
 

  

 



 

  



 

  

ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям підготовки, 

освітньо-кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма навчання 

Кількість кредитів - 1,25 

  

Галузь знань 

22 Охорона здоров’я  

 
Нормативна 

 

Модулів – 1 

Спеціальність (професійне 

спрямування): 

223 Медсестринство (Лікувальна 

справа) 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 2 ІІ-й 

Індивідуальне науково-

дослідне  завдання  

                       
Семестр 

Загальна кількість годин - 

45 

ІІІ-й  

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

аудиторних –  

самостійної роботи 

студента -  

Освітньо-кваліфікаційний рівень: 

Молодший спеціаліст; 

 

12 год. 

Практичні 

15 год. 

Самостійна робота 

18 год. 

Індивідуальні завдання: -  

Вид контролю: 

Диференційований залік  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям підготовки, 

освітньо-кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма навчання 

Кількість кредитів - 1,25 

  

Галузь знань 

22 Охорона здоров’я  

 
Нормативна 

 

Модулів – 1 

Спеціальність (професійне 

спрямування): 

223 Медсестринство (Лікувальна 

справа) 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 2 ІІ-й 

Індивідуальне науково-

дослідне  завдання  

                       
Семестр 

Загальна кількість годин - 

45 

І-й  

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

аудиторних –  

самостійної роботи 

студента -  

Освітньо-професійний ступінь: 

Фаховий молодший бакалавр: 

12 год. 

Практичні 

15 год. 

Самостійна робота 

18 год. 

Індивідуальні завдання: -  

Вид контролю: 

Диференційований залік  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета: 

Метою програми є удосконалення існуючої теоретичної і практичної бази знань по 

сучасній обчислювальній техніці у студентів і формуванню в них теоретичної бази знань з 

медичної інформатики, умінь і навичок ефективного використання сучасних комп’ютерно-

інформаційних технологій в подальшій практичній діяльності фахівців. 



 

  

 

До основних завдань медичної інформатики належать: 

– інформатизація медичної діяльності; 

– освоєння медичними працівниками інформаційного простору; 

– освоєння та впровадження в практику ЛПЗ єдиних стандартів медичних даних для їх 

передачі та обміну ними.  

Після вивчення дисципліни студенти повинні знати: 

 основні положення медичної інформатики; 

 елементарні статичні характеристики; 

 загальні поняття про методи обробки медичних даних; 

 системи оброблення текстової інформації; 

 оброблення даних у електронних таблицях (ЕТ); 

 МІС лікувально-профілактичних закладів; 

 основні поняття комп’ютерних мереж та медичних ресурсів Internet; 

 сучасні комп’ютерні методи обстеження та лікування; 

 комп’ютерні моніторингові системи. 

 

Студенти повинні вміти: 

 працювати з ПК відповідно до інструкції з охорони праці, правил техніки безпеки 

та санітарно-гігієнічних норм; 

 правильно вмикати та вимикати комп’ютер; 

 виконувати дії при зависанні комп’ютера; 

 правильно закінчувати роботу на комп’ютері; 

  користуватись головним меню операційної системи (ОС); 

 створювати та зберігати текстові документи в текстовому процесорі, настроювати 

середовище користувача текстового процесора, змінювати параметри 

форматування символів, абзаців; 

 створювати та форматувати в текстовому документі таблиці довільного рівня 

складності; 

 вводити дані у клітинки табличного процесора та редагувати їх, користуватись 

форматуванням клітинок, виконувати обчислення; 

 сортувати дані в таблиці за значенням одного чи кількох полів, користуватись 

фільтрами даних для пошуку за довільним критерієм; 

 будувати діаграми, робити елементарний статистичний аналіз даних у табличному 

процесорі; 

 створювати елементи діагностичних систем для оброблення та аналізу медичної 

документації. Заповнювати картки згідно з анкетою та друкувати вихідні 

документи; 

 створювати бази даних у заданому форматі та редагувати їх; 

 здійснювати пошук інформації в базі даних. 

 

Студенти мають бути поінформовані про: 

 загальні поняття телемедицини; 

 сучасні тепловізорні, ультразвукові обстеження; рентгенівську, магніто-

резонансну та радіонуклідну комп’ютерну томографію; 

 планувальні дозиметричні системи (ПДС) у променевих процедурах як 

моделювальні комп’ютерні системи; 

можливості мережі Internet, електронної пошти, локальних мереж. 
  

 



 

  

2. Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1. Основи інформаційних технологій в системі охорони здоров’я. 

Обробка та аналіз медико-біологічних даних. 

Тема 1. Медична інформатика та її завдання.  

Тема 2. Сучасне програмне забезпечення ПК. Інформаційний медичний документ: 

його створення та редагування засобами текстового процесора МS Word. 

Тема 3. Основи статистичних методів обробки медико-біологічних даних.Оброблення 

медичної інформації засобами табличного процесора МS Ехсеl. 

Тема 4. Медико-біологічні дані: типи даних, опрацювання та управління. Системи 

управління базами даних. 

Змістовий модуль 2. Діагностика та прогнозування на ЕОМ. Автоматизована 

система управління охорони здоров’я. Автоматизоване робоче місце 

медичного працівника.  

Тема 1. Медичні комп’ютерні комунікації (МКК) та Медичні інформаційні системи (МІС). 

Тема 2. Медичні приладо-комп’ютерні системи (МПКС). 

 

3. Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових модулів і тем Кількість годин 

денна форма 

усього  у тому числі 

л п лаб інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 

Модуль 1 

Вступ до медичної інформатики. Операційна система, файлова структура. 

Обробка та аналіз медичних даних. Інформаційні системи. 

Змістовий модуль 1. Основи інформаційних технологій в системі охорони здоров’я. 

Обробка та аналіз медико-біологічних даних. 

Тема 1. Медична інформатика та її 

завдання.  

 

2 2 -   - 

Тема 2. Сучасне програмне 

забезпечення ПК. Інформаційний 

медичний документ: його створення та 

редагування засобами текстового 

процесора МS Word. 

6 2 2   2 

Тема 3. Основи статистичних методів 

обробки медико-біологічних даних. 

Оброблення медичної інформації 

засобами табличного процесора МS 

Ехсеl. 

8 2 4   2 

Тема 4. Медико-біологічні дані: типи 

даних, опрацювання та управління. 

Системи управління базами даних. 

6 2 4   - 

Змістовий модуль 2. Діагностика та прогнозування на ЕОМ. Автоматизована 

система управління охорони здоров’я. Автоматизоване робоче місце медичного 

працівника. 

Тема 1. Медичні комп’ютерні комунікації 

(МКК) та Медичні інформаційні системи 

(МІС). 

13 2 4   7 



 

  

Тема 2. Медичні приладо-комп’ютерні 

системи (МПКС). 

10 2 1   7 

Разом за модулем 1. 45 12 15 - - 18 

Усього годин 45 12 15 - - 18 

 

4. Теми лекцій 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

Модуль 1 

Вступ до медичної інформатики. Операційна система, файлова структура. 

Обробка та аналіз медичних даних. Інформаційні системи. 

Змістовий модуль 1. Основи інформаційних технологій в системі охорони здоров’я. 

Обробка та аналіз медико-біологічних даних. 

1 Медична інформатика та її завдання.  2 

2 Сучасне програмне забезпечення ПК. Інформаційний медичний 

документ: його створення та редагування засобами текстового 

процесора МS Word. 

2 

 

3 Основи статистичних методів обробки медико-біологічних 

даних. Оброблення медичної інформації засобами табличного 

процесора МS Ехсеl. 

2 

4 Медико-біологічні дані: типи даних, опрацювання та управління. 

Системи управління базами даних. 

2 

Змістовий модуль 2. Діагностика та прогнозування на ЕОМ. Автоматизована 

система управління охорони здоров’я. Автоматизоване робоче місце медичного 

працівника 

5 Медичні комп’ютерні комунікації (МКК) та Медичні 

інформаційні системи (МІС) 

2 

6 Медичні приладо-комп’ютерні системи (МПКС) 2 

 

        Всього: 12 

 

 

5. Теми семінарських занять 

                                                                                                              

6. Теми практичних занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

Модуль 1  

Вступ до медичної інформатики. Операційна система, файлова структура. 

Обробка та аналіз медичних даних. Інформаційні системи. 

Змістовий модуль 1. Основи інформаційних технологій в системі охорони здоров’я. 

Обробка та аналіз медико-біологічних даних. 

1 Інформаційний медичний документ: його створення та 

редагування засобами текстового процесора МS Word. 

2 

2 Оброблення медичної інформації засобами табличного 

процесора МS Ехсеl. 

2 

3 Методи біостатистики. Перевірка статистичних гіпотез. 

Кореляційний аналіз. 

2 

4 Комп’ютерні системи ведення медичної документації. Робота з 

базою даних. Редагування баз даних.  

2 



 

  

5 Профогляд та диспансеризація населення. Пошук інформації в 

базі даних. Запити та звіти в базі даних. 

2 

Змістовий модуль 2. Діагностика та прогнозування на ЕОМ. Автоматизована 

система управління охорони здоров’я. Автоматизоване робоче місце медичного 

працівника 

6 Проектування системи оброблення даних. Засоби роботи з 

даними. 

Індивідуальні медичні картки. Структуризація змісту 

електронних медичних карток. 

2 

7 Медичні інформаційні системи. Створення фрагментів медичної 

експертної системи на основі табличного процесора. 

2 

8 Робота з діагностичними і прогнозуючими програмами на CD-

дисках. Прийняття рішень у медицині. 

1 

        Всього: 15 

 

7. Теми лабораторних занять 

 

8. Самостійна робота 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

Модуль І 

Змістовий модуль 1. Основи інформаційних технологій в системі охорони здоров’я. 

Обробка та аналіз медико-біологічних даних. 

1 Структура інформаційної системи. Інтегрований пакет 

прикладних програм (ППП). 
2 

2 Загальні поняття про статистичні методи оброблення медичних 

даних. Ознайомлення з теорією диференціальних рівнянь, що 

використовується для математичного моделювання медико-

біологічних процесів. 

2 

Змістовий модуль 2. Діагностика та прогнозування на ЕОМ. Автоматизована 

система управління охорони здоров’я. Автоматизоване робоче місце медичного 

працівника 

3 Комп’ютерні діагностичні системи (КДС): імовірнісні, 

консультативні.  
2 

4 Системи профоглядів населення, призначення, принцип роботи, 

переваги. 
2 

5 Системи диспансеризації населення, призначення, принцип 

роботи. 

2 

 

6 Системи дозиметричного планування.  

 
2 

7 Метапошукові системи. Глобальна мережа Інтернет. Пошук 

інформації в мережі Internet — українській пошуковій системі. 

Телемедицина 

2 

8 Рентгенівська комп’ютерна томографія. Томографія з 

використанням електромагнітних полів. Позитронно-емісійна 

томографія. 

2 

9 Автоматизоване робоче місце (АРМ) медпрацівника. 

Стандартизована історія хвороби. 
2 

 Разом 18 

 



 

  

 

9. Індивідуальні завдання 

10. Методи навчання 

1. Пояснювально-ілюстративний метод; 

2. Проблемне навчання; 

3. Репродуктивний метод; 

4. Частково-пошуковий метод; 

5. Дослідницький метод, метод проектів. 

 

11. Методи контролю 

1. Діагностичний (попередній) контроль. 

2. Поточний контроль. 

3. Тематичний контроль. 

4. Періодичний контроль. 

5. Усне опитування. 

6. Тестовий контроль. 

7. Контроль практичних навичок.  

8. Підсумковий контроль. 

 

12. Розподіл балів, які отримують студенти 

 

Поточне тестування та самостійна робота Сума 

 Модуль І 

Змістовий модуль 1 

 

Змістовий модуль 2  

 

100 100 балів 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    

 

зараховано 
82-89 В 

добре  
74-81 С 

64-73 D 
задовільно  

60-63 Е  

35-59 FX 

незадовільно з 

можливістю повторного 

складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного складання 

0-34 F 

незадовільно з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

 

13. Методичне забезпечення 

1. Навчальні програми (електронний варіант). 

2. Робочі програми (копії). 

3. Навчальна література (підручники і посібники). 

4. Матеріали для організації та проведення занять: 



 

  

 методичні вказівки для викладача та студента; 

 методичні вказівки для СПРС; 

5. Матеріали контролю знань та вмінь студентів: 

 Програми для тестування; 

 Ситуаційні завдання; 

 Кросворди. 

6. Стенди. 

7. Таблиці. 

 

14. Рекомендована література 

Основна 

Медична інформатика / І.Є. Булах, Ю.Є. Лях, В.П. Марценюк, І.І. Хаїмзон І.І. – 

Тернопіль: ТДМУ, 2008. — 308 с. 

Медична інформатика в модулях / І.Є. Булах, Л.П. Войтенко, М.Р. Мруга та ін.; за ред. 

І.Є. Булах.  — К.: Медицина, 2009. — 208 с. 

Момоток Л.О. Основи медичної інформатики / Л.О. Момоток, Л.В. Юшина, О.В. 

Рожнова. — К.: Медицина, 2008. — 232 с. 

Доценко В.І., Сілкова О.В. Медична інформатика. — Полтава, 2005. — 162 с. 

Вуйцік В., Готра О.З., Григор’єв В.В. Експертні системи. — Львів: Ліга-Прес, 2006. — 

290 с. 

Герасевич В.А. Компьютер для врача. Самоучитель. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

СПб: БХВ-Петербург, 2004. — 512 с. 

Гельман В.Я. Медицинская информатика. Практикум. — СПб: Питер, 2001. — 480 с. 

 

Додаткова 
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15. Інформаційні ресурси 

1. META www.meta-ukraine.com 

2. UAport www.uaport.net 

3. TopPing www.topping.com.ua 

4. Google www.google.com.ua 

5. Національна мережа медичних бібліотек США - http://www.nnlm.nlm.nih.gov/ 

6. Медицинский сервер MedCom - http://www.medcom.spb.ru/ 

7. Медицинский Интернет-центр «03» - http://www.03.ru/ 

8. Електронні посібники.  

9. Мультимедійні лекції. 
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