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1. Мета дисципліни –формування у студентів цілісного уявлення щодо побудови і 
функціонування апаратних та програмних технічних засобів та сучасних комп’ютерних 
систем та інформаційних технологій для медичної практики і наукових досліджень, а 
також підходів проведення статистичного аналізу експериментальних даних. 

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: 

1. Успішне опанування блоку дієтологічних дисциплін та базового шкільного рівня 
математики, фізики та біології. 

2. Вміння самостійно застосовувати знання із курсу фізики, математики, 
фізіології людини, та ін. навчальних дисциплін для рішення конкретних науково-
практичних задач; працювати з науково-метричними базами даних та науково-
методичною літературою. 

3. Володіння елементарними навичками порівняльного та системного аналізу.  

3. Анотація навчальної дисципліни: 
Навчальна дисципліна «Інформаційні технології в медицині» є складовою програми 

професійної підготовки фахівців освітнього рівня «Бакалавр» за освітньою програмою 
«Дієтологія». «Інформаційні технології в медицині» є вибірковою дисципліною, яка 
виникла на стику сучасних комп’ютерних та інформаційних технологій, інтегрованих у 
сучасну медичну практику. В межах цього курсу формуються уявлення про основні 
принципи побудови комп’ютерних систем медичного функціонального призначення та 
інформаційних технологій, використання засобів телемедицини для розв’язання різних 
задач. Окремо приділяється увага питанню основних методів математичного 
моделювання, використовуваних в медицині.  

4. Завдання (навчальні цілі): 

- сформувати у студентів уявлення про основні принципи побудови комп’ютерних 
систем медичного функціонального призначення та інформаційних технологій, 
використання засобів телемедицини для розв’язання різних задач;  

-  ознайомити студентів з основними методами математичного моделювання, 
використовуваними в медицині; 

- ознайомити студентів з основними реляційними базами даних та програмами роботи 
з ними; 

- сформувати у студентів загальні навички працювати та виконувати статистичний 
аналіз експериментальних даних в статистичних пакетах та додатках; 

- сформувати у студента уявлення щодо обмежень, які накладаються на використання 
комп’ютерних та інформаційних засобів, а також при математичному моделюванні;  

- сформувати у студена уявлення про сучасні тенденції та напрямки прикладних 
досліджень в галузі інформаційних технологій в медицині і суміжних з нею науках 
для майбутньої профорієнтації.  

Згідно вимог проекту Стандарту вищої освіти України (перший (бакалаврський) рівень 
вищої освіти (шостий рівень НРК України), галузь знань 22 «Охорона здоров’я», 
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спеціальність 224 «Технології медичної діагностики та лікування») дисципліна «Медична 
та біологічна фізика» забезпечує набуття здобувачами освіти наступних 
компетентностей:  

 інтегральна:  
Здатність розв’язувати типові та складні спеціалізовані задачі та практичні 

проблеми у професійній діяльності у галузі охорони здоров’я, або у процесі навчання, 
що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується 
комплексністю та невизначеністю умов та вимог. 
 

  загальні: 
 ЗК01. Знання та критичне розуміння предметної області та професійної діяльності. 
 ЗК02. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. 
 ЗК07. Здатність до участі у проведенні досліджень на відповідному рівні. 

 
 спеціальні (фахові, предметні): 
 ФК10. Здатність налагоджувати довготривалу співпрацю з клієнтами на засадах 

договірного права. 

 

5. Результати навчання за дисципліною: 
Результат навчання 
(1. знати; 2. вміти; 3. 

комунікація) 

Форми 
(та/або 

методи і 
технології) 

викладання і 
навчання 

Методи оцінювання  
 

Відсоток у 
підсумкові
й оцінці з 
дисциплін

и 
Код Результат навчання 

1 Знати    
1.1. Основні напрямки розвитку 

та використання сучасних 
інформаційних технологій в 
медицині 

 Лекція, 
Практичне 

заняття, 
самостійна 

робота 

Модульна контрольна робота 1; 
оцінювання усних 

відповідей/доповнень; 
реферативні роботи з 

сучасного стану питань, що 
розглядаються в рамках курсу 

8 

1.2. Сучасні тенденції та 
напрямки прикладних 
досліджень в галузі 
інформаційних технологій в 
медицині 

 Лекція, 
Практичне 

заняття, 
самостійна 

робота 

Модульна контрольна робота 1 
та 2; 

оцінювання усних 
відповідей/доповнень; 
реферативні роботи з 

сучасного стану питань, що 
розглядаються в рамках курсу 

8 

1.3. Загальні принципи 
організації та 
функціонування медичних 
інформаційних систем 

Лекція, 
Практичне 

заняття, 
самостійна 

робота 

Модульна контрольна робота 2; 
оцінювання усних 

відповідей/доповнень; 
реферативні роботи з 

сучасного стану питань, що 
розглядаються в рамках курсу 

8 

1.4. Основні поняття 
математичної статистики та 
методи математичного 
моделювання, 
використовувані в медицині 

Лекція, 
Практичне 

заняття, 
самостійна 

робота 

Модульна контрольна робота 2; 
оцінювання усних 

відповідей/доповнень; 
реферативні роботи з сучасного 
стану питань, що розглядаються 

8 
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в рамках курсу 
1.5. Загальні відомості про бази 

даних та програми роботи з 
ними 

Лекція, 
Практичне 

заняття, 
самостійна 

робота 

Модульна контрольна робота 2; 
оцінювання усних 

відповідей/доповнень; 
реферативні роботи з сучасного 
стану питань, що розглядаються 

в рамках курсу 

8 

2 Вміти    
2.1. Складати стандартизовані 

історії хвороби пацієнтів. 
Створювати медичні карти. 

Практичні 
роботи, 

самостійна 
робота 

Модульна контрольна робота 1, 
2; 

оцінювання усних 
відповідей/доповнень; 

захист лабораторних робіт;  
реферативні роботи з 

сучасного стану питань, що 
розглядаються в рамках курсу 

10 

2.2. Оцінювати обмеження, які 
накладаються на 
використання комп’ютерних 
та інформаційних засобів, а 
також при математичному 
моделюванні 

Практичне 
заняття, 

самостійна 
робота 

Модульна контрольна робота 1, 
2; 

оцінювання усних 
відповідей/доповнень; 

захист практичних робіт; 

10 

2.3. Орієнтуватися у сучасних 
медичних інформаційних 
системах  

 Лекція, 
Практичне 

заняття, 
самостійна 

робота 

Модульна контрольна робота 1, 
2; 

оцінювання усних 
відповідей/доповнень; 

захист практичних робіт 

10 

2.4. Застосовувати сучасні 
комп’ютерні та інформаційні 
технології для оцінки 
різноманітних показників 
організму та роботи з ними 

 Лекція, 
Практичне 

заняття, 
самостійна 

робота 

Модульна контрольна робота 1, 
2; 

оцінювання усних 
відповідей/доповнень; 
реферативні роботи з 

сучасного стану питань, що 
розглядаються в рамках курсу, 

захист практичних робіт; 

10 

3 Комунікація    
3.1. Демонструвати спілкування в 

діалоговому режимі з 
колегами та цільовою 
аудиторією, ведення 
професійної наукової дискусії;  

Практична 
робота, 

самостійна 
робота 

Оцінювання усних 
відповідей/доповнень; 
реферативні роботи  з 

сучасного стану питань , що 
розглядаються в рамках курсу; 
презентація  з обговоренням по 

сучасним проблемним 
питанням 

5 

3.2. Письмово відображувати та 
презентувати результати своїх 
досліджень українською 
мовою. 

Практична 
робота, 

самостійна 
робота 

Реферативні роботи з 
сучасного стану питань, що 

розглядаються в рамках курсу; 
презентація  з обговоренням по 

сучасним проблемним 
питанням 

5 
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6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із 
програмними результатами навчання  

 
Результати навчання дисципліни (код) 

 
Програмні результати навчання (назва) 

1.1 1.2 1.3. 1.4 1.5. 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 

ПР15. Уміння використовувати методи 
опитування та анкетування 

+ + + + + + + + + + + 

 
7. Схема формування оцінки. 
7.1. Форми оцінювання студентів:  
- семестрове оцінювання:  
1. Модульна контрольна робота 1 – РН 1.1-1.2, 2.1. (блок тем Розділу 1)  
– 15 балів / 7,5  балів 
2. Модульна контрольна робота 2 – РН 1.3 -.1.4, 2.2-2.4 (блок тем Розділу 2)  

15 балів / 7,5 балів 
3. Реферативні роботи за темами (2 шт.) – РН 1.1. – 3.2 – 10 балів/5 балів (2 шт. кожна 
по 5 балів) 
4. Усні відповіді та вирішення задач на заняттях- РН 1.1. – 3.2. – 60 балів / 35 балів 
- підсумкове оцінювання: у формі заліку 

    Підсумкова оцінка з освітнього компонента, підсумковою формою контролю за яким 
встановлено залік, визначається як сума оцінок (балів) за всіма успішно оціненими 
результатами навчання. Оцінки нижче мінімального порогового рівня до підсумкової 
оцінки не додаються. 
   Обов’язковим для отримання позитивної підсумкової оцінки (60 балів і вище та 
«зараховано») є відпрацювання всіх лабораторних робіт і  написання реферативних 
робіт. 
   Перескладання семестрового контролю з метою покращення позитивної оцінки не 
допускається. 
 
7.2. Організація оцінювання: 
    Модульні контрольні роботи 1,2 проводяться по завершенні тематичних лекцій з 
Розділу 1 (теми 1-3) та 2 (теми 4-5). Задачі є груповим та індивідуальними завданням, 
розв’язуються та обговорюються під час практичних (семінарських) занять та можуть 
бути надані для самостійного опрацювання підчас проходження всіх тем.   
    Оцінювання реферативних робіт проводиться по завершенні лекцій та тематичних 
лабораторних занять з Розділу 1 та 2.  
   Оцінювання усних відповідей та доповнень проводиться упродовж семестру під час 
проведення практичних (семінарських) занять.  
 
7.3. Шкала відповідності оцінок 

 
Зараховано / Passed 60-100 
Не зараховано / Fail 0-59 
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8. Структура навчальної дисципліни. Тематичний план.   

№ 
п/п 

Назва  лекції 
Кількість годин 

Лекції 
Практи

чні 
С/Р 

 Розділ 1 
1 Тема 1. Етичні та правові принципи управління 

інформацією в сфері охорони здоров’я 
4 6 8 

 

Лекція 1. Поняття інформації. Медична інформація та 
основні поняття інформатизації у медицині.  

2  
 

Практична робота 1. Інноваційні технології в медицині.   2  

Лекція 2. Етичні та правові принципи управління 
інформацією в системі охорони здоров'я. Проблеми 
організації захисту лікарської таємниці. 

2  
 

Практична робота 2. Загальні принципи зберігання 
медичної інформації. 

 2 
 

Практична робота 3. Кодування та класифікація 
медичних даних. 

 2 
 

Самостійна робота: Особливості захисту медичної 
інформації. Поняття класифікації медичних 
даних. Поняття реквізитів, класифікаторів. 
Ієрархічна система класифікації. Фасетна 
система класифікації. Дескрипторна система 
класифікації. Класифікаційне кодування.  

  

8 

2 Тема 2. Телемедицина 2 6 8 

 

Лекція 3. Мережеві технології. Основи телемедицини.  2   

Практичне заняття 4. Телемедицина в Україні та світі: 
поточний стан та перспективи розвитку  

 2 
 

Практичне заняття 5. Основи алгоритмізації медичних 
задач. 

 2 
 

Практичне заняття 6. Формалізація та алгоритмізація 
медичних задач.  

 2 
 

Самостійна робота: застосовування телемедицини 
лікарями первинної ланки. Логіка як наука. 
Детерміністична логіку. Логіка фазових 
інтервалів. Етапи діагностичного процесу в 
імовірнісній діагностиці.  

  

8 

 Модульна контрольна робота 1    

 Розділ 2 

3 
Тема 3. Основи статистичних методів обробки 

медичної інформації 
4 8 11 

 

Лекція 4. Поняття статистики в медицині, кореляційно-
регресивних зав’язків між даними.  

2  
 

Практична робота 7. Теореми теорії ймовірностей. 
Розрахунок ймовірнісних подій в медицині. 

 2 
 

Практична робота 8. Поняття статистики в медичних 
дослідження. Вибіркова та генеральна сукупність  

 2 
 

Лекція 5. Методи математичного моделювання в 
медицині. 

2  
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Практична робота 9. Аналіз біосигналів. Методи 
обробки біосигналів.  

 2 
 

 
Практична робота 10. Візуалізація медико-біологічних 
даних. Обробка та аналіз медичних зображень. 

 2 
 

 

Самостійна робота: Основні поняття теорії 
ймовірностей. Ймовірності події, способи 
обчислення. Функціонування систем 
імовірнісної діагностики. Типи зав’язків між 
параметрами. Методи представлення даних та їх 
візуалізація. Математична модель “ Хижаки - 
жертви”. Математичне моделювання в 
імунології. Математична модель росту 
популяції бактерій. Математичне моделювання 
поширення інфекційної хвороби в населеному 
пункті. 

  

11 

 Модульна контрольна робота 1  
 

 
4 Тема 4. Технології баз даних 2 4 8 

 

Лекція 6. Система управління базами даних 2   

Практична робота 11. Стандартизована історія хвороби 
пацієнта. Створення медичної карти. 

 2 
 

Практична робота 12. Використання інформативних 
(комп’ютерної) техніки при проведенні обстежень, 
постановці діагнозу, лікуванні. 

 2 
 

 

Самостійна робота: Бази медичних даних. Робота з 
базою даних у середовищі MS Access. Панель 
інструментів бази даних. Створення бази даних 
(створення структури БД) 

  

8 

5 Тема 5. Експертні системи в медицині 2 4 11 

 
Лекція 7. Автоматизовані системи управління охорони 
здоров’я. Медичні інформаційні системи.   

2  
 

 
Практична робота 13. Локальні та глобальні мережі. 
Поняття про медичні ресурси Internеt.   2 

 

 
Практична робота 14. Типи інформаційних систем в 
галузі охорони здоров'я.  

 2 
 

 

Самостійна робота: Інформаційні ресурси системи 
охорони здоров’я. Госпітальні інформаційні 
системи та їх розвиток. Індивідуальні медичні 
картки пацієнтів. Структуризація змісту 
електронних медичних карток. 
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 Модульна контрольна робота 2    
 Консультації за курсом – 2 години 
 ВСЬОГО 14 28 46 

Загальний обсяг  90 год., в тому числі: 
Лекцій – 14 год. 
Лабораторні – 28 год. 
Самостійна робота - 46 год. 
Консультації –  2 год.  
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