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Однією особливостей останніх десятиліть є прояв тісного співробітництва 

таких сфер діяльності, як наука, виробництво і освіта. Їх об’єднує необхідність 

вирішення науково-практичних завдань, так і задач з підготовки кадрів 

відповідних галузей. Особливо актуальною  є проблема підготовки кадрів для 

суміжних областей. В значній мірі це характерно, наприклад, для медицини і 

тих галузей, що займаються  виробництвом та експлуатацією біотехнічних 

апаратів і пристроїв, електронних систем медичного призначення. На цій 

підставі виникає проблема підготовки спеціалістів медико-технічного профілю, 

які б професійно працювали в суміжних галузях. 

Прикладом такої роботи може бути творче співробітництво Харківського 

національного університету радіоелектроніки та УкрНДІпротезування в області 

підготовки фахівців з вищою освітою для протезної галузі України. Підготовка 

фахівців з вищою освітою за профілем протезування і ортезування осіб з 

вадами опорно-рухового апарату здійснюється з 2001 року за спеціальністю 

«Біотехнічні та медичні апарати і системи» (БТМАС) за спеціалізацією 

«Біотехнічні апарати в протезуванні» (БТАП). Навчання студентів проводиться 

по заочній формі навчання на контрактній основі по мірі формування 

навчальних груп на початок навчального року. 

Харківський національний університет радіоелектроніки здійснює 

планування навчального процесу з усіх видів занять, семестрового контролю та 

державної атестації. Заклад організовує та проводить заняття з дисциплін, які 

відносяться до нормативної частини навчального плану. Професійно-практичну 

підготовку студенти отримують за дисциплінами спеціалізації. Заняття 



 
 

здисциплін спеціалізації проводять науковці та лікарі УкрНДІпротезування на 

базі клініки та спеціалізованих технологічних лабораторій інституту. 

Спеціалізація фактично забезпечується дисциплінами, які складають біля 30% 

від навчального плану. 

Дисципліни спеціалізації умовно поділяються на блоки: 

- медичні дисципліни (анатомія та фізіологія, травми та хвороби 

опорно-рухового апарату, методика підготовки та оцінка результатів 

протезування); 

- біомеханіка опорно-рухового апарату (біомеханічні основи 

протезування, дослідження системи «людина-протез»); 

- конструкції і технології виготовлення (матеріали в протезуванні, 

конструкції протезів і ортезів верхніх і нижніх кінцівок, технології їх 

виготовлення); 

- дисципліни загально-професійного призначення (медико-соціальна 

реабілітація інвалідів, стандартизація, ліцензування та сертифікація, 

організація виробництва в протезуванні). 

Для забезпечення аудиторних занять та самостійної роботи студентів з 

дисциплін спеціалізації, фахівцями УкрНДІпротезування були розроблені та 

затверджені методичні рекомендації студентам з самостійного вивчення 

дисциплін, конспекти лекцій, методичні розробки за видами занять, методичні 

вказівки з курсового проектування, навчальні посібники [1-7]. Ці види 

методичних розробок було виконано вперше в Україні. 

Таким чином було створено діючу систему медико-технічної підготовки 

фахівців для протезної галузі України. Ця підготовка здійснюється на базі 

біоінженерної спеціальності та введеної спеціалізації в рамках сумісної 

навчально-методичної роботи професорсько-викладацького складу 

Харківського національного університету радіоелектроніки та фахівців 

УкрНДІпротезування.  

З 2001 до 2012 років пройшли навчання 5 груп студентів  первинної 

підготовки бакалаврів та спеціалістів загальною кількістю з 72 осіб. Основним 



 
 

контингентом були практикуючи протезисти відповідних підприємств різних 

форм власності. Крім первинної підготовки в період з 2004 по 2010 років 

проходили перепідготовку (здобуття другої вищої освіти) 4 групи студентів 

загальною кількістю 65 осіб. Перепідготовку пройшов майже увесь керівний 

склад ведучих протезних підприємств в Україні. 

Таким чином, УкрНДІпротезування та Харківський національний 

університет радіоелектроніки мають достатній досвід в організації та 

проведенні навчально-методичної роботи з підготовки фахівців медико-

технічного профілю. Це є добрим підґрунтям для організації та проведення 

підготовки фахівців в рамках нової спеціальності «Біомедична інженерія» за 

спеціалізацією «Ортопедичні технології та біоінженерія» відповідно до 

сучасних вимог міжнародної організації протезистів та ортезистів ISPO. 
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