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Мета курсу – формування у студентів системи теоретичних та практичних знань про 

основні напрями розвитку та використання сучасних інформаційно- комунікаційних 
технологій в галузі охорони здоров’я. 

Міжпредметні зв’язки. Дисципліна «Медична інформатика» інтегрується з вивченням 
дисципліни «Медична та біологічна фізика». Основні положення навчальної дисципліни 
«Інформаційні технології у медсестринстві» інтегруються з дисциплінами «Економіка 
охорони здоров'я. Маркетинг медичних послуг», «Менеджмент та лідерство в 
медсестринстві», «Соціальна медицина та організація охорони здоров'я» та ін. 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей: здатність використання інформаційних і комунікаційних технологій, 
здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт, а також здатність до 
інтелектуального багатовимірного аналізу даних та їхньої оперативної аналітичної обробки 
з візуалізацією результатів аналізу за допомогою сучасних інформаційних технологій. 

Очікувані результати навчання: 
знати: принципи застосування знань у практичних ситуаціях; предметну область та 

область професійної діяльності; принципи використання інформаційних і комунікаційних 
технологій; 

вміти: вести медичну документацію; проводити інтелектуальний багатовимірний 
аналіз даних та їх оперативну аналітичну обробку з візуалізацією результатів аналізу за 
допомогою сучасних інформаційних технологій; демонструвати навички роботи з 
персональним комп’ютером; здійснювати пошук медико-біологічних даних з 

використанням інформаційних технологій; 
Зміст і структура навчальної дисципліни:   
Вступ та структура медичної інформатики. Передача інформації. Мережеві технології. 

Кодування та класифікація медико-біологічних даних. Візуалізація медико-біологічних 
даних. Обробка та аналіз медичних зображень. Аналіз біосигналів. Методи обробки 
біосигналів. Основи статистичного аналізу медико-біологічних даних. Перевірка 
статистичних гіпотез. Кореляційний аналіз. Формалізація та алгоритмізація медичних задач. 
Формальна логіка у вирішенні задач діагностики, лікування та профілактики захворювань. 
Методи підтримки прийняття рішень. Стратегії отримання медичних знань. Клінічні 
системи підтримки прийняття рішень. Засоби прогнозування. Моделювання системи 
підтримки прийняття рішень. Медико-біологічні дані: типи даних, опрацювання та 
управління. Системи управління базами даних. Медичні інформаційні системи та їх 
розвиток. Індивідуальні електронні медичні картки. Інформаційні ресурси системи охорони 
здоров’я. Телемедицина. Інформаційні технології в доказовій медицині. 

Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 3 кредити ЄКТС, загальний обсяг 90 годин, у 
тому числі 36 годин аудиторних навчальних занять і 54 години самостійної роботи. 

Форма семестрового контролю: залік. 
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