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Загальна інформація про викладача: (Риженко Віктор Павлович, 

асистент кафедри медичної і фармацевтичної інформатики та новітніх 

технологій ЗДМУ, 69035 м. Запоріжжя, пр. Маяковського, 26,  

Тел.: (061) 239-33-01.  

Адреса електронної пошти : ryzhenko@zsmu.zp.ua. 

Сайт в Internet : http://dl.zsmu.edu.ua 

 

1. Назва, код дисципліни і кількість кредитів 

Назва навчальної дисципліни: «Медична інформатика». 

Код дисципліни за ОПП: ВБ 2.1. 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 годин (3 кредити 

ECТS), 6 годин лекційних занять, 24 годин практичних занять та 60 годин 

самостійної роботи. Програма курсу структурована на модулі ECTS, до 

складу якої входять змістові модулі. Дисципліна «Медична інформатика» 

складається з одного модуля. 

 

2. Час і місце проведення навчальної дисципліни  

Навчальні кімнати 524, 527, 626, 627 головний корпус ЗДМУ. Час 

проведення: Понеділок - П’ятниця з 8:00 до 15:00. 

Термін викладання – один семестр 

 

3. Пререквізити і постреквізити навчальної дисципліни  

Навчальна дисципліна «Медична інформатика»:  

- базується на вивченні студентами навчальних дисциплін: медична та 

біологічна фізика, медична біологія, морфологічних дисциплін й інтегрується 

з цими дисциплінами;  

- закладає основи вивчення дисциплін біостатистика та соціальна 

медицина і організація охорони здоров’я;  

- сприяє вивченню студентами клінічних, гігієнічних та соціальних 

дисциплін;  

- передбачає формування умінь застосовувати знання з медичної 

інформатики в процесі подальшого навчання у професійній діяльності.  
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4. Характеристика навчальної дисципліни 

4.1 Призначення навчальної дисципліни  

Програма навчальної дисципліни «Медична інформатика» викладається 

з метою ознайомлення студентів із використанням інформаційно-

комунікаційних технологій (ІКТ) у галузі охорони здоров’я, навчити 

опрацьовувати медико-біологічні дані за допомогою ІКТ та забезпечити 

розвиток інформатичної компетентності у майбутніх лікарів.  

Предметом вивчення навчальної дисципліни «Медична інформатика» є 

інформаційні процеси, що передбачають використання ІКТ у галузі охорони 

здоров’я.  

Дисципліна «Медична інформатика» забезпечує набуття студентами 

компетентностей:  

Інтегральні:  

Здатність розв’язувати складні задачі т а  проблеми у галузі охорони 

здоров'я у професійній  діяльності або у процесі навчання, що передбачає 

проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується 

невизначеністю умов і вимог.  

Загальні:  

ЗК 1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК 2. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної 

діяльності. 

ЗК 3. Здатність застосовувати знання у практичній діяльності. 

ЗК 4. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово. 

ЗК 5. Здатність спілкуватися англійською мовою. 

ЗК 6. Навички використання інформаційних і комунікаційних 

технологій. 

ЗК 7. Здатність до пошуку, опрацювання та аналізу інформації з різних 

джерел. 

ЗК 8. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації. 

ЗК 9. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми. 

ЗК 10. Здатність бути критичним і самокритичним. 

ЗК 11. Здатність працювати в команді. 
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ЗК 12. Прагнення до збереження навколишнього середовища. 

ЗК 13. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо.  

ЗК 14. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена 

суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного 

демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, 

верховенства права прав і свобод людини і громадянина в Україні. 

Спеціальні (фахові, предметні):  

ФК 5. Спроможність до проектування процесу надання медичної 

допомоги: 

визначати підходи, план, види та принципи лікування захворювань 

органів і тканин ротової порожнини та щелепно-лицевої області. 

ФК 6. Спроможність визначати раціональний режим праці, відпочинку, 

дієти у хворих при лікуванні захворювань органів  і тканин ротової 

порожнини та щелепно- лицевої області. 

ФК 7. Спроможність визначати тактику ведення пацієнтів із 

захворюваннями органів і тканин ротової порожнини та щелепно-

лицевої області з супутніми соматичними захворюваннями. 

ФК 9. Спроможність проводити лікування основних захворювань органів і 

тканин ротової порожнини та щелепно-лицевої області. 

ФК 13 Спроможність оцінювати вплив навколишнього середовища на стан 

здоров`я населення (індивідуальне, сімейне, популяційне). 

ФК 14. Спроможність ведення нормативної медичної документації. 

ФК 15. Опрацювання державної, соціальної 

та медичної інформації. 

ФК 17. Спроможність до правового забезпечення власної професійної 

діяльності. 

 

4.2 Мета вивчення навчальної дисципліни  

Метою вивчення навчальної дисципліни «Медична інформатика» є 

формування навиків роботи з офісним та спеціалізованим програмним 
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забезпеченням ПК, пошуку та обробки медичної інформації; формування 

алгоритмічного мислення майбутніх лікарів, формування умінь застосування 

теоретичних знань з медичної інформатики у професійній діяльності.  

 

4.3 Завдання вивчення дисципліни  

Основним завданням вивчення дисципліни «Медична інформатика» є 

ознайомлення з основними принципами побудови електронних документів; 

ознайомлення з методами прийняття рішень в медицині із застосуванням 

комп’ютерних технологій, зокрема, дистанційно; інформування студентів 

про способи обчислення та обробки статистичної інформації щодо 

досліджень у медицині та про цифрові комп’ютерні медичні комплекси.. 

 

4.4 Зміст навчальної дисципліни  

Тема 1. Техніка безпеки. Вхідний контроль знань. Базові поняття та 

структура дисципліни «Медична інформатика». Мережеві технології. Основи 

телемедицини. 

Тема 2. Основи проектування навчальних елементів для онлайн курсів 

edX. Обробка медичних зображень. 

Тема 3. Комп’ютерні технології статистичного аналізу медико-

біологічних даних. 

Тема 4. Кодування та класифікація медичних даних. Формалізація та 

алгоритмізація медичних задач. 

Тема 5.Формальна логіка у вирішенні задач діагностики, лікування та 

профілактики медичних захворювань 

Тема 6. Побудова баз даних медичних закладів. Індивідуальні медичні 

картки. Структуризація змісту ЕМК. 

Тема 7. Типи інформаційних систем в галузі охорони здоров’я. 

Госпітальні інформаційні системи на базі систем керування базами даних 

(СКБД). Клінічне використання інформаційних технологій. 

Тема 8. Системи прийняття рішень на базі експертних систем в 

медицині. Типи баз знань Залік. 
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4.5 План вивчення навчальної дисципліни  

 

№ 

тижня 
Назва теми 

Форми 

організації 

навчання та 

кількість 

годин 

Завдання для 

самостійної роботи 

 

Базові поняття дисципліни 

«Медична інформатика». 

Основні принципи 
формалізації і алгоритмізації 
медичних завдань. 

Лекція  
(2 години) 

 

 

Класифікація медичних 

інформаційних системи (ІС). 
Принципи проектування та 

організації баз даних засобами 

систем керування базами 
даних. 

Лекція  
(2 години) 

 

 

Клінічні системи ухвалення 

рішень на основі експертних 
систем в медицині. 

Лекція  

(2 години) 
 

1-2 

Техніка безпеки. Вхідний 
контроль знань. Базові поняття 

та структура дисципліни 

«Медична інформатика». 
Мережеві технології. Основи 
телемедицини. 

Практична 
робота  

(3 години) 

с.р. – 5 год 

Аналіз структури 

мережі медичного 

університету та інших 
корпоративних 

комп’ютерних мереж. 

3-4 

Основи проектування 

навчальних елементів для 

онлайн курсів edX. Обробка 
медичних зображень. 

Практична 
робота  

(3 години) 

с.р. – 5 год. 

Організація 

інформаційного 
середовища студента 

на базі хмарних 

технологій MS Office 

365 

5-6 

Комп’ютерні технології 

статистичного аналізу медико-
біологічних даних. 

Практична 
робота (3 

години) 

с.р. – 10 
год. 

Отримання навичок 
проектування веб-

сайтів за допомогою 

мови розмітки HTML 
 

7-8 

Кодування та класифікація 
медичних даних. Формалізація 

та алгоритмізація медичних 
задач. 

Практична 
робота (3 

години) 

с.р. – 10 
год. 

Отримання 
практичних навичок 

роботи з програмою 

Terminal у середовищі 
програмування Cache 
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Intersystem. 

9-10 

Формальна логіка у вирішенні 

задач діагностики, лікування та 

профілактики медичних 
захворювань 

Практична 

робота (3 

години) 

с.р. – 10 
год. 

Отримання 
практичних навичок 

роботи з програмою 

Cache Studio у 

середовищі 
програмування Cache 

Intersystem. 

11-12 

Побудова баз даних медичних 

закладів. Індивідуальні медичні 

картки. Структуризація змісту 
ЕМК. 

Практична 

робота (3 

години) 
с.р. – 10 

год. 

Побудова діаграм 

класів та екземплярів 

за допомогою мови 
моделювання UML 

 

13-14 

Типи інформаційних систем в 

галузі охорони здоров’я. 
Госпітальні інформаційні 

системи на базі систем 

керування базами даних 
(СКБД). Клінічне використання 
інформаційних технологій. 

Практична 

робота (3 

години) 
Практична 

робота (3 

години) 
с.р. – 5 год. 

Отримання 

практичних навичок 

роботи з базами даних 
та системами 

управління базами 

даних. Створення баз 
даних із 

використанням мови 

запитів до баз даних 

SQL. 

15-16 

Системи прийняття рішень на 

базі експертних систем в 

медицині. Типи баз знань Залік. 

Практична 

робота (3 
години) 

с.р. – 5 год. 

Створення динамічних 
веб-сторінок у 

програмі Cache Server 

Page. 

 

 

5. Самостійна робота студента  

 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1 
Аналіз структури мережі медичного університету та 

інших корпоративних комп’ютерних мереж. 
5 

2 
Отримання навичок проектування веб-сайтів за 

допомогою мови розмітки HTML  
5 

3 
Організація інформаційного середовища студента на 
базі хмарних технологій MS Office 365  

10 

4 
Отримання практичних навичок роботи з програмою 

Terminal у середовищі програмування Cache Intersystem. 
10 

5 
Отримання практичних навичок роботи з програмою 

Cache Studio у середовищі програмування Cache 
10 
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Intersystem. 

6 
Побудова діаграм класів та екземплярів за допомогою 
мови моделювання UML  

10 

7 

Отримання практичних навичок роботи з базами даних 
та системами управління базами даних. Створення баз 

даних із використанням мови запитів до баз даних SQL.  

 

5 

8 
Створення динамічних веб-сторінок у програмі Cache 

Server Page.  
5 

Разом 60 

 

6. Список основної та додаткової літератури 

6.1 Основна література  

1.  Булах І. Є. Комп'ютерне моделювання у фармації : навч. посіб. / І. Є. 

Булах, Л. П. Войтенко, І. П. Кривенко. - 2-ге вид., випр. - Київ : Медицина, 
2017. - 208 с. 

2.  Медицинская информатика : учебник / И. Е. Булах, Ю. Е. Лях, В. П. 

Марценюк, И. И. Хаимзон . - К. : Медицина, 2012. - 424 с. 

3.  Медична інформатика : підручник / І.Є. Булах, Ю.Є. Лях, В.П. 

Марценюк, І.І. Хаїмзон. - Т. : Укрмедкнига, 2008. - 308 с. 

6.2 Додаткова література  

4. Handbook of Medical Informatics. Editors: J.H. van Bemmel, M.A. Musen. 

– http://www.mieur.nl/mihandbook; http://www.mihandbook.stanford.edu 
5. Mark A. Musen B. Handbook of Medical Informatics // Електронний 

ресурс ftp://46.101.84.92/pdf12/handbook-of-medical-informatics.pdf 

6. Edward H., Shortliffe J., Cimino J. Biomedical Informatics, 2014 / 
Електронний ресурс 

http://www.rhc.ac.ir/Files/Download/pdf/nursingbooks/Biomedical%20Informatics

%20Computer%20Applications%20in%20Health%20Care%20and%20Biomedicin

e-2014%20-%20CD.pdf 
7. Інформатика в таблицях і схемах: ПК і його складові, операційна 

система Windows, інтернет, основні та допоміжні пристрої, системне та 

прикладне програмне забезпечення, моделювання та програмування / 
[Білоусова Л. І., Олефіренко Н. В.]. — Харків: Торсінг плюс, 2014. — 111 с. 

8. Основи інформатики. Microsoft Office 2013 (Word, PowerPoint на 

практиці) : навч. посіб. / М. М. Дрінь, Н. В. Романенко ; М-во освіти і науки 

України, Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. — Чернівці : Чернів. нац. ун-т, 
2014. — 75 с. 

9. Інформатика та інформаційні технології : практикум для орг. роботи 

студентів на практ. та лаб. заняттях / Ю. Ю. Білак, В. О. Лавер, Ю. В. 
Андрашко, І. М. Лях; М-во освіти і науки України, ДВНЗ ”Ужгор. нац. ун-т”, 

Ф-т інформ. технологій, Каф. інформатики та фіз.-мат. дисциплін. — 

Ужгород: Аутдор-шарк, 2015. 
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10. Інформатика : практикум з інформ. технологій / Я. М. Глинський. — 

Тернопіль: Підруч. і посіб., 2014. — 302 с. 

11. https://support.office.com/uk-ua/ (Довідкові та навчальні матеріали 
пакету Microsoft Office)  

12. www.uacm.kharkov.ua (Українська асоціація “Комп’ютерна 

Медицина”)  

13. www.mednavigator.net (Медична пошукова система)  
14. www.rmj.ru (Інтернет-версії періодичних видань)  

15. www.medinfo.com.ua (Медична пошукова система України)  

16. www.medico.ru (Медична пошукова система)  
17. www.medinf.nmu.ua (Інформаційні ресурси навчально-методичних 

матеріалів з дисципліни «Європейський стандарт комп’ютерної 

грамотності»)Національна бібліотека імені В.І.Вернадського 

http://www.nbuv.gov.ua/  
18. Наукова бібліотека Запорізького державного медичного університету 

http://library.zsmu.edu.ua/  

19. Национальная Медицинская Библиотека США (National Library of 
Medicine) - свободный и бесплатный доступ к MEDLINE 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/PubMed  

20. Інтернет університет інформаційних технологій http://intuit.ru  

21. Обучение в Интернет. Бесплатное дистанционное обучение 
информатике, телекоммуникациям, основам электронного бизнеса 

http://www.lessons-tva.info/  

22. Кафедра медичної інформатики та комп'ютерних технологій 
навчання Національного медичного університету імені О.О.Богомольця 

http://nmuinform.ucoz.ru/  

23. Кафедра медичної та фармацевтичної інформатики та НТ ЗДМУ 

ftp://192.168.1.184  

 

7. Контроль і оцінка результатів навчання   

7.1. Види контролю  

Поточний контроль здійснюється на кожному практичному занятті 

відповідно конкретним цілям теми. Рекомендується застосовувати на всіх 

практичних заняттях види стандартизованого контролю теоретичної 
підготовки та контроль засвоєння практичних навичок: комп’ютерні тести, 

виконання практичних завдань, включаючи компетентнісно-орієнтовані.  

Підсумковий контроль засвоєння модулю відбувається по 
завершенню вивчення блоку відповідних змістових модулів шляхом 

тестування та виконання практичних завдань.  

Оцінка за кожне практичне заняття з дисципліни повинна бути 

комплексною, включаючи контроль теоретичної та практичної підготовки 
студента, і виставлятися викладачем за традиційною чотирибальною 

шкалою, а також конвертується у відповідні бали.  
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Максимальна кількість балів, що присвоюється студентам при засвоєнні 

модуля – 200.  

Самостійна робота студентів, яка передбачена в темі поряд з 

аудиторною роботою, оцінюється під час поточного контролю теми на 

відповідному занятті. 

7.2. Форми контролю 

 усне опитування,  

 тестовий комп’ютерний контроль в системі RATOS,  

 безпосередній контроль виконання практичних маніпуляцій на 

комп’ютері, 

 диференційований залік. 

Оцінка за вивчення дисципліні (залік) визначається як сума оцінок 

поточної навчальної діяльності (у балах) та оцінки підсумкового контролю (у 

балах), яка виставляється при оцінюванні теоретичних знань та практичних 

навичок відповідно до переліків, визначних програмою дисципліни. 

8. Політика навчальної дисципліни   

Активна участь студентів на практичному занятті під час опитування, 

відвідування лекційних занять, ініціативність студентів в обговоренні 
дискусійних тем, своєчасність виконя самостійної роботи, заохочення 

студентів до науково-дослідної роботи. 

При інтерактивному використанні комп’ютерних засобів під час 

вивчення дисципліни студент повинен :  

 аналізувати свою поведінку в навчальному закладі, розв’язувати 

ситуативні завдання з дотриманням норм професійної етики; вирішувати 
конфліктні ситуації з урахуванням інтересів різних сторін;  

 демонструвати негативне ставлення до проявів академічної 

недоброчесності, 

 усвідомлювати значущість норм академічної доброчесності, 

оцінювати приклади людської поведінки відповідно до цих норм;  

 демонструвати взаємоповагу, ввічливість і доброзичливість як 
необхідні умови в академічній діяльності;  

 дотримуватись етикетних норм товаришування; 

 розрізняти ознаки справжнього та вдаваного авторитету;  

 оцінювати стосунки в студентському та викладацькому колективах з 

позицій академічної доброчесності. 

 


