Анотація курсу «Динамічні аспекти взаємодії електромагнітних випромінювань з
біологічними системами»
Викладач – Шкорбатов Ю.Г., доктор біологічних наук, професор кафедри фізичної та
біомедичної електроніки і комплексних інформаційних технологій.
Курс - лекційний, з практичними заняттями.
Мета навчальної дисципліни. Викладання загальних основ впливу електромагнітних
полів різних характеристик та інтенсивності та на біологічні системи, зокрема людину. Ці
знання можна буде використовувати при проектуванні нової електронної техніки, при
розробці правил користування існуючою електронною технікою, а також при розробці
апаратури медичного призначення та апаратури, яка призначена для використання у
біотехнологічних процесах.
Завдання - ознайомлення з основними механізмами дії електромагнітних
випромінювань та магнітного поля на біологічні системи. Ознайомлення з деякими
методиками тестування впливу електромагнітного поля на клітину.
Після вивчення дисципліни студенти мають:
знати: шляхи дії електромагнітних випромінювань на біологічні системи різних
рівнів організації: молекулярному, субклітинному, клітинному рівні та на рівні організму.
вміти: Працювати з науковою літературою, самостійно проводити літературний
пошук та робити адекватні висновки з отриманої інформації, використовувати отримані
знання для вирішення конкретних завдань з питань щодо впливу електромагнітних
випромінювань на біологічні процеси та об’єкти.
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