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2. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАВЧАЛЬНУ ДИСЦИПЛІНУ
Статус дисципліни вибіркова
Кількість кредитів 3
Загальна кількість годин 90
Лекції 10
Практичні заняття 20
Самостійна робота 60
Вид заключного контролю залік

3. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ (АНОТАЦІЯ)
Дисципліна «Медична інформатика» вивчається з метою ознайомити студентів із використанням

інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) у галузі охорони здоров’я, навчити опрацьовувати
медико-біологічні дані за допомогою ІКТ та забезпечити розвиток інформативної компетентності у
майбутніх лікарів-стоматологів.

4. ПОЛІТИКА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
4.1. Перелік нормативних документів:

- Положення про організацію освітнього процесу (https://www.bsmu.edu.ua/wp-
content/uploads/2020/03/polozhennya-pro-organizacziyu-osvitnogo-proczesu-u-vdnzu-bukovinskij-
derzhavnij-medichnij-universitet.pdf);

- Інструкція щодо оцінювання навчальної діяльності студентів БДМУ в умовах впровадження
Європейської кредитно-трансферної системи організації навчального процесу
(https://www.bsmu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/03/bdmu-instrukcziya-shhodo-oczinyuvannya-
%D1%94kts-2014-3.pdf);

- Положення про порядок відпрацювання пропущених та незарахованих занять
(https://www.bsmu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/12/reworks.pdf);

- Положення про апеляцію результатів підсумкового контролю знань здобувачів вищої освіти
(https://www.bsmu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/07/polozhennya-pro-apelyacziyu-rezultativ-
pidsumkovogo-kontrolyu-znan.pdf);

- Кодекс академічної доброчесності (https://www.bsmu.edu.ua/wp-
content/uploads/2019/12/kodeks_academic_faith.pdf);

- Морально-етичний кодекс студентів (https://www.bsmu.edu.ua/wp-
content/uploads/2019/12/ethics_code.docx);

- Положення про запобігання та виявлення академічного плагіату (https://www.bsmu.edu.ua/wp-
content/uploads/2019/12/antiplagiat-1.pdf);

- Положення про порядок та умови обрання студентами вибіркових дисциплін
(https://www.bsmu.edu.ua/wp-
content/uploads/2020/04/nakaz_polozhennyz_vybirkovi_dyscypliny_2020.pdf);
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- Правила внутрішнього трудового розпорядку Вищого державного навчального закладу
України «Буковинський державний медичний університет» (https://www.bsmu.edu.ua/wp-
content/uploads/2020/03/17.1-bdmu-kolektivnij-dogovir-dodatok.doc).

4.2. Політика  щодо  дотримання  принципів  академічної  доброчесності  здобувачів вищої
освіти:
- самостійне  виконання  навчальних  завдань  поточного  та  підсумкового  контролів без

використання зовнішніх  джерел  інформації;
- списування  під час контролю знань заборонені;
- самостійне  виконання  індивідуальних  завдань  та  коректне  оформлення  посилань на

джерела інформації  у разі запозичення  ідей, тверджень,  відомостей.
4.3. Політика  щодо  дотримання  принципів  та  норм  етики та  деонтології здобувачами

вищої  освіти:
- дії  у професійних  і навчальних  ситуаціях із позицій  академічної  доброчесності  та

професійної  етики та  деонтології;
- дотримання  правил  внутрішнього  розпорядку  університету,  бути  толерантними,

доброзичливими  та  виваженими  у спілкуванні зі студентами  та  викладачами,  медичним
персоналом закладів  охорони  здоров'я;

- усвідомлення  значущості  прикладів  людської  поведінки  відповідно  до  норм академічної
доброчесності та медичної  етики.

4.4. Політика  щодо  відвідування  занять  здобувачами  вищої  освіти:
- присутність  на  всіх навчальних заняттях (лекціях, практичних (семінарських) заняттях,

підсумковому модульному  контролі) є  обов'язковою з  метою  поточного  та  підсумкового
оцінювання знань (окрім  випадків з поважних  причин).

4.5. Політика  дедлайну  та  відпрацювання пропущених або незарахованих занять здобувачами
вищої  освіти:
- відпрацювання  пропущених  занять  відбувається  згідно з  графіком відпрацювання

пропущених або незарахованих занять та консультацій.

5. ПРЕРЕКВІЗИТИ І ПОСТРЕКВІЗИТИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
(МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ ЗВ’ЯЗКИ)

Перелік навчальних дисциплін,
на яких базується вивчення

навчальної дисципліни

Перелік навчальних дисциплін,
для яких закладається основа в результаті

вивчення навчальної дисципліни
медична та біологічна фізика біостатистика
медична біологія соціальна медицина
морфологічних дисциплін організація охорони здоров’я

6. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ:
6.1.Метою вивчення навчальної дисципліни є викладання навчальної дисципліни «Медична

інформатика» є: формування та розвиток у майбутніх лікарів компетентності у галузі ІКТ для
забезпечення раціонального використання сучасного програмного забезпечення загального та
спеціального призначення при опрацюванні медико-біологічних даних.

6.2.Основними завданнями вивчення дисципліни є:
- формування та розвиток знань, умінь і навичок, необхідних для ефективного використання

сучасних програм загального та спеціального призначення у галузі охорони здоров’я;
- ознайомлення студентів із значенням та можливостями нових інформаційно-комунікаційних

технологій у галузі охорони здоров’я, з перспективами розвитку комп’ютерних технологій;
- розвиток уміння самостійно опановувати програмні засоби різного призначення та оновлювати й

інтегрувати набуті знання;
- пояснення принципів формалізації і алгоритмізації медичних задач, принципи моделювання в

біології та медицині;
- формування базових навичок щодо роботи з ПК та пошуку медичної інформації з використанням

інформаційних технологій;
- використання методів опрацювання медико-біологічних даних.
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7. КОМПЕТЕНТНОСТІ, ФОРМУВАННЮ ЯКИХ СПРИЯЄ НАВЧАЛЬНА
ДИСЦИПЛІНА:

7.1. Інтегральна компетентність: Здатність розв’язувати типові спеціалізовані задачі в галузі
професійної діяльності або у процесі навчання, що передбачає застосування положень і
методів відповідної науки і характеризується певною невизначеністю умов

7.2.Загальні компетентності:
ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
ЗК2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
ЗК4. Знання та розуміння предметної області та розуміння
професійної діяльності.
ЗК5. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.
ЗК7. Навички використання інформаційних і комунікаційних
технологій.
ЗК8. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні.
ЗК9. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.
ЗК10. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з
різних джерел.
ЗК22. Здатність розробляти та управляти проектами.

7.3 Фахові (спеціальні) компетентності:
ФК 1. Здатність використовувати у професійній діяльності знання
нормативно-правових, законодавчих актів України та наказів МОЗ
України, матеріалів ВООЗ.
ФК 4. Здатність орієнтуватись у визначенні основних потреб людини
згідно з рекомендаціями Європейського регіонального бюро ВООЗ.
ФК 5. Здатність усвідомлювати важливість самоосвіти та
самовиховання в житті та діяльності зубного техніка.
ФК 11. Здатність оволодіти технологіями, що застосовуються в
сучасній ортопедичній стоматологічній практиці.
ФК 16. Здатність організовувати систему адміністративного
діловодства та документування в умовах лікувально-профілактичних
закладів згідно з нормативно-правовими актами України.
ФК 18. Здатність усвідомлювати безперервність процесів навчання та професійного
удосконалення.

8. РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ.
В результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач повинен знати:
ПРЗ 1. Знати способи аналізу, синтезу та подальшого сучасного навчання. Вміти проводити
аналіз інформації, приймати обґрунтовані рішення, вміти придбати сучасні знання.
Встановлювати відповідні зв’язки для досягнення цілей. Нести відповідальність за своєчасне
набуття сучасних знань.
ПРЗ 3. Планувати та управляти часом в межах повноцінного робочого дня. Ергономічно
проектувати робочий день, тиждень тощо.
ПРЗ 4. Мати глибокі знання із структури професійної діяльності. Вміти здійснювати професійну
діяльність, що потребує оновлення та інтеграції знань. Здатність ефективно формувати
комунікаційну стратегію у професійній діяльності. Нести відповідальність за професійний
розвиток, здатність до подальшого професійного навчання з високим рівнем автономності.
ПРЗ 5. Мати досконалі знання державної мови. Вміти застосовувати знання державної мові, як
усно так і письмово. Використовувати при фаховому та діловому спілкуванні та при підготовці
документів державну мову. Нести відповідальність за вільне володіння державною мовою, за
розвиток професійних знань.
ПРЗ 7. Мати 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 комунікаційні технології у професійній діяльності. Нести відповідальність за
розвиток професійних знань та умінь.
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ПРЗ 8. Вміння планувати і проводити наукові дослідження, готувати результати наукових робіт
до оприлюднення.
ПРЗ 10. Вміти здійснювати пошук необхідної інформації з різноманітних джерел фахового
спрямування, здатність аналізувати та застосовувати необхідну інформацію.
ПРЗ 14. Застосовувати знання та вміння для розв’язання завдань, пошуку проблем та шляхів їх
вирішення, в професійній діяльності.
Демонструвати:
ПРФ 1. Уміння проводити професійну діяльність у соціальній взаємодії згідно з нормативно-
правовими, законодавчими актами України, наказами МОЗ України та матеріалами ВООЗ.
ПРФ 5. Оцінювати важливість і демонструвати здатність до самоосвіти та самовиховання.
ПРФ 16. Уміння використовувати професійні стандарти та нормативні документи у професійній
діяльності, вести передбачену МОЗ України медичну документацію. Вміти дотримуватись вимог
медичного та правового законодавства в роботі зубного техніка.
ПРФ 18. Постійно вдосконалювати свої вміння та навичнки, виходячи з діючих стандартів та
нормативної бази МОЗ України

9. ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Опис кожного модуля дисципліни:
На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 години (3 кредити ЄКТС).
Програма структурована у змістові модулі:

Змістовий модуль 1. Основи інформаційних технологій в системі охорони здоров’я.
9.1. Конкретні цілі вивчення модуля (змістових модулів).

 інтерпретувати основні поняття медичної інформатики;
 трактувати особливості застосування прикладного програмного забезпечення для обробки медичних

даних та медичної інформації;
 аналізувати роль інформації, комунікації та комп’ютерних технологій в медицині;
 трактувати основні принципи телемедицини;
 демонструвати навички використання систем управління базами даних (СУБД) при обробці медико-

біологічних даних;
 демонструвати базові уміння використовувати основні медичні ресурси Internet.
 інтерпретувати принципи класифікації та кодування медико-біологічної інформації;
 інтерпретувати основні поняття математичної логіки;
 демонструвати вміння представляти умови медико-біологічних задач у формальному вигляді;

9.2. Тематична структура модуля (змістових модулів).

Тема 1.Техніка безпеки. Вхідний контроль. Вступ та структура медичної інформатики.
Формалізація та алгоритмізація медичних задач.

Техніка безпеки. Комп’ютерне тестування залишкових знань зі шкільного курсу інформатики.
Цілі курсу. Структура курсу. Основні завдання та складові медичної інформатики. Дані та
інформація. Комп’ютерні програми-додатки в системі охорони здоров’я.

Основи алгоритмізації медичних задач. Алгоритми та їх властивості. Способи подання
алгоритмів. Типи алгоритмів. Складання структурної схеми простого (лінійного) і розгалуженого
алгоритму. Складання структурної схеми алгоритму з внутрішнім циклом.

Тема2. Формальна логіка у вирішенні задач діагностики, лікування та профілактики
захворювань. Кодування та класифікація медичних даних.

Логічні операції та таблиці істинності. Логічні оператори та вирази. Алгебра логіки. Двійкова
система числення та логіка. Класифікація: типи, класифікація, визначення, цілі, принципи. Коди:
кодування, числові та мнемонічні коди, ієрархічні та комбінаційні коди, коди зіставлення. Історія
класифікації та кодування. Класифікаційні системи. Проблеми класифікації та кодування.
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Тема 3. Індивідуальні медичні картки. Структуризація змісту електронних медичних карток
(ЕМК).

Традиційні та електронні медичні картки (електронна історія хвороби). Історія розвитку.
Введення даних: стратегії та форми введення даних. Структура введення даних: динаміка, інтерфейс,
адаптування до споживача. Загальна структура ЕМК. Реалізація ЕМК. Використання даних ЕМК.
Тема 4. Типи інформаційних систем в галузі охорони здоров’я. Госпітальні інформаційні

системи та їх розвиток.
Громадське здоров’я та охорона здоров’я. Моделювання та моделі системи охорони здоров’я

(СОЗ). Вимоги  до інформації. 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.
Тема 5. Інформаційні ресурси системи охорони здоров’я. Передача інформації. Мережеві
технології. Основи телемедицини.

Інформаційні ресурси системи охорони здоров’я. Характеристика та особливості інформаційних
ресурсів системи охорони здоров’я. Сфери інформаційних ресурсів системи охорони здоров’я.
Інформаційні мережі охорони здоров’я з відкритим доступом. Інформаційні ресурси.
Адміністративні системи. Реєстри. Епідеміологічний нагляд. Банки органів, тканин та крові.
Використання інформаційних ресурсів в доказовій медицині. Комунікація. Відправник, канал,
одержувач. Приймачі та перетворювачі інформації. Носії інформації. Властивості інформації.
Ентропія інформації. Технічне та програмне забезпечення комунікацій. Інтернет. Комунікація в
системі охорони здоров’я. Основні принципи телемедицини. Загальна постановка задачі
розрахунково-графічної роботи (РГрР).
Змістовий модуль 2. Обробка та аналіз медико-біологічних даних. Медичні знання та
прийняття рішень в медицині.

Конкретні цілі:
 інтерпретувати основні формальні моделі представлення медичних знань;
 аналізувати принципи побудови і функціонування систем підтримки прийняття рішень в

медицині;
 інтерпретувати використання доказів у прийнятті медичних рішень.
 трактувати принципи застосування статистичних методів при обробці результатів медико-

біологічних досліджень;
 демонструвати навички використання статистичних функцій та критеріїв для аналізу медико-

біологічних даних;
 трактувати методи обробки та аналізу медичних зображень.

Тема 6. Методи підтримки прийняття рішень. Стратегії отримання медичних знань.
Типи медичних знань. Навчання людей та “навчання” комп’ютерів. Системи  підтримки

прийняття рішень. База знань. Інформаційні потреби та шляхи їх вирішення. Типи систем підтримки
прийняття рішень та бази медичних знань.

Тема 7. Візуалізація медико-біологічних даних.
Медико-біологічні дані та їх візуалізація. Методи візуалізації медико-біологічних даних.

Програмне забезпечення візуалізації медичних даних.
Тема 8.Аналіз біосигналів. Методи обробки біосигналів. Обробка та аналіз медичних

зображень.
Аналіз біосигналів. Реєстрація, трансформація та класифікація сигналів. Біосигнали та

нестаціонарні сигнали. Типи сигналів. Прикладне застосування аналізу біосигналів. Засоби
отримання зображень. Обробка медичних зображень. Проблеми обробки та аналізу зображень.
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Трансформація зображень. Загальна та локальна трансформація зображень. Сучасні тенденції
обробки зображень. Обробка двовимірних та тривимірних медичних зображень.

Тема 9. Клінічні системи підтримки прийняття рішень. Засоби прогнозування.
Моделювання системи підтримки прийняття рішень.

Застосування клінічних систем прийняття рішень. Типи систем. Засоби прогнозування.
Підтримка прийняття рішень за допомогою простих засобів прогнозування. Представлення систем
підтримки прийняття рішень. Експертні системи. Побудова бази знань та структурування. Повторне
використання онтологій. Сучасна архітектура системи прийняття рішень.

Тема 10. Методи біостатистики.
Опис даних: якісні, порядкові та кількісні дані. Оцінка параметрів та перевірка гіпотез.

Статистичний аналіз даних.
Тема 11. Доказова медицина.
Поняття доказової медицини. Рандомізовані клінічні дослідження. Контрольовані клінічні

дослідження.
Тема 12. Комп’ютерні дані: типи даних, обробка та управління.

Системи обробки інформації: користувач, введення даних, інтерфейс користувача, обробка та
представлення даних. Документи паперові й електронні. Пристрої переведення зображень у цифрову
форму. Комп’ютерне розпізнавання текстів.

10. Структура навчальної дисципліни

Назви змістових модулів
і тем

Кількість годин
денна форма

усього
у тому числі

лекції практичні
заняття лаб. інд. зав. с. р.

1 2 3 4 5 6 7

Змістовий модуль 1. Основи інформаційних технологій в системі охорони здоров’я.

Техніка безпеки. Вхідний
контроль. Вступ та структура

медичної інформатики.
Формалізація та алгоритмізація

медичних задач.

10 2 2 6

Формальна логіка у вирішенні
задач діагностики, лікування та

профілактики захворювань.
Кодування та класифікація.

8 2 6

Індивідуальні медичні картки.
Структуризація змісту

електронних медичних карток
(ЕМК).

10 2 2 6

Типи інформаційних систем в
галузі охорони здоров’я.

Госпітальні інформаційні системи
та їх розвиток.

6 6

Інформаційні ресурси системи
охорони здоров’я. Передача

інформації. Мережеві технології.
Основи телемедицини.

6 6

Разом за змістовим модулем 1 40 4 6 30
Змістовий модуль 2. Обробка та аналіз медико-біологічних даних. Медичні знання та прийняття
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рішень в медицині.
Методи підтримки прийняття
рішень. Стратегії отримання
медичних знань.

9 1 2 6

Візуалізація медико-біологічних
даних. 11 1 4 6

Аналіз біосигналів. Методи
обробки біосигналів. Обробка та
аналіз медичних зображень.
Засоби прогнозування

8 2 6

Клінічні системи підтримки
прийняття рішень. Моделювання
системи підтримки прийняття
рішень.

10 2 2 6

Методи біостатистики 2 2
Доказова медицина 4 2 2
Комп’ютерні дані: типи даних,
обробка та управління. 6 2 2 2

Разом за змістовим модулем 2 50 6 14 30
Разом 90 10 20 60

11. Теми лекцій
№
з/п

Назва теми Кількість
годин

1 Техніка безпеки. Вхідний контроль. Вступ та структура медичної
інформатики. Формалізація та алгоритмізація медичних задач

2

2 Індивідуальні медичні картки. Структуризація змісту електронних
медичних карток (ЕМК).

2

3 Методи підтримки прийняття рішень. Стратегії отримання
медичних знань. Візуалізація медико-біологічних даних.

2

4 Клінічні системи підтримки прийняття рішень. Моделювання
системи підтримки прийняття рішень.

2

5 Комп’ютерні дані: типи даних, обробка та управління. 2
Разом - 10

12. Теми практичних занять

№
з/п Назва теми Кількість

годин
1. Техніка безпеки. Вхідний контроль. Вступ та структура медичної

інформатики. Формалізація та алгоритмізація медичних задач.
Формальна логіка у вирішенні задач діагностики, лікування та
профілактики захворювань. Кодування та класифікація.

2

2. Індивідуальні медичні картки. Структуризація змісту електронних
медичних карток (ЕМК). Типи інформаційних систем в галузі
охорони здоров’я. Госпітальні інформаційні системи та їх
розвиток.

2

3. Інформаційні ресурси системи охорони здоров’я. Передача
інформації. Мережеві технології. Основи телемедицини.

2

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

4
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5. Візуалізація медико-біологічних даних. 2
6. Аналіз біосигналів. Методи обробки біосигналів. Обробка та

аналіз медичних зображень. Засоби прогнозування
2

7. Клінічні системи підтримки прийняття рішень. Моделювання
системи підтримки прийняття рішень.

2

8. Доказова медицина 2
9. Комп’ютерні дані: типи даних, обробка та управління. Документи

паперові й електронні. Пристрої переведення зображень у
цифрову форму. Комп’ютерне розпізнавання текстів.

2

Разом - 20

13. Самостійна робота
№
з/п Назва теми Кількість

годин
1 Техніка безпеки. Вхідний контроль. Вступ та структура медичної

інформатики. Формалізація та алгоритмізація медичних задач. 6

2 Формальна логіка у вирішенні задач діагностики, лікування та
профілактики захворювань. Кодування та класифікація. 6

3 Індивідуальні медичні картки. Структуризація змісту електронних
медичних карток (ЕМК). 6

4 Типи інформаційних систем в галузі охорони здоров’я. Госпітальні
інформаційні системи та їх розвиток. 6

5 Інформаційні ресурси системи охорони здоров’я. Передача
інформації. Мережеві технології. Основи телемедицини. 6

6 Методи підтримки прийняття рішень. Стратегії отримання медичних
знань. 6

7 Візуалізація медико-біологічних даних. 6
8 Аналіз біосигналів. Методи обробки біосигналів. Обробка та аналіз

медичних зображень. Засоби прогнозування 6

9 Клінічні системи підтримки прийняття рішень. Моделювання системи
підтримки прийняття рішень. 6

10 Методи біостатистики 2
11 Доказова медицина 2
12 Комп’ютерні дані: типи даних, обробка та управління. 2

Разом - 60
14. ПЕРЕЛІК ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ (не передбачено)

15. ПЕРЕЛІК ТЕОРЕТИЧНИХ ПИТАНЬ ДО ПІДСУМКОВОГО МОДУЛЬНОГО
КОНТРОЛЮ:

- Етапи проектування бази даних
- Об’єкти бази даних
- Принципи побудови таблиць бази даних
- Режими роботи з таблицями бази даних
- Ключове поле, правила його призначення
- Типи відношень між таблицями
- Види фільтрації даних
- Призначення запитів
- Динамічний набір даних
- Отримання інформації за допомогою запитів
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- Форми, їх призначення
- Призначення звітів
- Комп’ютери у повсякденному житті;
- Пристрої візуального відображення у комп’ютері, визначення, функції, призначення
- Функції і призначення електронних таблиць
- Формат даних: визначення та типи
- Відносні та абсолютні посилання
- Стандартні математичні та логічні операції
- Використання формул та функцій
- Типи операторів
- Побудова діаграм і графіків
- Основні статистичні характеристики вибірки
- Нормальний закон розподілу
- Математичні моделі
- Опрацювання текстової інформації
- Організація пошуку інформації
- Форматування та редагування

16. ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ ЗАВДАНЬ ТА РОБІТ ДО ПІДСУМКОВОГО МОДУЛЬНОГО
КОНТРОЛЮ - Завдання для самостійної роботи викладені у методичних вказівках до
практичних занять; у тому числі електронний варіант на сервері дистанційного навчання.

17. МЕТОДИ ТА ФОРМИ ПРОВЕДЕННЯ КОНТРОЛЮ
Поточний контроль здійснюється на основі контролю теоретичних знань, навичок і вмінь.
Форми поточного контролю:
1. Усне опитування (фронтальне, індивідуальне, комбіноване).
2. Практична перевірка сформованих професійних вмінь (перевірка індивідуальних завдань, які
виконують студентом на комп’ютері). Самостійна робота студента оцінюється на практичних
заняттях і є складовою підсумкової оцінки студента. Форма підсумкового контролю успішності
навчання: залік.
На останньому тематичному навчальному занятті з дисципліни після закінчення розбору теми
заняття, викладач навчальної групи оголошує суму балів, яку кожен студент групи набрав за
результатами поточного контролю.

18. ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТА З ДИСЦИПЛІНИ
Порядок, методика та критерії оцінювання поточної навчальної діяльності, методика та критерії

оцінювання під час проведення підсумкового модульного контролю, оцінювання з дисципліни в
цілому).
Розподіл балів, які присвоюються студентам (з примітками: - про максимальну і мінімальну кількість
балів за вивчення модуля, - про конвертацію балів у традиційні оцінки "5", "4", "3", "2" при засвоєнні
теми модуля; - про мінімальну кількість балів для допуску до підсумкового модульного контролю
(ПМК); - про мінімальну кількість балів за складання модульного контролю).
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Мінімальна кількість балів-120
Максимальна кількість балів – 200

Студент отримує оцінку «зараховано», якщо він виконав всі види робіт, передбачених
робочою навчальною програмою з дисципліни, відвідав всі навчальні заняття – лекції, практичні
(семінарські), визначені тематичним планом з відповідної дисципліни (при наявності пропусків –
своєчасно їх відпрацював), набрав загальну кількість балів при вивченні навчальної дисципліни не
меншу, ніж 120.

Студент отримує оцінку «не зараховано», якщо студент має невідпрацьовані пропуски
навчальних занять (практичних, семінарських та лекцій) і кількість балів за поточний контроль
менша ніж мінімальна.
Оцінка «зараховано» і «не зараховано» вноситься викладачем до залікової відомості (Форма № Н-
5.03-3), «Індивідуального навчального плану студента», «Журналу обліку відвідувань та успішності
студентів» та «Залікової книжки».
Залікова відомість надається до деканату в день проведення заліку або наступного дня.
Студенту, який отримав оцінку «не зараховано» декан факультету видає направлення на ліквідацію
академічної заборгованості з дисципліни.

Відпрацювання занять і підвищення балів студентами за направленням деканату повинно
відбуватись в установленому порядку під час відпрацювань за графіком кафедри. Після
відпрацювань пропущених занять деканат повинен видати студенту залікову відомість, в яку
викладач вносить відмітку про складання заліку.
Отримання оцінки «зараховано» з семестрових дисциплін, викладання яких закінчується заліком, є
обов'язковою умовою переводу студента на наступний семестр (рік) навчання.

19. Рекомендована література
19.1. Базова

1. О.В. Гуцул, М.А. Іванчук, О.І. Олар, В.І. Федів Медична інформатика. Частина І. Основи
інформаційних технологій в системі охорони здоров’я. комп’ютер у діяльності майбутнього
лікаря: Навч. посібник для студентів ІІ курсу – Чернівці, Буковинський державний медичний
університет, 2014. – 194 с.
2. О.І. Олар, О.В. Гуцул, М.А. Іванчук, В.І. Федів, Т.В. Бірюкова «Медична інформатика.
Частина II. Обробка та аналіз медико-біологічних даних». Навч. посібник для студентів ІІ
курсу – Чернівці, Буковинський державний медичний університет, 2017. – 160 с.
3. М.А. Іванчук, О.І. Олар, О.В. Гуцул, В.І. Федів Медична інформатика. Частина ІІІ. Методи
біостатистики. Інформаційні ресурси системи охорони здоров'я. : Навч. посібник для
студентів ІІ курсу – Чернівці, Буковинський державний медичний університет, 2015. – 200 с.
4. Булах І.Є., Лях Ю.Є., Марценюк В.П., Хаїмзон І.І. Медична інформатика. Підручник. —
Тернопіль: ТМДУ, 2008. — 308 с.
5. Медична інформатика в модулях: практикум / І.Є.Булах, Л.П.Войтенко, М.Р.Мруга та ін.;
за ред. І.Є.Булах. –К.: Медицина, 2012. – 208 с.

19.2. Допоміжна
1. Medical Informatics=Медична інформатика: підручник / І.Є. Булах, Ю.Є. Лях, В.П.
Марценюк, І.Й. Хаїмзон. – К.: ВСИ «Медицина», 2012. – 368 с.
2. Основи інформатики. Microsoft Office 2013 (Word, PowerPoint на практиці): навч. посіб.
/ М. М. Дрінь, Н. В. Романенко ; М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Ю.
Федьковича. — Чернівці : Чернів. нац. ун-т, 2014. — 75 с.
3. Мінцер О.П. Інформатика та охорона здоров’я / О.П. Мінцер // Медична інформатика та
інженерія. – 2010. – № 2. – С.8 -21

19. 3. Інформаційні ресурси
1. Сервер дистанційного навчання БДМУ – http://moodle.bsmu.edu.ua/.
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2. https://support.office.com/uk-ua/ (Довідкові та навчальні матеріали пакету MicrosoftOffice)
3. www.uacm.kharkov.ua(Українська асоціація “Комп’ютерна Медицина”)
4. www.mednavigator.net(Медична пошукова система)
5. www.rmj.ru(Інтернет-версії періодичних видань)
6. www.medinfo.com.ua (Медична пошукова система України)
7. www.medico.ru(Медична пошукова система)

20. УКЛАДАЧІ ДОВІДНИКА ДЛЯ СТУДЕНТА (СИЛАБУСУ)
1. Викладач Шинкура Л.М.


