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Метою вивчення навчальної дисципліни є формування теоретичних знань та 

практичних  умінь використання новітніх інформаційних технологій і сучасних прикладних 

програм у галузі медицини; визначення особливостей формування інформаційного 

суспільства і місця в ньому технологічних процесів пошуку, обробки, використання та 

поширення інформації; ознайомлення студентів із методологією, проблемами та тенденціями 

формування сучасних інформаційних систем та становленням і розвитком сучасних 

інформаційних ресурсів; розкриття технології створення документів в процесі 

інформаційного забезпечення управління; визначення і надання розгорненої характеристики 

конкретних інформаційних систем, які використовуються у медицині; розвиток вміння 

студентів формувати документні потоки у галузі медицини та використовувати створені 

інформаційні ресурси; визначати ефективність використання конкретних інформаційних 

ресурсів у інформаційних. 
Міжпредметні зв'язки: дисципліна «Медична інформатика» в структурно-логічній 

схемі дисциплін базується на набутих відповідних знаннях з таких дисциплін: історія 
медицини, анатомії людини, фізіології, патоморфології та патофізіології. Вона інтегрується з  
вивченням пропедевтики внутрішньої медицини. Вивчення дисципліни формує засади 
подальшого вивчення студентом психіатрії, наркології та інших клінічних дисциплін, що 
передбачає інтеграцію з цими дисциплінами «по вертикалі» та формування вмінь 
застосовувати необхідні знання у професіональній діяльності, а також у формуванні власного 
індивідуального образа, що відповідає особистісним особливостям. 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких компетентностей, 

як: здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у галузі охорони здоров’я за 

спеціальністю «Медицина» у професійній діяльності або у процесі навчання, що передбачає 

проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов 

і вимог;  здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу, здатність вчитися і бути 

сучасно навченим; навички використання інформаційних і комунікаційних технологій; 

здатність до ведення медичної документації; здатність до проведення епідеміологічних та 

медико-статистичних досліджень здоров’я населення; обробки державної, соціальної, 

економічної та медичної інформації; здатність до проведення аналізу діяльності лікаря, 

підрозділу, закладу охорони здоров’я, проведення заходів щодо забезпечення якості медичної 

допомоги і підвищення ефективності використання медичних ресурсів; фздатність до 

проведення заходів щодо організації та інтеграції надання медичної допомоги населенню та 

проведення маркетингу медичних послуг. 
Програмні результати навчання: застосовувати інформаційні і комунікаційні 

технології у професійній діяльності, використовувати їх для оновлення та інтеграції знань, а 

також для професійного саморозвитку. Вести медичну документацію щодо пацієнта та 

контингенту населення на підставі нормативних документів, використовуючи стандартну 

технологію, готувати звіт про особисту виробничу діяльність за узагальненою формою. 
Проводити епідеміологічні та медико-статистичні дослідження здоров’я населення, 

виявляючи групи, території, час та фактори ризику, з урахуванням соціально-економічних та 

біологічних детермінант, використовуючи статистичні та лабораторні методи; здійснювати 

аналіз захворюваності населення, обробку державної, соціальної, економічної та медичної 

інформації з використанням стандартних процедур. Володіти інноваційними технологіями 

діагностики і лікування, технікою ендоскопічних, малоінвазивних, реконструктивно-
пластичних втручань. 

Очікувані результати навчання:  
знати: базові компетентності у галузі інформаційно-комп’ютерних технологій;  сучасне 

програмне забезпечення загального призначення;  основні принципи розроблення медичних 



інформаційних систем; концепції побудови й принципи роботи комп’ютерно-інформаційних 

мереж локального та глобального рівня; основні принципи телемедицини; способи проведення 
аналізу діяльності лікаря, підрозділу, закладу охорони здоров’я, проведення заходів щодо 
забезпечення якості  медичної допомоги і підвищення ефективності використання медичних 
ресурсів; 

вміти: використовувати програмно-технічні засоби сучасних інформаційно-
комунікаційних технологій для збору, обробки, зберігання й розповсюдження інформації; 
самостійно опановувати програмні засоби різного призначення та оновлювати й інтегрувати 

набуті знання;  оцінювати роль нових інформаційно-комунікаційних технологій у професійній 

діяльності з перспективами розвитку комп’ютерної техніки;  використовувати статистичні 

функції та критерії для аналізу медико-біологічних даних; застосовувати сучасні 

інформаційно-комунікаційні технології у власній дослідницькій діяльності. 
Зміст навчальної дисципліни: 
Основні напрямки використання інформаційних технологій у медицині: базові 

поняття інформаційних технологій у медицина. Структура інформаційного простору галузі. 

Принципи інформаційної безпеки. Основні поняття, завдання та складові медичної 

інформатики. Визначення поняття даних та інформації, основні відмінності. Визначення та 

класифікація основних комп’ютерних програм-додатків у системі охорони здоров’я.  
Передача інформації. Мережеві технології: поняття комунікації. Визначення 

поняття відправник, канал, одержувач. Характеристика приймачів та перетворювачів 

інформації. Основні види носіїв інформації. Властивості інформації. Технічне та програмне 

забезпечення комунікацій. Інтернет. Комунікація в системі охорони здоров’я. Особливості 

пошуку та передачі інформації. 
Кодування та класифікація медичної інформації: класифікація: визначення, цілі, 

принципи, типи класифікацій. Коди: кодування, числові та мнемонічні коди, ієрархічні та 

комбінаційні коди, коди зіставлення. Історія класифікації та кодування. Класифікаційні 

системи. Проблеми класифікації та кодування. 
Візуалізація медичних даних. Обробка та аналіз медичних зображень: види 

зображень. Засоби отримання зображень. Обробка медичних зображень. Проблеми обробки та 

аналізу зображень. Трансформація зображень. Загальна та локальна трансформація зображень. 

Сучасні тенденції обробки зображень. Обробка двовимірних та тривимірних зображень. 
Аналіз біосигналів. Методи обробки біосигналів: біосигнали: реєстрація, 

трансформація та класифікація сигналів. Типи сигналів. Аналіз біосигналів. Методи обробки 

біосигналів.  
Використання ресурсів Internet у професійній діяльності медика: інформаційно-

довідкові та інформаційно-пошукові системи. 
Формалізація та алгоритмізація медичних задач: основи алгоритмізації медичних 

задач. Алгоритми та їх властивості. Способи подання алгоритмів. Типи алгоритмів. Складання 

структурної схеми простого і розгалуженого алгоритму. Складання структурної схеми 

алгоритму з внутрішнім циклом. 
Формальна логіка у вирішенні медичних задач: логічні операції і таблиці істинності. 

Логічні оператори та вирази. Алгебра логіки. Логічний підхід у медицині. 
Методи підтримки прийняття рішень. Стратегії отримання медичних знань: типи 

медичних знань. Навчання людей та “навчання” комп’ютерів. Системи підтримки прийняття 

рішень. Бази знань. Інформаційні потреби та шляхи їх вирішення. Типи систем підтримки 

прийняття рішень та бази знань.  
Системи підтримки прийняття рішень. Засоби прогнозування. Моделювання 

системи підтримки прийняття рішень: застосування систем підтримки прийняття рішень. 

Типи систем. Засоби прогнозування. Підтримка прийняття рішень за допомогою простих 

засобів прогнозування. Представлення систем підтримки прийняття рішень. Експертні 

системи. Сучасна архітектура системи прийняття рішень. 
Комп’ютерна обробка даних: бази даних, типи даних, обробка даних у медицині: 

дані і їх семантика. Концепція баз даних. Архітектура системи управління базою даних. 

Моделі даних. Класифікація сучасних систем управління базами даних. Реляційна модель 



даних. Основні поняття реляційної моделі даних (моделі «сутність-зв’язок». Характеристика 

зв’язків і мова моделювання. Математична модель реляційної бази даних. Маніпулювання 

реляційними даними. Проектування форм, запитів, звітів та їх реалізація. 
Програмно-технічні засоби дистанційного та мобільного використання ресурсів 

інформаційних мереж. Структура електронної охорони здоров’я: громадське здоров’я та 

охорона здоров’я. Моделювання систем охорони здоров’я (СОЗ). Класифікація інформаційних 

систем в галузі охорони здоров’я. Госпітальні інформаційні системи (ГІС): клінічне 

використання та технічна реалізація. Історія розвитку ГІС. Майбутнє ГІС. Функції ГІС. 

Концепція ГІС. Архітектура ГІС. Застосування ГІС. Приклади ГІС. Доступ та захист даних. 

Адміністративне управління. Клінічні системи в різних галузях системи охорони здоров’я. 
Проведення розрахунків у галузі медицині за допомогою табличного процессора: 

використання можливостей табличного процесора в медичній галузі. Структура вікна 

табличного процесора. Введення різних типів медичних даних в табличний процесор. 

Редагування вмісту клітин таблиці у рядку формул та в самій клітині таблиці. Складання 

формул та використання вбудованих функцій для виконання економічних розрахунків у 

медичних закладах. Проведення розрахунків. Аналіз наявності медичних товарів на день. 

Аналіз лікарських засобів, у яких вийшов термін придатності. Створення зв’язків між листами 

однієї книги. Пошук потрібної медичної інформації. Створення бази даних медичних товарів, 

фільтрування даних, сортування даних, розраховування проміжних та кінцевих даних, 

проведення аналізу даних. Створення зведених таблиць. Створення прайс-листів медичних 

товарів. Діаграма продажу медичних товарів. Оптимізаційні задачі у медицині. Системи 

прийняття рішень у середовищі табличного процесора. 
Підприємство, торгівля і склад. Операції з медичними товарами: інтерфейс 

“Підприємство — Торгівля і склад”. Призначення панелей інструментів. Основне меню. 

Настроювання параметрів обліку. Робота з довідниками. Введення номенклатури та ціни. 

Склади оптовий, роздрібний. Введення залишків. Документи. Журнали. Оптова торгівля. 

Роздрібна торгівля. 
Статистична обробка даних у медицині: основні процедури статистичного аналізу: 

генеральна сукупність та вибірка, оцінка параметрів генеральної сукупності за вибіркою. 

Вибіркові розподіли. Довірчий інтервал. Статистична перевірка гіпотез. Перевірка гіпотез про 

ймовірність, дисперсію, законів розподілу. Приклади використання для вирішення медичних 

задач - системи підтримки прийняття рішень, експертні системи. 
Обсг вивчення навчальної дисципліни: 3.5 кредити ЄКТС, загальний обсяг 105 

годин, у тому числі годин 36 аудиторних навчальних занять і 69 годин самостійної та 
індивідуальної роботи. 

Форма семестрового контролю: залік. 
 
 
 


