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* 1. Загальна інформація
Назва дисципліни Європейський стандарт компютерної грамотності
Викладач (-і) Селезньова Р.В.
Контактний телефон викладача +380974713223
E-mail викладача seleznevaruslana@gmail.com
Формат дисципліни вибіркова
Обсяг дисципліни

$

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 
годин - 3 кредита ЄКТС, у тому числі 45 годин -  1,5 
кредита ЄКТС на вивчення модуля 1 «Основи 
інформаційних технологій в системі охорони 
здоров’я. Обробка та аналіз медико-біологічних 
даних», з них 6 годин лекцій, 22 годин практичних 
занять та 20 годин самостійної робот студентів, та 45 
годин -  1,5 кредита ЄКТС на вивчення модуля 2 
«Медичні знання та прийняття рішень в медицині. 
Інформаційні системи в охороні здоров’я», з них 6 
годин лекцій, 22 годин практичних занять та 20 
годин самостійної робот студентів

Посилання на сайт дистанційного 
навчання
Консультації

2. АНОТАЦІЯ ДО КУРСУ
Навчальна дисципліна «Європейський стандарт компютерної грамотності» є 

частиною циклу професійно-орієнтованої підготовки фахівців другого 
(магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 22 «Охорона здоров’я» 
спеціальності 222 «Медицина». Навчальна дисципліна "Європейський стандарт 
компютерної грамотності" 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 «Європейський стандарт компютерної 
грамотності» базується на вивченні дисциплін (курси за вибором) «Інформатика» 
та «Медична інформатика» і інтегрується з дисципліною «Інформатика і 
статистика»; сприяє вивченню студентами клінічних, гігієнічних та соціальних 
дисциплін.

3. МЕТА ВИВЧЕНННЯ, ЗАВДАННЯ ТА ЦІЛІ 
НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

3.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Європейський стандарт 
компютерної грамотності»є формування теоретичних знань, практичних вмінь і
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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.

3.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Європейський стандарт 
компютерної грамотності» 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)
Компетентності та результати навчання, формуванню яких сприяє 

дисципліна (взаємозв’язок з нормативним змістом підготовки здобувачів вищої 
освіти, сформульованим у термінах результатів навчання у Стандарті вищої 
освіти).

Згідно з вимогами Стандарту вищої освіти дисципліна «Європейський 
стандарт компютерної грамотності» забезпечує набуття студентами 
компетентностей:

-загальні: здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу; 
здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями; здатність застосовувати 
знання у практичних ситуаціях; знання та розуміння предметної області та 
розуміння професійної діяльності; здатність приймати обґрунтовані рішення; 
навички використання інформаційних і комунікаційних технологій; 
визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих обов’язків; 
здатність застосовувати знання в практичних ситуаціях.

-спеціальні (фахові, предметні): здатність до ведення медичної 
документації; здатність до інтелектуального багатовимірного аналізу даних та 
їхньої оперативної аналітичної обробки з візуалізацією результатів аналізу за 
допомогою сучасних інформаційних технологій; демонстрація навичок роботи 
з персональним комп’ютером та пошуку медико-біологічних даних з 
використанням інформаційних технологій.

Деталізація компетентностей відповідно до дескрипторів НРК у формі 
«Матриці компетентностей».

Матриця компетентностей

Компетентність Знання Уміння Комунікація Автономія та 
відповідальність

Здатність до 
абстрактного 
мислення, аналізу та 
синтезу, здатність 
вчитися і оволодівати 
сучасними знаннями

Знати способи 
аналізу,синтезу та 
подальшого 
сучасного навчання

Вміти проводити 
аналіз інформації, 
приймати 
обгрунтовані 
рішення, вміти 
придбати сучасні 
знання

Встановлю
вати
відповідні зв ’язки 
для досягнення 
цілей

Нести
відповідальність за 
своєчасне набуття 
сучасних знань

Здатність
застосовувати знання

Знати методи 
застосування знань

Вміти
використовувати

Встановлювати 
зв ’язки по

Нести
відповідальність за



у практичних 
ситуаціях

при вирішенні
практичних
питань.

знання при 
різноманітних 
практичних 
ситуаціях.

вертикалі та 
горизонталі в 
залежності від 
практичної 
ситуації.

своєчасність 
прийнятих рішень 
у даних ситуаціях.

Знання та розуміння 
предметної області та 
розуміння 
професійної 
діяльності. Здатність 
приймати
обгрунтовані рішення

Мати
спеціалізовані 
концептуальні 
знання, набуті у 
процесі навчання.

Вміти
розв’язувати 
складні задачі і 
проблеми, які 
виникають у 
професійній 
діяльності.

Зрозуміле і 
недвозначне 
донесення 
власних
висновків, знань 
та пояснень до 
фахівців та 
нефахівців.

Відповідати за 
прийняття рішень 
у складних умовах

Здатність оцінювати 
та забезпечувати 
якість виконуваних 
робіт

Знати методи 
оцінювання якості 
виконуваних 
робіт

Вміти
забезпечувати
якісне
виконання робіт

Встановлювати 
зв ’язки для 
забезпечення 
якісного 
виконання робіт

Нести
відповідальність за 
якісне виконання 
робіт.

Навички 
використання 
інформаційних і 
комунікаційних 
технологій

М ати глибокі знання 
в галузі
інформаційних і 
комунікаційних 
технологій, що 
застосовуються у 
професійній 
діяльності

Вміти
використовувати 
інформаційні та 
комунікаційні 
технології у 
професійній галузі, 
що потребує 
оновлення та 
інтеграції знань.

Використовувати 
інформаційні та 
комунікацій ні 
технології у 
професійній 
діяльності

Нести
відповідальність за 
розвиток
професійних знань 
та умінь.

Визначеність і 
наполегливість щодо 
поставлених завдань і 
взятих обов’язків

Знати
обов’язки та шляхи 
виконання 
поставлених завдань

Вміти визначити 
мету та завдання 
бути
наполегливим та 
сумлінним при 
виконання 
обов’язків

Встановлю
вати
міжособисті сні 
зв ’язки для 
ефективного 
виконання 
завдань та 
обов’язків

Відповідати за 
своєчасне та якісне 
виконання 
поставлених 
завдань

Здатність до ведення
медичної
документації

Знати систему 
офіційного 
документообігу в 
професійній роботі 
лікаря, та способи її 
ведення 3 
використанням 
сучасних 
інформаційних 
технологій

Вміння визначати 
джерело 
знаходження 
потрібної 
інформації в 
залежності від її 
типу; вміти її 
опрацьовувати

Встановлювати 
необхідні зв ’язки 
для забезпечення 
якісного ведення 
медичної 
документації

Відповідати за 
своєчасне та якісне 
ведення медичної 
документації

Здатність до 
інтелектуального 
багатовимірного 
аналізу даних та 
їхньої оперативної 
аналітичної обробки з 
візуалізацією 
результатів аналізу за 
допомогою сучасних 
інформаційних 
технологій.

Знати методи 
багатовимірного 
аналізу даних та 
їхньої оперативної 
аналітичної обробки 
з візуалізацією 
результатів аналізу 
за допомогою 
сучасних 
інформаційних 
технологій

Уміння проводити
статистичну
обробку матеріалу,
аналіз та
представлення
отриманої
інформації

Формувати 
висновки на 
підставі аналізу 
та статистичної 
обробки 
отриманої 
інформації

Нести
відповідальність за
якісне та своєчасне
виконання
статистичної
обробки та аналізу
отриманої
інформації

Результати навчання:
Інтегративні кінцеві програмні результати навчання, формуванню яких 

сприяє дисципліна «Медична інформатика»: сформованість у студента базової 
компетентності у галузі інформаційно-комп’ютерних технологій .



Результати навчання для дисципліни «Європейський стандарт компютерної 
грамотності»:

здатність ефективно використовувати сучасне програмне забезпечення 
загального призначення у навчально-пізнавальній діяльності та повсякденному 
житті;

здатність самостійно опановувати програмні засоби різного 
призначення та оновлювати й інтегрувати набуті знання;

здатність оцінювати роль нових інформаційно-комунікаційних 
технологій у професійній діяльності з перспективами розвитку комп’ютерної 
техніки.

вміння використовувати статистичні функції та критерії для аналізу 
медико- біологічних даних;

оволодіння основними принципами розроблення медичних 
інформаційних систем

ознайомлення з основними принципами телемедицини

5. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАННЯ.
Видами навчальних занять згідно з навчальним планом є: 
лекції - охоплюють основний теоретичний матеріал окремої або кількох 

тем навчальної дисципліни, розкривають основні проблемні питання 
відповідних розділів дисципліни;

практичні заняття - передбачають детальний розгляд студентами 
окремих теоретичних положень навчальної дисципліни з викладачем і 
формування вміння та навичок їх практичного застосування шляхом 
індивідуального виконання студентом сформульованих завдань та вирішення 
ситуаційних задач;

самостійна робота студентів - передбачає оволодіння студентом 
навчальним матеріалом, а саме самостійне опрацювання окремих тем 
навчальної дисципліни у час, вільний від обов’язкових навчальних занять, а 
також передбачає підготовку до усіх видів контролю. Навчальний матеріал 
дисципліни, передбачений робочим навчальним планом для засвоєння 
студентом у процесі самостійної роботи, виноситься на підсумковий контроль 
поряд з навчальним матеріалом, який опрацьовувався при проведенні 
аудиторних занять;

консультації - проводяться з метою допомоги студентам розібратись та 
роз'яснити складні для самостійного осмислення питання, вирішити складні 
проблеми, які виникли при самостійному опрацюванні навчального матеріалу 
при підготовці до практичного заняття, підсумкового заняття або перед 
іспитом.

За джерелами знань використовують методи навчання: словесні -  
розповідь, пояснення, лекція, інструктаж; наочні -  демонстрація, ілюстрація; 
практичні -  практична робота, вирішення задачі. За характером логіки пізнання 
використовуються методи: аналітичний, синтетичний, аналітико-синтетичний, 
індуктивний, дедуктивний. За рівнем самостійної розумової діяльності 
використовуються методи: проблемний, частково-пошуковий, дослідницький. 

Методи навчання:
1. Вербальні (лекція, пояснення, розповідь, бесіда, інструктаж).



2. Наочні (спостереження, ілюстрація, демонстрація).
3. Практичні (різні види вправляння, виконання графічних робіт, 

проведення експерименту, практики).
При проведенні навчального процесу також використовуються такі 

методи навчання:
пояснювально-ілюстративний або інформаційно-рецептивний, який 

передбачає пред’явлення готової інформації викладачем та її засвоєння 
студентами;

репродуктивний, в основу якого покладено виконання різного роду 
завдань за зразком;

метод проблемного викладу, котрий полягає в тому, що викладач 
ставить проблему і сам її вирішує, демонструючи протиріччя, якими 
характеризується процес пізнання, при цьому завдання студентів полягає в 
контролюванні послідовності викладення матеріалу, суттєвості доказів, 
прогнозуванні наступних кроків викладача; цей метод реалізується шляхом 
навчання студентів на проблемних ситуаціях з метою успішної попередньої 
підготовки до майбутньої роботи в реальних умовах практичних лікувальних 
закладів;

частково-пошуковий або евристичний, спрямований на оволодіння 
окремими елементами пошукової діяльності, наприклад: викладач формулює 
проблему, студенти -  гіпотезу;

дослідницький, сутність якого полягає у організації викладачем 
пошукової творчої діяльності студентів шляхом постановки нових проблем і 
проблемних завдань;

методи, що забезпечують сприймання і засвоєння знань студентами 
(лекції, самостійна робота, інструктаж, консультація);

методи застосування знань і набуття й закріплення умінь і навичок 
(практичні заняття, контрольні завдання);

методи перевірки й оцінювання знань, умінь і навичок.

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ
№ Тема Кількість

годин
Змістовий модуль 1. Основи інформаційних технологій в системі 
охорони здоров’я. Обробка та аналіз медико-біологічних даних.

1 Вступ та структура інформатики. 1
2 Передача інформації. Мережеві технології. 1
3 Основи статистичного аналізу медико-біологічних даних. 1

Разом 3
Змістовий модуль 2. Медичні знання та прийняття рішень в медицині. 
Інформаційні системи в охороні здоров’я

4 Формалізація та алгоритмізація медичних задач. 1
5 ■ Методи підтримки прийняття рішень. Стратегії отримання медичних знань. 1
6 Медичні інформаційні системи та їх розвиток. 1

Разом 3
Кількість лекційних годин з дисципліни 6



ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ
№ Тема Кількість

годин
ЗМІСТОВИЙ модуль 1. Основи інформаційних технологій в 

системі охорони здоров’я. Обробка та аналіз медико-біологічних даних.
1 Вступ та структура медичної інформатики. 1
2 Передача інформації. Мережеві технології. 4
3 Кодування та класифікація медико-біологічних даних. 4
4 Візуалізація медико-біологічних даних. Обробка та аналіз 

медичних зображень.
1

5 Аналіз біосигналів. Методи обробки біосигналів. 4
6 Основи статистичного аналізу медико-біологічних даних 4
7 Перевірка статистичних гіпотез. Кореляційний аналіз. 4

Разом 22
» ЗМІСТОВИЙ модуль 2. Медичні знання та прийняття рішень. 

Інформаційні системи в охороні здоров’я
8 Формалізація та алгоритмізація медичних задач. 1
9 Формальна логіка у вирішенні задач діагностики, лікування та 

профілактики захворювань.
4

10 Методи підтримки прийняття рішень. Стратегії отримання 
медичних знань..

4

11 Клінічні системи підтримки прийняття рішень. Засоби 
прогнозування. Моделювання системи підтримки прийняття рішень

1

12 Медико-біологічні дані: типи даних, опрацювання та 
управління. Системи управління базами даних

4

13 Медичні інформаційні системи та їх розвиток 4
14 Індивідуальні електронні медичні картки. Структура 

електронних медичних карток (ЕМК). Етичні та правові принципи 
управління інформацією в системі охорони здоров’я.

4

15 Інформаційні ресурси системи охорони здоров’я. 
Телемедицина.

1

16 Інформаційні технології в доказовій медицині 4
РАЗОМ 22
Кількість годин практичних занять з дисципліни 44

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
№ Тема Кількість

годин
Змістовий модуль 1. Основи інформаційних технологій в системі 
охорони здоров’я. Обробка та аналіз медико-біологічних даних.

1 Сучасний стан телекомунікації в Україні. Тенденції розвитку 
комп’ютерних і мережевих технологій, як загального, так і 
медичного призначення.

6

2 Представлення медико-біологічних даних за допомогою 
засобів презентацій

7

3 Обробка і аналіз медичних зображень з використанням 
графічних пакетів

7

Разом 20
Змістовий модуль 2. Медичні знання та прийняття рішень в 
медицині. Інформаційні системи в охороні здоров’я

4 Формалізація та алгоритмізація медичних задач 3
5 Застосування логічних функцій у вирішенні задач діагностики, 3



лікування та профілактики захворювань
6 Сучасні методи підтримки прийняття рішень в медицині 3
7 Принципи прбудови медичних інформаційних систем 3
8 Основи документообігу в медицині. Створення комбінованого 

медичного документа. Представлення медико-біологічних даних за 
допомогою текстових процесорів.

3

9 Використання інформаційних ресурсів системи охорони 
здоров’я Створення найпростіших шеЬ-сторінок.

3

10 Принципи роботи з інформацією в міжнародних електронних 
базах даних систематичних оглядів

2

Разом 20
РАЗОМ 40

Індивідуальні завдання не передбачено навчальною програмою.

6. СИСТЕМА ОЦІНУВАННЯ
Організація навчального процесу здійснюється за кредитно-модульною 

системою відповідно до вимог Болонського процесу.
Видами навчальної діяльності студентів згідно з навчальним планом є:
а) лекції,
б) практичні заняття,
в) самостійна робота студентів.
У лекційному курсі необхідно висвітлити проблемні питання відповідних 

розділів фармакології -  історію фармакології, сучасні досягнення 
фармакологічної науки, залежність дії препаратів від хімічної структури та 
інших факторів залежно від лікарських засобів і організму, особливості їх 
фармакокінетики і фармакодинаміки, сучасні механізми дії, показання до 
застосування, побічні ефекти, симптоми передозування, допомогу при отруєнні.

На кожному практичному занятті студенти повинні вести короткий 
протокол, в якому виписувати рецепти, записувати результати дослідів та 
відповіді на ситуаційні задачі.

Під час лекцій і практичних занять необхідно використовувати 
аудіовізуальні засоби навчання: таблиці, слайди, прозірки, колекції лікарських 
препаратів, навчальні фільми, комп'ютерну техніку та ін.; при проведенні 
експериментів на тваринах —т враховувати міжнародні вимоги біоетики.

Поточний контроль здійснюється на кожному практичному занятті 
відповідно конкретним цілям з кожної теми.

Навчальна діяльність студентів контролюється на практичних заняттях під 
час поточного контролю відповідно до конкретних цілей та під час 
індивідуальної роботи викладача зі студентом. При оцінюванні навчальної 
діяльності студентів необхідно надавати перевагу стандартизованим методам 
контролю: тестуванню, структурованим письмовим роботам, структурованому 
за процедурою контролю практичних навичок в умовах, що наближені до 
реальних.

Рекомендується застосовувати такі засоби діагностики рівня підготовки 
студентів: комп'ютерні тести, розв'язування ситуаційних задач, виписування 
рецептів, визначення належності препаратів до фармакологічної групи згідно 
міжнародної класифікації, можливі показники до застосування; аналіз і оцінка



результатів інструментальних досліджень і параметрів, що характеризують 
зміни функції організму тварин під впливом препаратів.

Студент може відпрацювати пропущені теми або перескладати їх на 
позитивну оцінку викладачу під час його консультацій (індивідуальної роботи 
зі студентами) не більше 3-х разів під час вивчення модулю, тим самим набрати 
кількість балів не меншу за мінімальну, щоб бути допущеним до підсумкового 
модульного контролю.

Контроль самостійної роботи:
Контроль самостійної роботи студентів, яка передбачена в темі поряд з 

аудиторною роботою, здійснюється під час поточного контролю теми на 
відповідному аудиторному занятті. Теми, які виносяться лише на самостійну 
роботу і не входять до тем аудиторних навчальних занять, контролюються при 
підсумковому модульному контролі.

Підсумковий модульний контроль:
Підсумковий контроль засвоєння кожного модулю, контроль 

практичних навичок здійснюється по завершенню вивчення всіх тем модуля на 
останньому контрольному занятті з модуля.

До підсумкового контролю допускаються студенти, які виконали всі види 
робіт, передбачені навчальною програмою, та при вивчені модуля набрали 
кількість балів, не меншу за мінімальну.

Форма проведення підсумкового контролю має бути стандартизованою і 
включати контроль теоретичної і практичної підготовки. Конкретні форми 
контролю з фармакології визначаються у робочій навчальній програмі.

РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ
Оцінка за модуль визначається як сума оцінок поточної навчальної 

діяльності (у балах) та оцінки підсумкового модульного контролю (у балах), яка 
виставляється при оцінюванні теоретичних знань та практичних навичок 
відповідно до переліків, визначених програмою дисципліни.

Максимальна кількість балів, що присвоюється студентам при засвоєнні 
кожного модулю (залікового кредиту) -  200, в тому числі за поточну навчальну 
діяльність -  120 балів (60%), за результатами модульного підсумкового 
контролю -  80 балів (40%).

Оцінювання поточної навчальної діяльності:
Максимальна кількість, яку може набрати студент при вивченні модуля, 

дорівнює 200 балам., Вона вираховується шляхом множення кількості балів, що 
відповідають оцінці “5”, на кількість тем у модулі з додаванням балів за 
індивідуальну самостійну роботу. Мінімальна кількість балів, яку може набрати 
студент за поточну навчальну діяльність -120 балів.

Перерахунок середньої оцінки за поточну діяльність у багатобальну шкалу
4-бальна 

шкала ■
200-бальна

шкала
4-бальна

шкала
200-бальна

шкала
4-бальна

шкала
200-бальна

шкала
4-бальна

шкала
200-бальна шкала

5 120 4,45 107 3.91 94 3,37 81
4.95 119 4,41 106 3,87 93 3,33 80
4,91 118 4.37 105 3.83 92 3,29 79
4,87 117 4,33 104 3,79 91 3,25 78
4,83 116 4,29 103 3,74 90 3,2 77
4,79 115 4,25 102 3,7 89 3,16 76
4,75 114 4.2 101 3,66 88 3,12 75
4,7 113 4,16 100 3,62 87 3,08 74



4,66 112 4,12 99 3,58 86 3,04 73
4,62 111 4,08 98 3,54 85 3 72
4,58 110 4,04 97 3,49 84 Менше 3 Недостатньо
4,54 109 3,99 * 96 3,45 83
4,5 108 3,95 95 3,41 82

Студент допускається до модульного контролю при виконанні умов 
навчальної програми та в разі, якщо за поточну навчальну діяльність він набрав 
не менше 120 балів.

Модульний контроль складається з тестової частини (45 тестів) з 
максимальною кількістю балів - 40; та письмової з максимальною кількістю 
балів - 40. Письмова частина складається з трьох питань (розподіл балів між 
питаннями : 7, 7 та 6 балів ) та чотирьох задач (кожна з яких оцінюється у 5 
балів).

Підсумковий контроль засвоєння модуля відбувається по завершенню 
вивчення блоку відповідних змістових модулів шляхом тестування, письмових 
відповідей на теоретичні запитання та рішення ситуаційних задач.

Студент допускається до підсумкового модульного контролю при 
виконання умов навчальної програми та в разі, якщо середній бал (за два 
модуля) за поточну навчальну діяльність він набрав не менше 120 балів.

Перед підсумковим модульним контролем (ПМК) на підставі оцінок за 
традиційною шкалою, виставлених під час вивчення модуля (за кожне заняття 
та за індивідуальне завдання), обчислюється середнє арифметичне (СА) оцінок 
за традиційною шкалою, округлене до 2 (двох) знаків після коми. Отримана 
величина конвертується у бал за багатобальною шкалою таким чином:

Шкала 200 балів
Дисципліни, що завершуються ПМК СА/5*120
Дисципліни, що завершуються заліком СА/5*200
Оцінювання підсумкового контролю:
Максимальна кількість балів підсумкового контролю дорівнює 80.
Підсумковий модульний контроль складається з письмової частини 

(максимальна кількість балів -40) та тестування на компютері (максимальна 
кількість балів 40).

Підсумковий модульний контроль вважається зарахованим, якщо студент 
набрав не менше 50 балів.

Оцінювання дисципліни:
Оцінка з медичної інформатики виставляється лише студентам, яким 

зараховані усі модулі з дисципліни.
Заохочувальні бали за рішенням Вченої Ради можуть додаватися до 

кількості балів з дисципліни студентам, які мають наукові публікації або 
зайняли призові місця за участь у олімпіаді з дисципліни серед ВНЗ України та 
інше.

Критерії встановлення оцінки 
за традиційною 4-бальною і СКТС шкалою

Оцінка в балах Оцінка 
за національною 

шкалою

Оцінка 
за шкалою ЄКТС

180-200 Відмінно А
160-179 Добре В
150-159 С



130-149 Задовільно Б
120-129 Е
50-119 Незадовільно БХ

0-49 Р
Критерії оцінювання.
Під час оцінювання засвоєння кожної теми за поточну навчальну 

діяльність здобувачу вищої освіти виставляються оцінки за національною 
(традиційною) шкалою з урахуванням затверджених критеріїв оцінювання:

оцінка «відмінно» (5) - студент бездоганно засвоїв теоретичний матеріал 
теми заняття, демонструє глибокі і всебічні знання відповідної теми, основні 
положення наукових першоджерел та рекомендованої літератури, логічно 
мислить і будує відповідь, вільно використовує набуті теоретичні знання при 
аналізі практичного матеріалу, висловлює своє ставлення до тих чи інших 
проблем, демонструє високий рівень засвоєння практичних навичок;

оцінка «добре» (4) - студент добре засвоїв теоретичний матеріал заняття, 
володіє основними аспектами з першоджерел та рекомендованої літератури, 
аргументовано викладає його; володіє практичними навичками, висловлює свої 
міркування з приводу тих чи інших проблем, але припускається певних 
неточностей і похибок у логіці викладу теоретичного змісту або при виконанні 
практичних навичок;

оцінка «задовільно» (3) - студент в основному опанував теоретичними 
знаннями навчальної теми, орієнтується в першоджерелах та рекомендованій 
літературі, але непереконливо відповідає, плутає поняття, додаткові питання 
викликають у студента невпевненість або відсутність стабільних знань; 
відповідаючи на питання практичного характеру, виявляє неточності у знаннях, 
не вміє оцінювати факти та явища, пов’язувати їх із майбутньою діяльністю, 
припускається помилок при виконанні практичних навичок;

оцінка «незадовільно» (2) - студент не опанував навчальний матеріал 
теми, не знає наукових фактів, визначень, майже не орієнтується в 
першоджерелах та рекомендованій літературі, відсутнє наукове мислення, 
практичні навички не сформовані.

Виставлені за традиційною шкалою оцінки конвертуються у бали. 
Мінімальна кількість балів, яку повинен набрати студент за поточну навчальну 
діяльність за семестр для допуску до екзамену становить 120 балів.

7. ПОЛІТИКА КУРСУ
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 за 50% і більше зданого 
теоретичного і практичного матеріалу.



8. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 
Базова (основна): »

1. Медична інформатика: підручник / І.Є. Булах, Ю.Є. Лях, В.П. Марценюк,
1.1. Хаїмзон. - Т. : Укрмедкнига, 2008. - 308 с.
2. Вуйцік В., Готра О.З., Григор’єв В.В. Експертні системи: Навчальний 
посібник. - Львів: Ліга-Прес, 2006. - 290с.
3. Реєстрація, обробка та контроль біомедичних електрографічних 
сигналів/[В .Вуйцик,
О.З.Готра, Н.В.Дорош, О.І.Дорош, П.Ф.Колісник С.В.Павлов ]; за ред.
3.Ю.Готри.— Львів: Ліга-Прес, 2009. - 308с.
4. Войтюшенко Н.М. Інформатика та комп’ютерна техніка : навч. посіб. [для 
студ. вищ. навч. закл.] / Н.М. Войтюшенко, А.І. Остапець. - 2-ге вид. - К.: Центр 
учбової літератури, 2009. - 564 с.
5. Грицунов О. В. Інформаційні системи та технології: навч. посіб. - X.:

6. Інформаційні технології у медицині : навч. посіб. для студ. вищ. мед. навч.

Федів, В.Ф Мислицький, К.Б. Тимочко, В.Ф. Боєчко, М.В. Шаплавський // - 
Чернівці, 2004.

7. Гельман В.Я. Медицинская информатика: практикум. - Спб: Питер, 2001.-

Допоміжна:
1. Герасевич В.А. Компьютер для врача. Самоучитель. - 2-е изд., перераб. и 
доп. - СПб.: БХВ-Петербург, 2004. - 512 с
2. 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.
3. Лопоч С.Н., Чубенко A.B., Бабич П.Н. Статистичні методи в медико- 
біологічних дослідженнях з використанням EXCEL. - K.: Моріон, 2001. - 408 с.
4. Інформаційні системи і технології: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл./ 
С.Г.Карпенко, В.В.Попов, Ю.А.Тарнавський, Г.А.Шпортюк. - K.: МАУП, 2004. 
-192 с.
5. Пауль Дж.Перри. Секреты World Wide Web. “Диалектика”. Киев. 1996. 576с.

Інформаційні ресурси:
1 .http://ir.lib.vntu.edu.Ua/bitstream/handle/l 23456789/9994/%D0%A2%D0%B5%D0%BA%D 1 %8 
1%D l%82-2.pdf? sequence= 1 &isAllowed=y
2. https://help.libreoffice.org/W riter/Instructions for Using Writer/ru
3.http://msk.edu.ua/ivMnformatika/Uch posobiya/%D0%9F%D0%BQ%D0%B2%DQ%BB%D 1 %
83 %D 1 %88%D0%B8%D0%BD%D0%B0.%20%D0%A2%D0%B5%D 1 %85%D0%BD%D0%B 
E%DO%BB%DO%BE%DO%B3%DO%B8%D 1 %8F%20%D 1 %80%D0%B0%D0%B 1
%D0%BE %D1%82%D 1 %8B%20%DQ%B2%20Libre%200ffice.pdf

ХНАМГ, 2010.-222 c.

закл. / B.I.

- 242 c.

480 c.

Викладач

http://ir.lib.vntu.edu.Ua/bitstream/handle/l
https://help.libreoffice.org/Writer/Instructions
http://msk.edu.ua/ivMnformatika/Uch

