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Спеціальність 221 Стоматологія 

Освітній рівень молодший бакалавр 

Термін вивчення (курс) 1 курс 

Форма навчання денна 

Кафедра Біологічної фізики та медичної інформатики 
 

Короткий зміст дисципліни 

При опануванні дисципліни студенти набувають навички роботи в інтернеті, зокрема 

створення власного веб-сайту, блогу, інтернет-форм, оптимального пошуку інформації в 

інтернеті. Набуті навички дозволять майбутньому лікарю створити власний сайт-візитівку, 

проводити он-лайн облік пацієнтів та зручніше взаємодіяти з клієнтами. 

Орієнтований перелік тем навчальних занять 

1. Створення веб-сайту за допомогою Google Site 

 Створення сайту-візитівки лікаря 

2. Створення та ведення блогу за допомогою Google Blogger 

 Створення блогу лікаря 

3. Створення інтернет-форм за допомогою Google Forms 

 Створення інтернет-форми запису пацієнта на прийом до лікаря 

4. Безпека в Інтернеті 

5. Пошук інформації в мережі Інтернет. Найвідоміші пошукові платформи. 

 Методи оптимального пошуку інформації за допомогою Google Search 

Перелік компетентностей, здобуття яких буде забезпечувати навчальна дисципліна: 

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. 

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. 



Перелік науково-педагогічних (педагогічних) працівників, які забезпечуватимуть 

проведення навчальної дисципліни: 

1. Галушко К.С. 
2. Гуцул О.В. 

3. Іванчук М.А. 

4. Клепіковський А.В. 

5. Махрова Є.Г. 

 
 


