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3. Суть розробки, основні результати.   
(укр.)  

Обґрунтовано новий підхід щодо визначення взаємодії польових структур об′єктів 
на засадах теорії ТОНТОР. На підставі проведених досліджень визначені основні 
принципи, нові поняття взаємодії польових структур біологічних і технічних об’єктів, 
визначено критерії взаємодії полів об’єктів у різних зонах їх контакту. Обґрунтовані 
критерії визначення параметрів польових структур об’єктів, які базуються на аналізі 
терапевтичного впливу електромагнітного випромінювання з різним ступенем когерентності 
при лікуванні пацієнта.  

На підставі теоретичних засад застосування узагальненої моделі взаємодії об’єктів 
для створення нових інтегрованих засобів створено узагальнені аналітичні моделі 
взаємодії біологічних та технічних об’єктів у інтегрованих медичних системах на рівні їх 
взаємодії польових структур, а також обгрунтувано метод дослідження параметрів польових 
структур об’єктів при роботі медичного устаткування. Створено алгоритми статистичних 
досліджень параметрів польових стр уктур об’єктів при їх взаємодії при застосуванні 
інтегрованої системи діагностики та лікування, що ґрунтуються на фізіологічних 
можливостях сприйняття біологічними об’єктами (їх структурами) електромагнітного 
випромінювання у визначеному спектральному діапазоні з відповідними енергетичними 
характеристиками. 
 (рос.) 
Обоснованы основные принципы и подходы к определению взаимодействия полевых 
структур объектов на основе теории ТОНТОР, обоснованы критерии взаимодействия 
биологических и технических объектов в зонах их контакта, проведен анализ 
терапевтического влияния электромагнитного излучения с различной степенью 
когерентности. Разработаны обобщенные формализованные модели взаимодействия 
биологических и технических объектов в интегрированной системе диагностики и 
лечения, а также алгоритмы исследований параметров полевых структур объектов во 
время их взаимодействия, которые базируются на физиологической возможности 
восприятия биологическими объектами электромагнитного излучения определенного 
спектрального диапазона.  
(англ.) 
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5. Порівняння зі світовими аналогами. 
Робота виконана на рівні найкращих світових стандартів у даній галузі. Світових 

аналогів не має. Розроблені конкурентоспроможні методи дозволяють проводити 
дослідження реакцій біологічних структур на зовнішні подразники в режимі як 
спостереження, також ідентифікації стану об’єктів з використанням методів теорії 
ТОНТОР та математичного аналізу. Аналогічних теоретичних підходів до визначення 
взаємодії медичних засобів з біологічними структурами не існує, тому їх створення 
призведе до розробки більш досконалого процесу діагностики та лікування. 

6.  Економічна привабливість для просування на ринок 
Результати розробки в медичних та науково-дослідних установах актуально 

запровадити для покращення стану сучасної вітчизняної медицини та біології, а також 
прецизійного приладобудування. Застосування розроблених методів та концепції взаємодії 
об’єктів  дозволяє значно підвищити якість медичного устаткування.  

Використання результатів роботи є доцільним в галузі фізіотерапії, ветеринарної 
медицини при лікуванні досить широкого спектру захворювань, що довели попередні 
дослідження авторів разом із медичними фахівцями. 

Просування результатів роботи на ринок збуту пропонується обговоренням 
результатів розробки на вітчизняних та міжнародних конференціях, що є рекламними 
заходами розробки, впровадженням розроблених теоретичних та практичних положень у 
практиці, підготовкою фахівців у галузі створення та експлуатації медичних приладів, 
систем та комплексів. 

7. Потенційні користувачі (галузі, міністерства, підприємства, організації). 
Результатами роботи доцільно користуватися провідним приладобудівним установам та 
медичним закладам м. Києва, України тощо, зокрема з ветеринарної медицини.  



  
Можливими користувачами розробки можуть бути виробничі промислові підприємства, 
розробники медичного обладнання як вітчизняні, так і закордонні, науково-дослідні, 
клінічні, амбулаторні установи медичного та біологічного напряму, а також середні та 
вищі навчальні заклади України. Наприклад, можливим замовником цієї розробки може 
бути Міністерство охорони здоров′я України при відповідній доробці конструкторської 
частини системи, що планується подальшим розвитком роботи; Національний аграрний 
університет, підприємства аграрно-промислового комплексу України, Інститут фізіології 
ім. ак. Богомольця, завод “Буревісник” (м. Київ), тощо. 

8. Стан готовності розробки. 
Теоретичні розробки НДР можуть будуть застосовані в медицині при 

спостереженні за станом об’єкта, діагностиці та лікуванні, при дослідженні взаємодії 
біологічних структур у фізіотерапевтичних системах. Запровадження результатів роботи 
щодо створення принципів дії нового напрямку побудови приладів діагностики 
досліджень функції польових структур біологічних та технічних об’єктів. 

Можлива розробка зразків нового устаткування, які можуть бути впроваджені у 
приладобудівне виробництво, а також в умовах клінічної та польової медицини та 
ветеринарної медицини.  

9. Існуючі результати впровадження. 
Інноваційні розробки: 
- Створено в процесі виконання наукових робіт та введено в дію макети медичних 
апаратів модифікації «Промінь-АРИА» та апробовано на базі Національного аграрного 
університету (м. Київ); Інституту мікробіології і вірусології ім. Д.К.Заболотного НАН 
України (м. Київ). 
- Випробувано та впроваджено комплекс медичних апаратів «Промінь-12» на базі 
агрогосподарства Національного аграрного університету щодо впливу електромагнітних 
випромінювань з метою лікування тварин та Інституту мікробіології і вірусології ім. 
Д.К.Заболотного НАН України (м. Київ) для досліджень впливу світлового 
випромінювання на кров. 

Участь у телевізійній програмі «Правила життя» (канал СТБ) тема «Диво-прилади» 
(вересень 2010 р.) 

Основні положення роботи впроваджені у навчальний процес при підготовці нових 
навчальних курсів, лабораторних практикумів для студентів вузів та середніх технічних 
закладів, наприклад розділи в курсах навчальних курсів “Прилади контролю фізіологічних 
параметрів людини”, “Оптичні медичні прилади“, “Квантові медичні прилади“, “Прилади 
біорезонансної терапії”, “Медичні прилади магніторезонансної терапії і діагностики” при 
підготовці фахівців напрямку: 6.0909 - прилади за спеціальністю 7.0909.04 технологія 
приладобудування, спеціальністю 7.090905 медичні прилади та системи. 
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