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ВСТУП 

Навчальна дисципліна «Медичні матеріали» 

є складовою освітньо-професійної програми підготовки фахівців за освітньо-

кваліфікаційним рівнем «магістр» галузі знань 10 “Природничі науки” ,  

спеціальності - 104: Фізика та астрономія.     

  Дана дисципліна нормативна за спеціальністю 8.04020302 – фізика 

конденсованого стану (спеціалізації фізика функціональних матеріалів)  

Викладається у  І семестрі I курсу магістратури 

в обсязі 90 год.( 3кредитів ECTS) зокрема: лекції – 30 год.,  самостійна 

робота – 60 год. У курсі передбачено 2 змістових модулі та 2 модульні 

контрольні роботи. Завершується дисципліна  заліком. 

Мета дисципліни – ознайомлення студентів з потребами, застосуванням та 

обмеженості застосування матеріалів  та пристроїв для регенерації, заміни  та 

підсилення функцій живих тканин  та органів людини. Дисципліна дає можливість 

встановити біомеханічні принципи та біологічні фактори, що відносяться до  

досягнення довгострокової стабільності замінених частин організму. Дисципліна готує 

студентів до  сприймання матеріалу спецкурсів, що викладаються в поточному 

семестрі, а також спецкурсів, передбачених програмою спеціалізації. 

Завдання – формування фізичного мислення у студентів в межах матеріалу, що 

вивчається. Дисципліна готує студентів до сприймання матеріалу спецкурсів,  

передбачених програмою спеціалізації. 

Структура курсу 

В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 

      знати: основи фізичного матеріалознавства, вплив природи матеріалу, 

способів його отримання та обробки на кінцеві властивості. Різні складові організму 

людини, описувати їх функцію та пояснювати вплив старіння на структуру та 

функцію різних груп тканин та органів. Новітні досягнення в області інжинірингу 

тканин. 

вміти давати опис основних класів біомедичних імплантантних матеріалів, 

засобів їх фіксації, їх стабільності та переваг, а також недоліки при використанні 

имплантантів, пристроїв та штучних органів. 

Місце дисципліни (в структурно-логічній схемі підготовки фахівців 

відповідного напряму). Спеціальна навчальна дисципліна «Медичні матеріали»    є 

складовою циклу професійно-орієнтованих дисциплін професійної підготовки  

фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем “магістр” . 

         Зв’язок з іншими дисциплінами. Спеціальна навчальна дисципліна 

базується на рівні знань кваліфікаційного рівня магістр спеціальності 

8.04020302 – фізика конденсованого стану  спеціалізації фізика 

функціональних матеріалів першого  року навчання. 



Контроль знань і розподіл балів, які отримують студенти. 

Контроль здійснюється за модульно-рейтинговою системою. 

У змістовий модуль 1 (ЗМ1) входять теми 1 - 9_, а у змістовий модуль 2 (ЗМ2)  

теми 10 - 16.  Обов’язковим для заліку є  отримання мінімальної кількості балів на 

кожній модульній контрольній. 

  Оцінювання за формами контролю:  
 ЗМ1 ЗМ 2 

Min. – _ балів Max. – __ 

бали 

Min. – __ бали Max. – __ 

балів 

Модульна 

контрольна робота 

1 

       12     20   

Модульна 

контрольна робота 

2 

      12        20 

 

Для студентів, які набрали сумарно меншу кількість балів ніж критично-

розрахунковий мінімум – 12 балів за кожну модульну контрольну для допуску до 

заліку обов’язково  необхідно перескласти відповідну модульну контрольну з 

відповідним рівнем знань. 

У випадку відсутності студента з поважних причин відпрацювання та перездачі 

МКР здійснюються у відповідності до „Положення про порядок оцінювання знань 

студентів при кредитно-модульній системі організації навчального процесу” від 1 

жовтня 2010 року. 

При простому розрахунку отримаємо: 

 Змістовий 

модуль1 

Змістовий 

модуль2 

Іспит Підсумкова 

оцінка 

Мінімум       12       12         36       60 

Максимум 20 20 60 100 

При цьому, кількість балів: 
 1-34 відповідає оцінці «незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням дисципліни; 

 35-59 відповідає оцінці «незадовільно» з можливістю повторного складання; 

 60-64 відповідає оцінці «задовільно» («достатньо»); 

 65-74  відповідає оцінці «задовільно»; 

 75 - 84 відповідає оцінці «добре»; 

 85 - 89 відповідає оцінці «добре» («дуже добре»);   

 90 - 100 відповідає оцінці «відмінно». 

 Шкала відповідності 
За 100-бальною 

шкалою 
Оцінка за національною шкалою  

90 – 100   

зараховано 

85 – 89 
  

75 – 84 

65 – 74 
  

60 – 64 

35 – 59 
  

не 

зараховано 1 – 34 



ППРРООГГРРААММАА    ННААВВЧЧААЛЛЬЬННООЇЇ    ДДИИССЦЦИИППЛЛІІННИИ  

Змістовий модуль 1     

ТЕМА 1.                                                                                                                                         (4 год.) 

 Біомедичні матеріали - вступ до курсу: означення,  

класифікація, вимоги, застосування – історичний огляд        

ТЕМА 2.                                                                                                                      (4 год.) 

Інтелектуальні медичні матеріали  

ТЕМА 3.                                                                                                                       (10 год.) 
Метали як біомедичі матеріали  

ТЕМА 4.                                                                                                              (8 год.) 

Сплави з ефектом пам’яті форми  

ТЕМА 5.                                                                                                                                           (6 год.) 

Кераміка як біомедичний матеріал  

ТЕМА 6.                                                                                                                                             (8 год.) 

Полімери 

ТЕМА 7.                                                                                                                                             (6 год.) 

Біокомпозити  

ТЕМА 8.                                                                                                                                                (4 год.) 

Клітини та тканини. Кістяк 

ТЕМА 9.                                                                                                              (4 год.) 

Серцево-судинна система 

 

 

Змістовий модуль 2 

ТЕМА 10.                                                                                                              (10 год.) 

Біомедичні полімери  

ТЕМА 11.                                                                                                                         (6 год.) 
Поновлення кістякових тканин  

ТЕМА 12.                                                                                                                          (4 год.) 
Заміна суглобів. Штучні органи  

ТЕМА 13.                                                                                                                                            (4 год.) 

Транспорт речовин у штучних органах  

ТЕМА 14.                                                                                                                                              (6 год.) 

Штучні системи обміну 

ТЕМА 15.                                                                                                                                             (6 год.) 

Інжиніринг тканин  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ССТТРРУУККТТУУРРАА    ННААВВЧЧААЛЛЬЬННООЇЇ    ДДИИССЦЦИИППЛЛІІННИИ  

ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ЛЕКЦІЙ  І  СЕМІНАРСЬКИХ  ЗАНЯТЬ 

№ 

теми 
Назва  теми 

Кількість годин 

лекці

ї 

семінари
/ 

лаборат., 
практич

ні 

самос

т. 

робот

а 

Інші 

форм

и 

контр. 

Змістовий модуль 1 

1 Біомедичні матеріали - вступ до курсу: 

означення, класифікація, вимоги, 

застосування – історичний огляд 

2  4  

2 Інтелектуальні медичні матеріали 2  4  

3 Метали як біомедичі матеріали 2  4  

4 Сплави з ефектом пам’яті форми 2  4  

5 Кераміка як біомедичний матеріал 2  4  

6 Полімери 2  4  

7 Біокомпозити 2  4  

8 Клітини та тканини. Кістяк  2  4  

9 Серцево-судинна система 2  4  

Модульний контроль ( контрольна робота)    1 

Змістовий модуль 2 

10 Біомедичні полімери 2  6  

11    Поновлення кістякових тканин 2  4  

   12 Заміна суглобів. Штучні органи 2  4  

   13 Транспорт речовин у штучних органах 2  2  

   14 Штучні системи обміну 

 
3  4  

15 Інжиніринг тканин 3  4  

Модульна контрольна робота    1 

 ВСЬОГО 30  60 2 

 

Загальний обсяг 90 год., в тому числі: 

Лекцій – 30 год. 

Самостійна робота - 60 год. 



Змістовий модуль 1   

 

Тема 1 Вступ до курсу 
Лекція 1.  

Біомедичні матеріали - вступ до курсу: означення, класифікація, вимоги, 

застосування – історичний огляд  

Завдання для самостійної роботи (2 год.) 

1. Вивчення матеріалу лекції. 

      2. Обробка результатів вимірювань та оформлення лабораторної роботи. 

      Література [1,4] 

 

Тема 2  Інтелектуальні медичні матеріали 

Лекція 2.  

Перше покоління біомтеріалів. «Глухі» біоматеріали. Друге покоління 

біоматеріалів. Покращені біоматеріали. Біоматеріали третього покоління. 

Інтелектуальні покриття. Наступне покоління біоматеріалів. Істинно 

«інтелектуальні біоматеріали. 

Завдання для самостійної роботи (2 год.) 

1. Вивчення матеріалу лекції. 

      2. Обробка результатів вимірювань та оформлення лабораторної роботи. 

      3. Вивчення теоретичного матеріалу за темою лабораторної роботи. 

Література [1,4]  

 

Тема 3  Метали як біомедичні матеріали 

Лекція 3.  

Металевий зв’язок. Мікроструктура. Механічні властивості. Втомлюваність. 

Твердість та знос. Корозія. Вплив обробки на структуру, властивості та 

надійність. Клінічні вимоги. 

 

Завдання для самостійної роботи (2 год.) 

1. Вивчення матеріалу лекції. 

      2. Обробка результатів вимірювань та оформлення лабораторної роботи. 

      3. Вивчення теоретичного матеріалу за темою лабораторної роботи. 

Література [1,4] 

 

 

Тема 4  Сплави з ефектом пам’яті форми 

Лекція 4.  

Одностороння та двостороння пам’ять форми. Ефект над пружності. Нікель-

титанові сплави. Використання сплаву Ni-Ti 

 

Завдання для самостійної роботи (2 год.) 

1. Вивчення матеріалу лекції. 

      2. Обробка результатів вимірювань та оформлення лабораторної роботи. 



      3. Вивчення теоретичного матеріалу за темою лабораторної роботи. 

Література [1,4] 

  

Тема 5  Кераміка як біомедичний матеріал 

Лекція5   
Атоині зв’язки та атомні структури в кераміці. Мікроструктура кераміки. 

Механічні властивості керамічних матеріалів. Обробка кераміки. Вплив способу 

отримання матеріалів на їх мікроструктуру та властивості. Клінічні вимоги. 

 

Завдання для самостійної роботи (4 год.) 

1. Вивчення матеріалу лекції. 

2.Опрацювання матеріалу, що винесений на самостійне вивчення. 

Література [2,4] 

 

  

Тема 6  Полімери 

Лекція 6  

Конфігурація та конформація полімерів.Регулярність молекулярної структури. 

Температура скловання. Обробка полімерів. Властивості полімерів. Полімерні 

композити. 

  

Завдання для самостійної роботи (4 год.) 

1. Вивчення матеріалу лекції. 

      2. Обробка результатів вимірювань та оформлення лабораторної роботи. 

      3. Вивчення теоретичного матеріалу за темою лабораторної роботи. 

Література [1,4] 

 

 

Тема 7  Біокомпозити 

Лекція 7.  

Біоактивні кераміко-полімерні композити. Конструкторскі критерії 

біокомпозитів. 

Інертні керамічні композити. Полімерні матриці, що поглинаються.. 

 

Завдання для самостійної роботи (4 год.) 

1. Вивчення матеріалу лекції. 

      2. Обробка результатів вимірювань та оформлення лабораторної роботи. 

      3. Вивчення теоретичного матеріалу за темою лабораторної роботи. 

Література [2-4]  

 

 Тема 8  Клітини та тканини. Кістяк. 

Лекція 8  

Епітелій. З’єднувальна тканина. М’язи. Нервова тканина. 

Структурні компоненти кістки. Мікроструктурні особливості кісток. 

Біомеханіка кістки: анізотропія властивостей. Вплив віку на кістку. 



Завдання для самостійної роботи (2 год.) 

1. Вивчення матеріалу лекції. 

      2. Обробка результатів вимірювань та оформлення лабораторної роботи. 

      3. Вивчення теоретичного матеріалу за темою лабораторної роботи. 

Література [1,4] 

 

 

Тема 9  Сердцево-судинна система 

Лекція 9.  

Сердцево-судинна патологія. Контроль та лікування сердцево-судинних 

патологій: заміна крові, імплантати сердцево-судинної патології. 

Завдання для самостійної роботи (2 год.) 

1. Вивчення матеріалу лекції. 

2.Опрацювання матеріалу, що винесений на самостійне вивчення: 

Література [2] 

 

 

Контрольні запитання до змістового модуля. 

 

1. Класифікація біомедичних метеріалів по поколінням. Відмінності 

функціональних властивостей. 

2. Властивості металевих матеріалів: хімічний зв’язок, кристалічна структура, 

механічні властивості. 

3.  Типи корозії. Методи боротьби з корозією. 

4.  Природа виникнення ефекту пам’яті форми. Одностороння та двостороння 

пам’ять форми. 

5.  Ефект надпружності. 

6.  Атомні зв’язки та атомні структури в кераміці. 

7.  Механічні властивості. Вплив на них способу отримання та обробки 

кераміки. 

8.  Конфігурація та конформація полімерів. 

9. Структурне та механічне скловання. 

10.Властивості полімерів. Полімерні композити. 

11.Біоактивні кераміко-полімерні композити. 

12.Інертні керамічні композити. 

13.Класифікація клітин та тканин. 

14.Структура та мікроструктура кістки. Біомеханіка кістки. 

15.Контроль та лікування серцево-судинних патологій. 
 

 

 

 

 

 

 

 



Змістовий модуль 2   

 

Тема  10  Біомедичні полімери 

Лекція 10.  

Біоінертні полімери: поліметилметакрилат, політетрафторетілен, поліетилен, 

полісілоксани (силікони),  полісілоксанові еластомери, полісілоксанові гелі,  

полісілоксанові клеї, поліаміди (нейлон), поліетилентерефталат, поліуретани. 

 

Завдання для самостійної роботи (6 год.) 

1. Вивчення матеріалу лекції. 

      2. Обробка результатів вимірювань та оформлення лабораторної роботи. 

      3. Вивчення теоретичного матеріалу за темою лабораторної роботи. 

Література [1,4] 

   

Тема 11 Поновлення кістякових тканин 

Лекція 11.  

Механізми та рівні поновлення кістки. Ортопедичні метали. Пристрої для 

фіксації перелому: дроти, штифти, гвинти, пластини, інтрамедулярні цвяхи. 

Біоактивні матеріали як добавка кісткового трансплантату. 

Завдання для самостійної роботи (4 год.) 

1. Вивчення матеріалу лекції. 

2.Опрацювання матеріалу, що винесений на самостійне вивчення. 

Література [2,4] 

Тема 12 Заміна суглобів. Штучні органи 

Лекція 12.  

Заміна суглобів стегна. Механізми виходу з ладу протезів суглобів. 

Виживаємість протезів – нові розробки. Заміна колінного суглобу. Заміна інших 

суглобів. 

Штучні органи: серце, нирки, печінка, легені, підшлункова залоза, шкіра. 

Завдання для самостійної роботи (2 год.) 

1. Вивчення матеріалу лекції. 

      2. Обробка результатів вимірювань та оформлення лабораторної роботи. 

      3. Вивчення теоретичного матеріалу за темою лабораторної роботи. 

Література [1,4] 

Тема 13 Транспорт речовин у штучних органах. 

Лекція 13.  

Конвективний транспорт: особливості закону Пуазейля, відхилення від закону 

Пуазейля. Дифузний транспорт: коефіцієнти проникності, осмос, дифузія з 

реакцією, дифузія у нестабільному стані. Взаємодія дифузії та конвекції. 

Завдання для самостійної роботи (2 год.) 

1. Вивчення матеріалу лекції. 

      2. Обробка результатів вимірювань та оформлення лабораторної роботи. 

3.Опрацювання матеріалу, що винесений на самостійне вивчення. 

Література [1,4] 

 



Тема  14  Штучні системи обміну.     

Лекція 14.  

В’язкість крові. Вплив зсуву на кров’яні клітини. Взаємодія крові та повітря. 

Потік крові у штучних пристроях. Обмінники. Діаліз. 

Завдання для самостійної роботи (4 год.) 

1. Вивчення матеріалу лекції. 

2.Опрацювання матеріалу, що винесений на самостійне вивчення. 

  Література [4,5] 

 

 

Тема 15 Інжиніринг тканин.  

Лекція 15 . 

Каркаси для інжинірінга тканан. Класи потенціальних каркасних матеріалів: 

біоінертні матеріали, матеріали, що розсмоктуються, біоактивні матеріали. 

Полімерні каркаси. Біоактивні керамічні каркаси. Каркаси з біоактивного скла. 

Композити. 

Завдання для самостійної роботи (4 год.) 

1. Вивчення матеріалу лекції. 

2.Опрацювання матеріалу, що винесений на самостійне вивчення. 

Література [2-5] 

 

Контрольні запитання до змістового модуля. 

1.  Біоінертні полімери. 

2.  Полімери, що біорозсмоктуються. 

3.  Біомедичні гідрогелі. Механізми утворення. 

4.  Типи гідрогелей. 

5.  Механізми та рівні поновлення кістки. 

6.  Ортопедичні метали. 

7.  Пристрої для фіксації перелому. 

8.  Заміна суглобів – клінічні вимоги. 

9.  Штучні органи – проблеми застосування трансплантатів та імплантатів. 

10. Конвективний транспорт речовин у штучних органах.  

11. Дифузний транспорт. Взаємодія конвекції та дифузії. 

12. Штучні системи обміну. 

13. Системи серцево-судинної стимуляції. 

14. Каркаси для інжиніринга тканин. Класи потенціальних каркасних матеріалів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перелік запитань на залік 

 

 1. Класифікація біомедичних метеріалів по поколінням. Відмінності 

функціональних властивостей. 

2. Властивості металевих матеріалів: хімічний зв’язок, кристалічна структура, 

механічні властивості. 

3.  Типи корозії. Методи боротьби з корозією. 

4.  Природа виникнення ефекту пам’яті форми. Одностороння та двостороння 

пам’ять форми. 

5.  Ефект над пружності. 

6.  Атомні зв’язки та атомні структури в кераміці. 

7.  Механічні властивості. Вплив на них способу отримання та обробки 

кераміки. 

8.  Конфігурація та конформація полімерів. 

9. Структурне та механічне скловання. 

10.Властивості полімерів. Полімерні композити. 

11.Біоактивні кераміко-полімерні композити. 

12.Інертні керамічні композити. 

13.Класифікація клітин та тканин. 

14.Структура та мікроструктура кістки. Біомеханіка кістки. 

15.Контроль та лікування серцево-судинних патологій. 

16.  Біоінертні полімери. 

17.  Полімери, що біорозсмоктуються. 

18.  Біомедичні гідрогелі. Механізми утворення. 

19.  Типи гідрогелей. 

20.  Механізми та рівні поновлення кістки. 

21.  Ортопедичні метали. 

22.  Пристрої для фіксації перелому. 

23.  Заміна суглобів – клінічні вимоги. 

24.  Штучні органи – проблеми застосування трансплантатів та імплантатів. 

25. Конвективний транспорт речовин у штучних органах.  

26. Дифузний транспорт. Взаємодія конвекції та дифузії. 

27. Штучні системи обміну. 

28. Системи серцево-судинної стимуляції. 

29. Каркаси для інжиніринга тканин. Класи потенціальних каркасних матеріалів. 
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