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1. Загальна інформація
Назва дисципліни Медична інформатика
Викладач (-і) Тютюніков І. Є., к. т. н.
Контактний телефон викладача +38(067)-430-89-33
E-mail викладача і gortutuniko v@ gmai 1. со m
Формат дисципліни Нормативна/вибіркова
Обсяг дисципліни 60 годин
Посилання на сайт дистанційного навчання
Консультації

2. Анотація дисципліни
Навчальна дисципліна «Медична інформатика» є частиною циклу професійно-орієнтованої підготовки 

фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 22 «Охорона здоров’я» спеціальності 221 
«Стоматологія». Навчальна дисципліна "Медична інформатика " викладається з метою ознайомлення 
студентів із використанням сучасних інформаційно-комунікаційних технологій в галузі охорони здоров’я, 
оскільки розвиток комп’ютерних технологій, їх впровадження в медицину і охорону здоров’я вимагає від 
медичних працівників здійснення аналізу захворюваності, ведення медичної документації, обробку медичної 
та соціальної інформації з використанням стандартних процедур, включаючи сучасні комп’ютерні 
інформаційні технології.

Предметом вивчення навчальної дисципліни є засоби комп'ютерної техніки, програмне забезпечення 
персональних комп’ютерів, сучасні технології опрацювання медико-біологічної інформації.

Міждисциплінарні зв’язки: дисципліна «Медична інформатика» базується на вивченні дисциплін 
(курси за вибором) «Інформатика» та «Європейський стандарт комп’ютерної грамотності» і інтегрується з 
дисципліною «Інформатика і статистика»; сприяє вивченню студентами клінічних, гігієнічних та соціальних 
дисциплін.

3. Мета та завдання навчальної дисципліни
Метою викладання навчальної дисципліни «Медична інформатика» є формування теоретичних 

знань, практичних вмінь і навичок роботи з персональним комп’ютером і різноманітними 
прикладними програмами, які необхідні для ефективного використання сучасних програмно- 
технічних засобів комп’ютеризації в учбовому процесі, науковій і професійній діяльності, 
ознайомлення з новітніми інформаційними технологіями та можливостями їх застосування у 
професійній діяльності.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Медична інформатика» є оволодіння основами 
сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, тенденціями щодо їхнього розвитку, 
ознайомленні з принципами побудови інформаційних моделей, методами обробки медичних 
зображень, методами пошуку, збереження, опрацювання та передавання медико-біологічних даних, 
освоєння основних принципів формалізації і алгоритмізації медичних задач._____ ______

4. Результати навчання (компетентності)
В результаті вивчення дисципліни “ Безпека життєдіяльності” студенти повинні:

ЗНАТИ:
У Знати способи аналізу,синтезу та подальшого сучасного навчання
> Знати методи застосування знань при вирішенні практичних питань.
^  Мати спеціалізовані концептуальні знання, набуті у процесі навчання.
>  Знати методи оцінювання якості виконуваних робіт
>  Мати глибокі знання в галузі інформаційних і комунікаційних технологій, що застосовуються у

професійній діяльності
>  Знати обов’язки та шляхи виконання поставлених завдань
>  Знати систему офіційного документообігу в професійній роботі лікаря, та способи її ведення з

використанням сучасних інформаційних технологій
>  Знати методи багатовимірного аналізу даних та їхньої оперативної аналітичної обробки з візуалізацією 

результатів аналізу за допомогою сучасних інформаційних технологій
УМІТИ:
■ Вміти проводити аналіз інформації, приймати обгрунтовані рішення, вміти придбати сучасні знання.
■ Вміти використовувати знання при різноманітних практичних ситуаціях.
* Визначати основні принципи безпеки у забезпеченні нормальної життєдіяльності людини.
* Вміти розв’язувати складні задачі і проблеми, які виникають у професійній діяльності
» Вміти забезпечувати якісне виконання робіт Розпізнавати типові моделі психологічних реакцій



організму в екстремальних ситуаціях.
Застосувати традиційні і нетрадиційні методики оздоровлення організму.
Володіти методиками кількісного та якісного визначення забруднення харчових продуктів і води. 
Володіти методиками зменшення кількості речовин-забруднювачів у харчових продуктах._______

5. Організація вивчення навчальної дисципліни
Обсяг курсу

Вид заняття Загальна кількість годин 60
Лекції
Семінарські заняття 40
Самостійна робота 20

Ознаки курсу
Семестр Спеціальність Курс (рік навчання) Нормативний/вибірковий

З 221 Стоматологія Нормативний
Тематика курсу

Тема, план Форма
заняття

Літер
атура Завдання, год. Вага

оцінки
Термін

виконання
Тема 1. Вступ та структура медичної інформатики.. Л 1 1-4,7 Реферат 15 Згідно

розкладу

Тема 2. Передача інформації. Мережеві технології. Л 2 1-4,7 Реферат 15 Згідно
розкладу

Тема 3. Кодування та класифікація медико-
біологічних даних.____________________________
Тема 4. Візуалізація медико-біологічних даних. 
Обробка та аналіз медичних зображень.

ЛЗ 1-4,7 Реферат 15 Згідно
розкладу

Л 4 1-4,7 Реферат 15 Згідно
розкладу

Тема 5. Аналіз біосигналів. Методи обробки 
біосигналів.. Л 5 1-4,7 Реферат 15 Згідно

розкладу

Тема 1. Основи статистичного аналізу медико- 
біологічних даних СЗ 1 1-4,7

Робота на парах 
(інд. завдання)

2 год.
20 Згідно

розкладу

Тема 2. Перевірка статистичних гіпотез. 
Кореляційний аналіз. СЗ 2 1-4,7

Робота на парах 
(інд.завдання)

2 год.
20 Згідно

розкладу

Тема 3. Формалізація та алгоритмізація медичних 
задач. СЗЗ 1-4,7

Робота на парах 
(інд.завдання)

2 год.
20 Згідно

розкладу

Тема 4. Формальна логіка у вирішенні задач 
діагностики, лікування та профілактики 
захворювань.__________ ___________________

СЗ 4 1-4,7
Робота на парах 

(інд.завдання)
2 год.

20 Згідно
розкладу

Підсумковий контроль -  залік. ПК 1-7 Тести 
2 год.

20
Згідно

розкладу
6. Система оцінювання курсу

Для дисциплін, формою підсумкового контролю яких є залік.
Оцінювання поточної навчальної діяльності. Під час оцінювання засвоєння кожної теми за поточну навчальну 
діяльність студенту виставляються оцінки за чотирибальною (традиційною) шкалою оцінювання. При цьому 
враховуються усі види робіт, передбачені програмою дисципліни. Студент повинен отримати оцінку з кожної 
теми (на кожному занятті з практичної підготовки). Виставлені за традиційною шкалою оцінки конвертуються 
у бали. Підсумкова оцінка за поточну навчальну діяльність визнається як середнє арифметичне (сума оцінок за 
кожне заняття ділиться на кількість занять у семестрі) та переводиться у бали за Таблицею. ПМК не 
проводиться.
Таблиця. Перерахунок середньої оцінки за поточну діяльність у багатобальну шкалу (для дисциплін, що

4-бальна
ш кала

200-
бальна
ш кала

4-бальна
ш кала

200-
бальна
ш кала

4-бальна
ш кала

200-
бальна
ш кала

4-бальна
ш кала

200-
бальна
ш кала

5 200 4,47 179 3,94 158 3,42 137
4,97 199 4,45 178 3,92 157 3,4 136

4,95 198 4,42 177 3,89 156 3,37 135
4,92 197 4,4 176 3,87 155 3,35 134



4,9 196 4,37 175 3,84 154 3,32 133
4,87 195 4,35 174 3,82 153 3,3 132
4,85 194 4,32 173 3,79 152 3,27 131
4,82 193 4,3 172 3,77 151 3,25 130
4,8 192 4,27 171 3,74 150 3,22 129

4,77 191 4,24 170 3,72 149 3,2 128
4,75 190 4,22 169 3,7 148 3,17 127
4,72 189 4,19 168 3,67 147 3,15 126
4,7 188 4,17 167 3,65 146 3,12 125

4,67 187 4,14 166 3,62 145 3,1 124
4,65 186 4,12 165 3,6 144 3,07 123
4,62 185 4,09 164 3,57 143 3,05 122
4,6 184 4,07 163 3,55 142 3,02 121

4,57 183 4,04 162 3,52 141 3 120
4,55 182 4,02 161 3,5 140 Менше 3 Недос

татньо4,52 181 3,99 160 3,47 139
4,5 180 3,97 159 3,45 138

Максимальна кількість балів, яку може набрати студент, складає 200 балів, мінімальна кількість балів -
120 білів.

Оцінка «зараховано» виставляється студенту, який систематично працював протягом семестру, виявив 
достатнє знання навчального матеріалу, виконав передбачені програмою завдання, показав стійкі знання з 
дисципліни і здатний до їх самостійного оновлення у ході подальшого навчання.

Оцінка «не зараховано» виставляється студенту, який не виявив достатніх знань основного програмного 
матеріалу, допустив принципові помилки у виконанні передбачених програмою завдань, не володіє навичками 
самостійної роботи.

Оцінювання індивідуальних завдань студента 
Бали за індивідуальні завдання нараховуються студентові лише за умов успішного їх виконання та захисту. 
Кількість балів, яка нараховується за різні види індивідуальних завдань, залежить від їхнього обсягу та 

значимості, але не більше 10-12 балів. Вони додаються до суми балів, набраних студентом на заняттях під час 
поточної навчальної діяльності.

Оцінювання самостійної роботи студентів 
Самостійна робота студентів, яка передбачена темою заняття поряд із аудиторною роботою, оцінюється під 

час поточного контролю теми на відповідному занятті.
Мінімальна кількість балів, яку студент повинен набрати при вивченні курсу -  120. Максимальна кількість 

балів, яку може набрати студент за поточну успішність при вивченні даної дисципліни -  200.___________
Практичні
заняття

Модуль 1

Аудиторна робота (Змістовий модуль І )

Т 1-9
Сума - 200 (Максимальна кількість балів, яку може набрати студент за поточну 
навчальну діяльність, мінімальна становить 120 балів)._______________________

Контрольна робота 20
Тест 10

Робота на парах
Реферат 10-12

Умови допуску до підсумкового контролю
Семестровий контроль передбачений у формі заліку. Передбачає підсумкову оцінку у 200-бальній шкалі як 
сума оцінок за поточний контроль знань (усне опитування, тести, перевірка рефератів), результатів складання 
за змістовий модуль.______

7. Політика вивчення навчальної дисципліни
Організація навчального процесу здійснюється із застосуванням Європейської кредитно-трансферної системи 
(ЄКТС) оцінювання успішності студентів. Зараховуються бали, набрані при поточному опитуванні, 
самостійній роботі та бали підсумкового контролю. При цьому обов’язково враховується присутність студента 
на заняттях та його активність під час практичних робіт. Недопустимо: пропуски та запізнення на заняття; 
користування мобільним телефоном, планшетом чи іншими мобільними пристроями під час заняття (крім 
випадків, передбачених навчальним планом та методичними рекомендаціями викладача); списування та 
плагіат; несвоєчасне виконання поставленого завдання, наявність незадовільних оцінок і більше зданого 
теоретичного і практичного щргері^у.

викладач кафедри Тютюніков І.Є.


