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1. Мета дисципліни – формування та розвиток у майбутніх лікарів-лаборантів 
компетентностей у галузі сучасних інформаційно-комунікаційних технології 
(ІКТ) для забезпечення ефективного, раціонального використання сучасного 
програмного забезпечення загального та спеціального призначення при 
опрацюванні медико-біологічних даних у галузі охорони здоров'я, і зокрема 
вміння знаходити в глобальних мережах інформацію професійного характеру, 
застосовувати існуючі програмні пакети для отримання, зберігання, аналізу та 
обміну інформацією у своїй професійній діяльності. 
 

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: 

1. Знати основи комп’ютерної грамотності, зокрема організації операційної 
системи Windows та комп’ютерної безпеки, методи пошуку, збереження, 
архівації і захисту інформації. 

2. Вміти впевнено працювати в якості користувача персонального 
комп’ютера, використовувати стандартні та службові програми 
операційної системи Windows, вміти працювати  з офісним програмним 
забезпеченням Microsoft Office та/або LibreOffice, працювати з науково-
методичною літературою, виконувати практичні роботи.  

3. Володіти елементарними навичками користування електронною 
поштою, навігації в мережі Інтернет, пошуку необхідної інформації за 
допомогою Інтернет-браузерів, аналізу медичних зображень, графічного 
подання інформації, користування мультимедійними технологіями. 

3. Анотація навчальної дисципліни: 
Медична інформатика – це інтегральна, міждисциплінарна наука, що 

виникла на перетині інформатики, комп’ютерних технологій та охорони 
здоров'я. Ця дисципліна стосується ресурсів, баз даних, алгоритмів та методів, 
які необхідні для оптимізації отримання, зберігання, передачи та використання 
інформації в галузі охорони здоров'я та біомедицини. Сфера застосувань 
медичної інформатики є багатопрофільною та охоплює такі галузі, як 
електронні медичні картки пацієнітів, системи підтримки прийняття рішень, 
eHealth, телемедицина, медична етика, використання комп’ютерних технологій 
у системі охорони здоров'я населення. Це включає міжнародні системи охорони 
здоров'я, глобальні інформаційні ресурси та системи охорони здоров'я. 
Студенти отримають професійні навички пошуку та аналізу інформації 
біомедичного профілю, використання інноваційних програм, ресурсів та 
комп’ютерних технологій для покращення охорони здоров'я, для розвитку    
науково-обгрунтованої медицини та  управління в галузі медицини, проведення 
власних досліджень у галузі медичної інформатики. Отримані ними 
компетенції будуть потрібні для роботи в лікарнях, науково-дослідних 
лабораторіях, діагностичних лабораторіях, страхових компаніях та урядових 
організаціях.  
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З подальшим розвитком медичної інформатики пов'язано вирішення як 
глобальних проблем поширених у світі захворювань, так і покращення 
ефективності і оптимізації систем надання медичних послуг населенню у 
кожній країні. 

4. Завдання (навчальні цілі):  
1. формування та розвиток знань, умінь і навичок, необхідних для 

ефективного використання сучасних комп’ютерних програм загального 
та спеціального призначення у галузі охорони здоров’я; 

2. сформувати у студента повне уявлення про значення та можливості 
сучасних ІКТ у галузі охорони здоров’я та про необхідність і перспективи 
подальшого розвитку комп’ютерних технологій; 

3. розвиток уміння самостійно опановувати програмні пакети різного 
призначення та оновлювати й інтегрувати набуті знання; 

4. формування базових навичок роботи з персональним комп’ютером, 
пошуку біомедичної інформації з використанням Інтернет-ресурсів, 
використання методів аналізу, представлення,  зберігання та передачи 
медико-біологічних даних за допомогою ІКТ; 

5. сформувати у студена уявлення про сучасні тенденції та напрямки 
фундаментальних та прикладних досліджень у галузі медичної 
інформатики.  

 

5. Результати навчання за дисципліною: 
 

Результат навчання 
(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація; 4. автономність та 

відповідальність) 

Форми (та/або 
методи і 

технології) 
викладання і 

навчання 

Методи 
оцінювання та 

пороговий 
критерій 

оцінювання  

Відсоток у 
підсумковій 

оцінці з 
дисципліни Код Результат навчання 

1.1 Знати основні положення медичної 
інформатики та особливості застосування 
програмного забезпечення для обробки 
медичних даних та медичної інформації; 

Лекція Модульна 
контрольна 

робота 
 

20 

1.2 Знати основні міжнародні ресурси, 
програми, бази даних, напрямки наукових 
досліджень, міжнародні організації у галузі 
медичної інформатики. 

Лекція 

1.3 Знати принципи та стандарти систем 
eHealth та телемедицини. 

Лекція Модульна 
контрольна 

робота 
 

20 

1.4 Знати принципи отримання, зберігання, 
проведення пошуку медичної інформації, її 
захисту. 

Лекція 

2.1 Вміти використовувати персональний 
комп'ютер для вирішення типових задач 
професійної діяльності. 

Практична 
робота 

Звіт по 
практичній 

роботі 

10 

2.2 Вміти знаходити, аналізувати, проводити 
оцінку клінічної, біомедичної інформації, 
даних наукових досліджень у галузі 
охорони здоров’я населення. 

Практична 
робота 

Звіт по 
практичній 

роботі 

10 
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2.3 Вміти створювати електронні медичні 
картки пацієнітів, бази даних, у заданому 
форматі та редагувати їх. 

Практична 
робота 

Звіт по 
практичній 

роботі 

10 

3.1 Вміти працювати в групі під час пошуку та 
аналізі отриманих даних. 

Практична 
робота 

Звіт по 
практичній 

роботі 

10 

3.2 Вміння робити презентацію на задану тему 
з використанням мультимедійних 
технологій. 

Практична 
робота 

Презентація 
Microsoft 

PowerPoint 

10 

4.1 Вміти самостійно працювати з науковою та 
навчально-методичною літературою, 
здійснювати пошук та узагальнювати 
науково-технічну інформацію, готувати 
звіти (реферати) на задану тему.  

Самостійна 
робота 

(Case Study) 

Реферат 10 

 

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 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 4.1 

Здатність розв’язувати типові та складні 
спеціалізовані задачі та практичні проблеми у 
професійній діяльності у галузі охорони здоров’я, 
що стосуються застосування персонального 
комп’ютера та роботи з програмами загального 
призначення, та передбачає проведення досліджень 
та/або здійснення інновацій і характеризується 
комплексністю та невизначеністю вимог. 

   + + + + +  + 

Демонструвати володіння основними термінами в 
галузі медичної інформатики. 

+ + + +     
  

Здатність застосовувати знання в практичних 
ситуаціях.     + + +  

  

Здатність до вибору стратегії спілкування; 
здатність працювати в команді; навички 
міжособистісної взаємодії. 

       + +   

Навички використання інформаційних і 
комунікаційних технологій у галузі охорони 
здоров’я. 

    + + +   + 

Вміти застосовувати набуті знання у подальшому 
навчанні та професійній діяльності + + + + +      

Вміти визначати джерело та/або місце знаходження 
потрібної інформації в залежності від її типу; 
отримувати необхідну інформацію з визначеного 
джерела; опрацьовувати та аналізувати отриману 
інформацію. 

    + + +  

  

Використовувати методи опрацювання медичної 
інформації для вирішення типових задач 
професійної діяльності. 

    + + + +  + 
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7. Схема формування оцінки. 

7.1 Форми оцінювання студентів:  

- семестрове оцінювання:  
1. Модульна контрольна робота 1 – РН 1.1; 1.2. – 15 балів/ 9 балів 
2. Модульна контрольна робота 2 – РН 1.3; 1.4 – 15 балів/ 9 балів 
3. Практичні роботи – РН 2.1; 2.2; 2.3; 3.1 – 40 балів/ 24 балів  
4. Проміжне тестування РН 4.1 – 10 балів/ 6 балів 
 

- підсумкове оцінювання у формі заліку 

Формою проведення залікуу є підсумкова тестова контрольна робота. Результатами 
навчання, які оцінюються в тестовій контрольній роботі, є РН 1.1-1.4 та РН 2.1-2.3. 
Максимальна кількість балів, які можуть бути отримані студентом, становить 20 балів.  

 

- умови допуску до підсумкового заліку: 
Студент допускається до заліку за умови виконання всіх передбачених планом практичних 

робіт, підгоотовки презентації та реферату на задану тему. Студент не допускається до заліку, 
якщо під час семестру набрав менше ніж 48 балів. 

 

7.2 Організація оцінювання:  

Модульні контрольні роботи 1 і 2 проводяться після завершення лекцій з розділів 1 і 2 
відповідно. Проміжне тестування проводиться упродовж лекційного курсу. Звіти по 
практичних роботах у формі опитування проводяться після кожної практичної роботи.  

 

7.3 Шкала відповідності оцінок 
Відмінно / Excellent 90-100 

Добре / Good 75-89 
Задовільно / Satisfactory 60-74 

Незадовільно / Fail 0-59 
Зараховано / Passed 60-100 
Не зараховано / Fail 0-59 

 



8. Структура  навчальної  дисципліни. 
  

Тематичний  план  лекцій та практичних  занять 
 

№ 
п/п 

Назва  теми 
Кількість годин 

лекції 
Практичні 

заняття 
Самостійна 

робота 

1 
Тема 1. Медична інформатика – історія, сучасний 

стан, перспективи та шляхи подальшого її 
розвитку. 

8 12 5 

 

Лекція 1. Розвиток комп’ютерних технологій та 
історія медичної інформатики. Основи 
застосування інформаційних технологій в 
галузі охорони здоров’я. 

2   

Лекція 2. Поняття інформації, її властивості, 
вимірювання та передача. 

2   

Лекція 3. Основні компетенції, які необхідні для 
професійної роботи у галузі медичної 
інформатики. 

2   

Лекція 4. Розвиток комп’ютерних технологій. 2   
Практична робота 1. Ознайомлення з операційними 

системами та програмним забезпеченням для 
роботи з даними. Використання електронних 
таблиць в галузі медицини. 

 2  

Практична робота 2. Загальні принципи роботи в 
Excel: робота з листами, формування, 
форматування, фільтрування і сортування 
даних. Аналіз та візуалізація даних  за 
допомогою електронних таблиць Excel. 

 2  

Практична робота 3. Ознайомлення з пошуковою 
системою PubMed. Робота з науковою 
біомедичною літературою в PubMed з 
використанням інструментів пошуку MeSH, 
Details, Filters, History та Search Builder. 
Створення сценаріїв пошуку. Створення та 
функції власного кабінету “My NCBI”. 

 4  

Практична робота 4. Робота з бібліографічною 
інформацією. Створення списків літератури з 
використанням програми-менеджера 
цитувань Mendeley. Імпорт бібліографічної 
інформації та створення бібліографічних баз 
в EndNote Basic. 

 4  

Самостійна робота. Історія розвитку біомедичної 
інформатики.  

  5 

2 
Тема 2. Основи інформаційних технологій в 

системі охорони здоров’я. Обробка та 
аналіз медико-біологічних даних. 

4 8 15 

 

Лекція 5. Комп'ютерні мережі в медицині. Основи 
системи eHealth та телемедицини. 
Електронна медична картка пацієнта (ЕМК). 

2   

Лекція 6. Міжнародні професійні організації у галузі 
медичної інформатики. 

2   
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Практична робота 5. Комп'ютерна обробка 
текстових даних та створення електронних 
документів. 

 4  

Практична робота 6. Робота з основними банками 
даних біологічних послідовностей, зокрема 
NCBI, PDB і UniProt. 

 4  

Самостійна робота. Програмні пакети Microsoft 
Excel i Access для роботи з даними 
лабораторної діагностики. 

  15 

3 
Тема 3. Медичні інформаційні системи, бази 

даних та наукові дослідження у галузі 
медичної інформатики. 

4 4 15 

 

Лекція 7. Медичні інформаційні системи, бази 
даних. 

2   

Лекція 8. Наукові дослідження у галузі медичної 
інформатики. 

2   

Практична робота 7. Ознайомлення з базами даних 
Центра медичної статистики МОЗ України, 
Української бази медико-статистичної 
інформацiї  "Здоров'я для всіх" та Всесвітньої 
організації охорони здоров'я (ВООЗ). 

 2  

Практична робота 8. Ознайомлення з базами даних 
Centers for Disease Control and Prevention 
(США), EuroStat (ЄС), Office for National 
Statistics (Велика Британія), Our World in 
Data, Human Mortality Database, The Cancer 
Genome Atlas pathology data (TCGA), BIDS. 

 2  

Самостійна робота. Застосування програми Origin 
для статистичного і автоматизованого 
аналізу даних, побудови графіків. 

  15 

4 Тема 4. Обробка та аналіз медичних зображень. 0 4 10 

 

Практична робота 8. Кількісний аналіз зображень 
за допомогою програми Origin та ImageJ. 

 4  

Самостійна робота. Застосування програми ImageJ 
для кількісного аналізу зображень. 

  10 

 ВСЬОГО 16 28 45 

 
 
Загальний обсяг 90 год., в тому числі: 
Лекцій –    16   год. 
Семінари –   0   год.. 
Практичні заняття –   28   год. 
Лабораторні заняття –   0   год. 
Тренінги –   0    год. 
Консультації –   1   год. 
Самостійна робота –   45   год. 
 

9. Рекомендована література: 

Основна: 
1. Медицинская информатика: учебник / И.Е. Булах, Ю.Е. Лях, В.П. Марценюк, И.И. 
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Хаимзон. – К.: ВСИ “Медицина”, 2012. – 424 с. 
2. Медична інформатика в модулях: практикум / І.Є. Булах, Л.П. Войтенко, М.Р. Мруга 

та ін.; за ред. І.Є.Булах. – К.: Медицина, 2012. – 208 с. 
3. Musen M.A. Handbook of Medical Informatics / Editors J. van Bemmel, M.A. Musen. – 

Heidelberg: Springer-Verlag, 2002. – 621 pp. 
4. Informatics in Medical Imaging: Imaging in Medical Diagnosis and Therapy / Editors 

G.C. Kagadis, S.G. Langer. - Boca Raton: CRC Press, 2011. – 367 pp. 
5. Medical Imaging Informatics / Editors A.T. Bui, R.K. Taira. - New York Dordrecht 

Heidelberg London: Springer, 2010. – 551 pp. 
6. Biomedical Informatics: Computer Applications in Health Care and Biomedicine (Health 

Informatics) / Editors E.H. Shortliffe, J.J. Cimino. – London: Springer-Verlag, 2014. – 965 
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