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Анотацiя
В роботi представлено мiсце та роль дистанцiйного курсу «Оптоелектроннi медичнi системи» в дистанцiй-

ному навчаннi. Представлено перелiк необхiдних лекцiй, їх змiст та допомiжна лiтература, що дають змогу
кожному вивчати дисциплiну самостiйно.

Вступ
Сучасний розвиток iнформацiйних технологiй дає масу нових можливостей, зокрема вдосконалити та

розширити межi системи освiти. Одним iз вiх розвитку в даному напрямку є застосування дистанцiй-
ної освiти. За використанням Iнтернету можна безпосередньо проводити самоосвiту, заочне навчання,
отримати другу вищу освiту тощо. Дистанцiйна освiта охоплює широкi шари суспiльства, крiм того дана
форма навчання дає свободу вибору мiсця, часу та темпу навчання iз малими фiнансовими затратами. То-
му ряд унiверситетiв свiту надає можливiсть навчатись дистанцiйно, зокрема i вiнницький нацiональний
технiчний унiверситет.

Технологiя
Метою створення дистанцiйний курсу «Оптоелектроннi медичнi системи» є надання фундаментальних

та прикладних знань в областi побудови оптико-електронних бiомедичних систем, а також проведення з
використанням оптико-електронних технологiй медичної дiагностики, хiрургiї та терапiї. Основними за-
дачами курсу є вивчення процесiв розповсюдження оптичного випромiнювання через бiологiчнi об’єкти
та середовища, особливостей роботи оптико-електронних бiомедичних систем для проведення медичної
дiагностики, хiрургiї та терапiї, принципiв роботи та побудови офтальмольмологiчних приладiв та си-
стем, ознайомлення зi специфiкою структурної органiзацiї та метрологiчних особливостей бiомедичних
оптико-електронних систем та специфiкою обробки фотоплетизмографiчних сигналiв. Зародженню та
розвитку наукового напрямку оптичних методiв дiагностики та вимiрювання неоднорiдних бiологiчних
середовищ, зокрема, створення оптоелектронних систем дiагностики бiологiчних об’єктiв, потрiбно завдя-
чити, насамперед, видатним науковцям, якi залишили свiтовi неоцiненний скарб своїх наукових розробок
i праць. Даний курс охоплює ряд тем. Оптико-електроннi методи дiагностики порушень мiкроциркуля-
цiї в хребетно-рухомих сегментах. Оптико-електроннi методи оцiнки мiкроциркуляцiї кон’юнктиви ока.
Використання оптико-електронних в бiологiї та медицинi як iнструмента дослiдження. Офтальмологiчнi
iнструменти, системи i їхнє клiнiчне застосування. Тепловiзiйнi методи дiагностики. Принципи обробки
бiомедичних показникiв. Моделювання при створеннi бiомедичних оптико-електронних систем. Основнi
медико-технiчнi вимоги до медичних оптико-електронних систем. Даний курс є особливо важливим для
студентiв, що навчаються за спецiальнiстю «Лазерна та оптоелектронна технiка».

Висновки.
Результатом впровадження в навчальний процес дистанцiйного курсу «Оптоелектроннi медичнi систе-

ми» є пiдвищення ефективностi роботи студентiв та краще засвоєння їх знань. Також вiн надає змогу
пiдвищити рiвень освiченостi кожного користувача.
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