристика каучуків. Загальна характеристика високомолекулярних 

полімерів. Термопластичные полімери. Термореактивні полімери Композиційні 

матеріали  

Вища 
математика 

Безпека 
життєдіяльності 

 
Хімія  Фізика 

 
Екологія 

Анатомія, 
фізіологія  та 

патологія людини 
 Моделювання 

біологічних 
процесів 

Основи 
біомеханіки 

 

Матеріалознавство та 

біосумісні матеріали 
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Тема 2.1.7.  Агрегатний стан речовин. Фізичні величини, що характеризують 

агрегатний стан речовини. Фізичні властивості, що характеризують здатність 

речовин і матеріалів взаємодіяти з потоками мас і випромінювань. 

Тема 2.1.8.  Механічні властивості матеріалів. Загальні відомості. Деформації 

й напруження. Руйнування кристалічних речовин. Основні механічні 

характеристики. 

Тема 2.1.9. Загальні властивості матеріалів. Електричні властивості. Магнітні 

властивості. Властивості речовин і матеріалів в основних Технологічні 

властивості. Споживчі властивості фізико-хімічних процесах. 

Тема 2.1.10. Види руйнування матеріалів. Старіння. Зношування. Дифузія. 

Корозія. Механічна обробка. Загальні відомості. Деформація полікристалів. 

Деформація полімерів. Деформація аморфних сплавів . 

Тема 2.1.11. Обробка матеріалів. Термічна обробка. Відпал. Загартування. 

Відпустка  штучна старіння. Термомеханічна обробка. Хіміко-термічна обробка. 

Тема 2.1.12. Сталі й сплави. Структура сталей у рівноважному стані. Вплив вуглецю 

й постійних (технологічних) домішок на властивості сталей і сплавів. Вплив термічної, 

термомеханічної й хіміко-термічної обробки на властивості сталі й сплавів. Вплив 

легуючих елементів на властивості сталі й сплавів. 

Тема 2.1.13. Загальна класифікація сталей. Маркування сталей по хімічному 

складу. Конструкційні сталі й сплави  

Тема 2.1.14. Кольорові метали і сплави. Титан і сплави на його основі. Тугоплавкі 

метали й сплави на їхній основі. Кольорові метали й сплави на їхній основі. Мідь і 

сплави на її основі. Алюміній і сплави на його основі. Магній і  сплави на його основі. 

Антифрикційні(підшипникові) сплави. Композиційні матеріали з металевою матрицею. 

Захист металів від корозії. 

Тема 2.1.15. Допоміжні медичні матеріали. Керамічні матеріали.Неорганічне скло. 

Плівкоутворювальні матеріали. Матеріали, що клеять. Герметики. Лакофарбові захисні 

матеріали. 

Тема 2.1.16. Біосумісні матеріали. Біосумісні пористі матеріали і проникні 

матеріали. Проникність пористих сплавів на основі нікеліда титану.Особливості 

взаємодії пористого нікеліда титану із тканинами організму. 

Тема 2.1.17.  Металомісткі  біосумісні матеріали. Металеві волоконні 

матеріали. Металеві інплантанти. Пористі порошкові матеріали. Сітчасті 

композітні матеріали. 
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(Ф 03.02 – 01) 

АРКУШ ПОШИРЕННЯ ДОКУМЕНТА 

№ 
прим. 

Куди 
передано 

(підрозділ) 

Дата  
видачі 

П.І.Б. отримувача 
Підпис 

отримувача 
Примітки 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

(Ф 03.02 – 02) 

АРКУШ ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ДОКУМЕНТОМ 

 № 
пор. 

Прізвище ім'я по-батькові 
Підпис 

ознайомленої 
особи 

Дата 
ознайом-

лення 
Примітки 
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Ф 03.02 – 04) 

АРКУШ РЕЄСТРАЦІЇ РЕВІЗІЇ 
 № 

пор. 
Прізвище ім'я по-батькові Дата ревізії Підпис 

Висновок щодо 
адекватності 

     

     

     

     

     

     

     

     

 

(Ф 03.02 – 03) 

АРКУШ ОБЛІКУ ЗМІН 

№ 
змін

и 

№ листа (сторінки) Підпис 
особи, 

яка 
внесла 
зміну 

Дата 
внесення 

зміни 

Дата 
введення 

зміни 
Зміненог

о 

Заміненог

о 
Нового 

Анульо- 
ваного 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

(Ф 03.02 – 32) 

УЗГОДЖЕННЯ ЗМІН 

 Підпис Ініціали, прізвище Посада Дата 

Розробник     

Узгоджено     

Узгоджено     

Узгоджено     

 


