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Мета курсу – формування знань, умінь і навичок використання засобів сучасних 

комп’ютерних технологій; формування та розвиток у майбутніх медсестр 
компетентностей у галузі сучасних 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 існуючи програмні пакети для отримання, зберігання, аналізу та обміну 
інформацією у своїй професійній діяльності. 

Міжпредметні зв’язки. Дисципліни «Інформаційні технології у медсестринстві» 
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 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; здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу; навички 
використання інформаційних і комунікаційних технологій; визначеність і наполегливість 
щодо поставлених завдань і взятих обов’язків; здатність приймати обґрунтовані рішення; 
здатність застосовувати професійні та правові стандарти в повсякденній професійній 
практиці; здатність організовувати та управляти відповідним структурним підрозділом 
(лідерство та менеджмент); здатність виокремлювати ознаки та тенденції розвитку, 
розуміти природу, динаміку, принципи організації охорони здоров’я. 

Програмні результати навчання: проводити суб’єктивне та об’єктивне 
обстеження різних органів і систем пацієнта та оцінювати отримані дані; проводити 
діагностику згідно спеціалізації: виявляти та оцінювати проблеми пацієнта; здатність до 
точності при здійсненні взаємозалежних професійних функцій; організовувати та 
проводити навчання пацієнтів та членів їхніх родин з медичних питань; належно вести 
відповідну медичну документацію; аналізувати та використовувати у повсякденній 
медсестринській діяльності результати сучасних українських та іноземних досліджень за 
професійним спрямуванням. 

Очікувані результати навчання: 
знати: основні поняття обробки інформації засобами інформаційних технологій; 

загальний склад і структуру персональних комп'ютерів і інформаційних систем; склад, 
функції і можливості використання інформаційних і телекомунікаційних технологій в 
медсестринстві; методи і засоби збору, обробки, зберігання, передачі та накопичення 
інформації; базові системні програмні продукти  і  пакети  прикладних програм  в  області 
медсестринства; основні методи і прийоми забезпечення інформаційної безпеки; 

вміти: впевнено працювати в якості користувача персонального комп'ютера; 
використовувати ПК для вирішення типових задач професійної діяльності та 
користуватися основними офісними прикладними програмами для професійної 
діяльності; створити електронний документ, правильно набрати текст, створити таблицю 



з обчисленнями за формулами, побудувати діаграму, вставити таблицю, діаграму, 
формулу, зображення в документ, вивести документ на друк, передати його по 
електронній пошті; проводити  розрахунки  за  отриманими  результатами  і  статистичну  
обробку даних; організовувати та проводити навчання пацієнтів, членів їхніх родин з 
медичних питань та проводити медико-гігієнічну пропаганду; застосовувати програмне 
забезпечення для обробки медичних даних; створювати електронні медичні картки 
пацієнітів, бази даних у заданому форматі та редагувати їх; самостійно працювати з 
науковою та навчально-методичною літературою, здійснювати пошук та узагальнювати 
науково-технічну інформацію, готувати звіти (реферати) на задану тему; підготувати і 
зробити презентацію на задану тему з використанням мультимедійних технологій; 
застосовувати сучасні комп’ютерні технології для вирішення конкретних завдань у сфері 
медсестринства; на основі набутих знань про структуру та призначення апаратного і 
програмного забезпечення ПК самостійно освоювати нові інформаційні технології та 
програмні засоби; створювати та опрацьовувати бланки та форми медичної документації 
засобами текстових редакторів; реалізовувати інформаційні процеси, що передбачають 
використання цифрових технологій; створювати медичні бази даних у середовищі СУБД, 
здійснювати опрацювання медичних даних, використовувати SQL інструкції для роботи 
з базами даних;  здійснювати аналіз і опрацювання цифрових медичних зображень та 
біосигналів за допомогою спеціального програмного забезпечення; 

застосовувати комп’ютерні технології статистичного аналізу опрацювання даних 
медичних досліджень; розробляти клінічні, персоналізовані інтелектуальні системи 
підтримки прийняття рішень для практичної медицини; працювати з медичними 
інформаційними системи, заповнювати і опрацьовувати дані в електронній медичній 
картці пацієнта, готувати електронний рецепт та іншу супровідну медичну документацію 
у середовищі медичної інформаційної системи. 

Зміст навчальної дисципліни:   
Інформаційні технології та системи в медсестринстві. Техніка безпеки. Вхідний 

контроль. Вступ та структура інформаційних технологій в медсестринстві. Передача 
інформації. Мережеві технології. Комп’ютерні дані: типи даних, обробка та управління.  
Кодування та класифікація медичних даних в медсестринстві. Аналіз біосигналів. Методи 
обробки біосигналів. Візуалізація медико-біологічних даних. Обробка та аналіз медичних 
зображень. Методи біостатистики. 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.  Типи інформаційних систем в галузі 
охорони здоров’я. Госпітальні інформаційні системи та їх розвиток. Індивідуальні 
медичні картки. Структуризація змісту електронних медичних карток (ЕМК). 
Інформаційні ресурси системи охорони здоров’я. 

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 контролю: залік.   
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