
 

  



 

  



 

  

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): 

221 Стоматологія (Стоматологія 

ортопедична) 

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 

 

8 год. 

Практичні 

17 год. 

Самостійна робота 

20 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): 

221 Стоматологія (Стоматологія 

ортопедична) 

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 

 

8 год. 

Практичні 

17 год. 

Самостійна робота 

20 год. 

Індивідуальні завдання: -  

Вид контролю: 

Диференційований залік  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Швидкий розвиток інформаційних технологій у медицині зумовлює необхідність 

підвищити рівень комп'ютерної грамотності майбутніх фахівців. Актуальність вивчення 

дисципліни відображають ті інформаційні процеси, які реалізуються в системі охорони 

здоров'я, стають умовами прогресу галузі. До пропонованої програми ввійшли 

найпоширеніші питання сучасних комп'ютерних технологій, пов'язані з медико-

біологічними, клінічними та профілактичними проблемами. Знання з цих проблем необхідні 

в подальшій практичній діяльності фахівців. 

Мета: 

 сформувати: практичні вміння і навички роботи з персональним комп'ютером і 

різноманітними прикладними програмами, які необхідні для ефективного 

використання персональних комп'ютерів у навчальному процесі, науковій і 

професійній діяльності, для подальшого отримання необхідних знань;  

 засвоїти: основні положення медичної інформатики, принципи формалізації і 

алгоритмізації медичних завдань, методи статистичного оброблення медичної 

інформації, можливості використання ПК у медицині (системи управління базами 

даних, комп'ютерні методи діагностики і прогнозування перебігу хвороби та 

лікування захворювань);  

 навчитися: виконувати основні дії з файлами в різних операційних системах, 

формалізувати та складати алгоритми розв'язання медичних завдань, працювати з 

медичними інформаційними системами і середовищами, створювати і вести бази 

даних медичної інформації, використовувати ПК для статистичного оброблення 

медико-біологічної інформації, працювати в мережі Інтернет. 

 

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. 

 

Після вивчення дисципліни студенти повинні знати: 

 загальні відомості про технічні засоби інформатики; 

 технології оброблення текстової інформації; 

 технології оброблення графічної інформації; 

 бази даних; 

 системи ведення медичної документації, що використовуються в місті; 

 медичні інформаційні системи; 

 системи професійного огляду і диспансеризації, що використовуються в місті; 



 

  

 електронні таблиці. 

 

o Студенти повинні вміти: 

 правильно обслуговувати персональний комп’ютер; 

 працювати з операційними системами і сервісними програмами: 

 працювати з папками (каталогами) і файлами у Windows; 

 одержувати інформацію з дисків комп’ютера; 

 користуватися функціональними клавішами або комбінацією клавіш; 

 опрацьовувати текстову інформацію: 

 набирати, зберігати, редагувати текстову інформацію у Microsoft Word; 

 готувати тексти до друку, друкувати їх; 

 працювати з графічним редактором. Уміти користуватись сканером; 

 користуватися експертними і діагностичними програмами; 

 користуватись навчальними CD і DVD дисками; 

 створювати і вести бази даних для професійних оглядів і диспансеризації або інших 

медичних інформаційних систем. 

 

Студенти мають бути поінформовані про: 

 методи біостатистики для опрацювання кількісної медичної інформації: 

 кореляційний аналіз; 

 регресійний аналіз; 

 визначення вірогідності різниці вимірів двох вибірок; 

 технічні засоби інформатики, що використовуються в охороні здоров’я; 

 медичні інформаційні системи. Основні пошукові машини і сервери медичної 

інформації в мережі Internet; 

 діагностику та математичне прогнозування захворювань на ПК; 

 проведення медичної (статистичної) документації; 

 медичні спеціалізовані діагностичні комплекси, комп’ютерний моніторинг. 
  

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. Інформаційні технології. Методи оброблення медичної інформації.  

Змістовий модуль 2. Медичні знання та прийняття рішень. Інформаційні системи в 

охороні здоров’я. 

Тема 1. Діагностика та прогнозування захворювань на ЕОМ. Автоматична система 

управління охороною здоров’я. Автоматизоване місце медичного працівника. Медичні 

інформаційні системи. 

Тема 2. Професійний огляд і диспансеризація за допомогою ЕОМ. Медичні 

спеціалізовані обчислювальні комплекси. Комп’ютерний моніторинг. 

 

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 

8 2 2 - - 4 

Тема 2. Інформаційні технології. 

Методи оброблення медичної 

інформації. 

12 2 4   6 

Змістовий модуль 2. Медичні знання та прийняття рішень. Інформаційні системи в 

охороні здоров’я. 

Тема 1. Діагностика та прогнозування 

захворювань на ЕОМ. Автоматична 

система управління охороною 

здоров’я. Автоматизоване місце 

медичного працівника. Медичні 

інформаційні системи. 

14 2 6 - - 6 

Тема 2. Професійний огляд і 

диспансеризація за допомогою ЕОМ. 

Медичні спеціалізовані 

обчислювальні комплекси. 

Комп’ютерний моніторинг. 

11 2 5 - - 4 

Разом за модулем 1. 45 8 17 - - 20 

Усього годин 45 8 17 - - 20 
 

4. Теми лекцій 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

Модуль 1 

Вступ до медичної інформатики. Операційна система, файлова структура. 

Інформаційні технології. 

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 Інформаційні технології. Методи оброблення медичної 

інформації. 

2 

Змістовий модуль 2. Медичні знання та прийняття рішень. Інформаційні системи в 

охороні здоров’я. 

3 Діагностика та прогнозування захворювань на ЕОМ. 

Автоматична система управління охороною здоров’я. 

Автоматизоване місце медичного працівника. Медичні 

інформаційні системи. 

2 

4 Професійний огляд і диспансеризація за допомогою ЕОМ. 

Медичні спеціалізовані обчислювальні комплекси. 

Комп’ютерний моніторинг. 

2 

 

        Всього: 8 
5. Теми семінарських занять 

                                                                                                              

6. Теми практичних занять 



 

  

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

Модуль 1 

Вступ до медичної інформатики. Інформаційні технології. Системи оброблення 

медичної інформації. Медичні інформаційні системи 

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

Обробка та аналіз медико-біологічних даних. 

1 Техніки безпеки та санітарно-гігієнічні норми роботи з ПК. 

Основи роботи з ПК. Операційні системи Windows-95, 98, ХР. 

2 

2 Інформаційний медичний документ: його створення та 

редагування засобами текстового процесора МS Word. 

2 

3 Оброблення медичної інформації засобами табличного 

процесора МS Ехсеl. 

2 

Змістовий модуль 2. Медичні знання та прийняття рішень. Інформаційні системи в 

охороні здоров’я. 

4 Методи біостатистики. Перевірка статистичних гіпотез. 

Кореляційний аналіз. 

2 

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

Системи управління базами даних. 

2 

6 Ведення документації в стоматології. Пошук інформації в базі 

даних. Запити та звіти в базі даних Microsoft Access. 

2 

7 Проектування системи оброблення даних. Засоби роботи з 

даними. 

Індивідуальні медичні картки. Структуризація змісту 

електронних медичних карток. 

2 

8 Робота з медичними інформаційними системами. Робота в 

мережі Internet та з електронною поштою. 

2 

9 Робота з діагностичними і прогнозуючими програмами на CD-

дисках. Прийняття рішень у медицині. 

1 

        Всього: 17 
 

7. Теми лабораторних занять 

 

8. Самостійна робота 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

Змістовий модуль 1. Вступ до медичної інформатики. ОС. 

1 Сучасна обчислювальна техніка в системі охорони здоров’я 

Операційна система. Файлова структура інформації. 
2 

2 Інформаційні технології оброблення даних. Інформаційні 

технології управління. 
2 

Змістовий модуль 2. Медичні знання та прийняття рішень. Інформаційні системи в 

охороні здоров’я. 

3. Загальні поняття про статистичні методи оброблення медичних 

даних. Ознайомлення з теорією диференціальних рівнянь, що 

використовується для математичного моделювання медико-

біологічних процесів. 

2 

4. Інформаційні технології підтримки прийнятих рішень. 

Інформаційні технології експертних систем 

2 

 

5. Автоматизовані системи управління в лікувальних закладах. 2 



 

  

Автоматизовані системи управління в лікарських закладах 

6. Функції середніх медпрацівників у медичних інформаційних 

системах. Функції середніх медпрацівників у комп’ютерно-

моніторингових системах 

2 

7. Стандарти медичних даних. 

 
2 

8. Старіння інформаційних технологій. Упровадження 

інформаційних технологій у стоматології 
2 

9. Історія виникнення мережі Internet. Ключові принципи мережі 

Internet. Служби мережі  Internet. Методи інформаційного 

пошуку. Технічні засоби пошуку інформації 

2 

10 Аналіз ресурсів і збирання інформації. Проблеми, що виникають 

у процесі пошуку інформації. Мета-засоби пошуку. Пошукові 

машини 

2 

 Разом 20 

 
 

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 

Гельман В.Я. Электронная таблица для врачей. — СПб: СПбМАПО, 2000. — 58 с. 

Лапач С.Н., Чубенко А.В., Бабич П.Н. Статистические методы в медико-

биологических исследованиях с использованием Excel. — К., 2000. —320 с. 

Марценюк В.П., Кравець Н.О. Медична інформатика. Методи системного аналізу. — 

Тернопіль: Укрмедкнига, 2002. — 177 с. 

Марценюк В.П., Семенець А.В. Інструментальні та експертні системи. — Тернопіль: 

Укрмедкнига, 2004. — 222 с. 



 

  

Мороз В.М., Хаїмзон І.І., Мазур О.І. Руководство по информатике. — Винница: 

Мединститут, 1993. — 158 с. 

Руководство к лабораторному практикуму по информатике и вычислительной 

технике. Методические рекомендации. — Винница: Мединститут, 1993. — 46 с. 

Хаїмзон І.І. Нові інформаційні технології ведення, обліку і обробки медичної 

документації. — К.: Вища шк., 1992. — 153 с. 

 

15. Інформаційні ресурси 

1. META www.meta-ukraine.com 

2. UAport www.uaport.net 

3. Google www.google.com.ua 

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

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

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

7. Електронні посібники.  

8. Мультимедійні лекції. 
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