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Передумови

1. Створення конкурентоспроможних на світовому 
ринку наукових і науково-прикладних результатів.

2. Комерціалізація результатів наукової роботи.

3. Проведення медичної реформи;

4. Наказ МОН № 978 від 27 жовтня 2008 року Про 
затвердження Примірного положення про науково-
навчальний центр університету (академії).

5. Участь у європейських конкурсах та грантах .
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Інформація

Навчально-наукова лабораторія біомедичної електроніки (далі -
ННЛ БМЕ) є структурним науковим та навчальним підрозділом
університету у складі НДЧ.

Мета - підвищення ефективності проведення досліджень у сфері
біомедичної електроніки, проведення наукових досліджень та
розробок, створення конкурентоспроможних на світовому ринку
наукових і науково-прикладних результатів.

ННЛ БМЕ створюється на площах і науково-лабораторній базі
кафедри «Промислова і біомедична електроніка» із можливістю
залучення інших підрозділів НТУ «ХПІ» та інших установ МОН
України та НАН України.
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Цілі та задачі

• Проведення теоретичних досліджень, спрямованих на
вдосконалення існуючих методів діагностики стану людини.

• Оптимізація та вдосконалення існуючої медичної апаратури та
розробки сучасних медичних та діагностичних приладів.

• Участь у роботах за міжнародними, державними та галузевими
програмами, проектами у сфері новітніх технологій.

• Виконання консультаційної діяльності, а також послуг науково-
дослідного та інформаційного характеру із залученням
провідних спеціалістів з галузі медицини.
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Цілі та задачі

• Проведення сертифікації медичних та діагностичних приладів і 
систем, а також комп’ютерних програм які відносяться до 
сфери медицини.

• Поглиблена наукова і науково-технічна підготовка студентів, 
аспірантів і докторантів, підвищення наукової кваліфікації 
науково-педагогічних і наукових працівників шляхом 
здійснення ними спільних наукових досліджень і розробок, 
зокрема із залученням наукових установ Національної та 
галузевих академій наук.

• Концентрація інтелектуальних, фінансових та матеріально-
технічних ресурсів дає можливість виконувати міжгалузеві 
проекти у сфері біомедичної електроніки.
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Основні напрями діяльності

• Проведення фундаментальних і прикладних досліджень, 
зокрема міждисциплінарних, які відповідають світовому рівню.

• Створення конкурентоспроможних на світовому ринку 
прикладних розробок, зразків нової техніки та технологій.

• Здійснення трансферу технологій у рамках науково-технічної і 
виробничої кооперації.

• Підготовка науково-методичної бази підвищення кваліфікації 
наукових і науково-педагогічних  працівників, післядипломна 
підготовка та перепідготовка кадрів за головними напрямами 
наукової і науково-технічної діяльності ННЛ БМЕ .
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Основні напрями діяльності

• Міжнародне наукове, науково-технічне та освітнє 
співробітництво з університетами-партнерами, фірмами, 
фондами.

• Надання наукових, консультаційних, експертних та інших видів 
послуг, напрям із залученням провідних спеціалістів з галузі 
медицини.

• Забезпечення комерціалізації результатів наукових досліджень, 
створення інноваційних продуктів та їхнє впровадження у 
виробництво, пошук споживачів наукової продукції університету 
через розроблення бізнес-пропозицій, встановлення дієвих 
контактів зі стейкхолдерами.
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Структура підрозділу
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Поточні проекти

1. Співробітництво з університетом Деусто (м. Більбао, Іспанія)

2. Співробітництво у сфері спірометрії з ТОВ «Acexis»
(м. Хо Ши Мін, В'єтнам)

3. Власні проекти: «iCardy», «Дослідження методів виявлення
прихованих кардіопатологій», «Інтерференційний
мікроскоп».
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Дякую за увагу!

Роман ТОМАШЕВСЬКИЙ


