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1. Загальні відомості 

 

Назва дисципліни Інформаційні технології в професійній діяльності 

ПІП Кошелєва Наталя Вікторівна 

Контактний телефон  0500702345 

E-mail:   Nataliya.kosheleva@gmail.com 

Вебресурси Viber /Тelegram/ WhatsApp 

Сторінка дисципліни 

на сайті коледжу  

https://www.medkol.cv.ua/sylabusy/,  

http://medkol-

moodle.net.ua/course/index.php?categoryid=23 

Інтернет-ресурси dEra, iLearn, Рrometheus 

Консультації Вівторок.  19.00-20.00  

 

2. Опис навчальної дисципліни. Розподіл навчальних годин 

 

Вид заняття / підсумкового контролю Кількість годин 

Лекції 24 

Практичне заняття  24 

Самостійна робота 42 

Всього годин/кредит ЕCTS 90/3 

 

Термін навчання – 1 р. 10 міс. 

 

Мета навчальної дисципліни. 

Ознайомлення, удосконалення та систематизація знань здобувачів вищої освіти 

із використанням сучасних інформаційно-комунікаційних технологій в галузі 

охорони здоров’я. 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 та використання спеціальних 

програм НСЗУ. 

Основні завдання навчальної дисципліни спрямовані на досягнення 

результатів навчання: 

ПРН. 6. Визначати пріоритетні напрями інформаційного пошуку, 

знаходити та критично оцінювати навчальну, довідкову, нормативну, 

наукову інформацію з різних джерел, узагальнювати й застосовувати 

отриману інформацію на практиці. 

ПРН 10. Застосовувати широкий спектр клінічних умінь й сучасних 

інноваційних діагностичних та лікувальних технологій з метою безпечного 

пацієнтоцентрованого догляду відповідно до клінічних протоколів та 

правових стандартів медсестринства.  

ПРН 20. Своєчасно та належно вести медсестринську документацію 

відповідно до чинного законодавства, використовуючи необхідні 

комп’ютерні технології, здійснювати моніторинг та аналіз документації.  
  

https://www.medkol.cv.ua/sylabusy/
http://medkol-moodle.net.ua/course/index.php?categoryid=23
http://medkol-moodle.net.ua/course/index.php?categoryid=23


3. Навчальний план з дисципліни  

3.1.Теми лекційних занять 
№ 

з/п 
Назва теми Рекомендовані джерела 

Кількість 

годин 

1. 

Тема. Введення в навчальну дисципліну. 

Інструкція з охорони праці, правил 

техніки безпеки та санітарно-гігієнічні 

норми роботи з ПК.  

https://med.cc.ua/wp-

content/uploads/2014/02/1.%D0

%9C%D0%B5%D0%B4%D0%

B8%D1%87%D0%BD%D0%B

0-

%D1%96%D0%BD%D1%84%

D0%BE%D1%80%D0%BC%D

0%B0%D1%82%D0%B8%D0

%BA%D0%B0-

%D0%86.%D0%84.%D0%91%

D1%83%D0%BB%D0%B0%D

1%85%D0%AE.%D0%84.%D0

%9B%D1%8F%D1%85-

%D0%86.%D0%86.%D0%A5

%D0%B0%D1%97%D0%BC%

D0%B7%D0%BE%D0%BD-

%D1%83-

%D1%82%D1%80%D1%8C%

D0%BE%D1%85-

%D1%87%D0%B0%D1%81%

D1%82%D0%B8%D0%BD%D

0%B0%D1%85.pdf 

 

http://medkol-

moodle.net.ua/pluginfile.php/17

571/mod_resource/content/1/%

D0%9E%D1%81%D0%BD%D

0%BE%D0%B2%D0%B8%20

%D0%BC%D0%B5%D0%B4%

D0%B8%D1%87%D0%BD%D

0%BE%D1%97%20%D1%96%

D0%BD%D1%84%D0%BE%D

1%80%D0%BC%D0%B0%D1

%82%D0%B8%D0%BA%D0%

B8%20by%20%D0%9C%D0%

BE%D0%BC%D0%BE%D1%8

2%D0%BE%D0%BA%20%D0

%9B.%D0%9E.%2C%20%D0

%AE%D1%88%D0%B8%D0%

BD%D0%B0%20%D0%9B.%D

0%92.%2C%20%D0%A0%D0

%BE%D0%B6%D0%BD%D0

%BE%D0%B2%D0%B0%20%

D0%9E.%D0%92%20%28z-

lib.org%29.pdf  

2 

2 

Тема. Обробка інформації, вимірювання, 

кодування. Засоби і методи збору, 

зберігання і передачі інформації 

2 

3 
Тема. Технічне забезпечення 

інформаційних технологій 
2 

4 

Тема. Програмне забезпечення 

інформаційних технологій. Файлова 

структура. Носії інформації. Основні 

операції з файловою структурою, запуск 

програм, робота з документами. Робота з 

програмою Провідник 

2 

5 Тема. Інформаційна безпека. 2 

6 
Тема. Основні принципи роботи в 

Windows. 
2 

7 Тема. Пакет додатків Microsoft Office. 2 

8 

Тема. Текстовий процесор MS WORD. 

Редагування, зберігання та друкування 

тексту. 

2 

9 

Тема. Медичні інформаційні системи. 

Електронний документообіг. Медична 

статистика. 

2 

10 

Тема. Мережеві технології в системі 

охорони здоров’я. Телемедицина. 

Створення поштової скриньки. Прийом-

передавання електронних листів. 

2 

11 
Тема. Система інформатизації закладів 

охорони здоров’я. 
2 

12 

Тема. Огляд програм медичного 

призначення. Спостереження та 

обстеження хворих за допомогою 

медичних приладо-комп’ютерних 

систем. Програма "Доступні ліки", 

https://www.infomed.ck.ua/, https://ciet-

holding.com/ua/, https://ehealth.gov.ua/, 

http://ususoft.com.ua/uk/meditsinskiy_uche

t.php. 

2 

  Всього 24 
Примітка: Лекційні заняття проводяться відповідно до розкладу в лекційних 

аудиторіях навчального корпусу № 1. 

https://med.cc.ua/wp-content/uploads/2014/02/1.%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0-%D1%96%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%86.%D0%84.%D0%91%D1%83%D0%BB%D0%B0%D1%85%D0%AE.%D0%84.%D0%9B%D1%8F%D1%85-%D0%86.%D0%86.%D0%A5%D0%B0%D1%97%D0%BC%D0%B7%D0%BE%D0%BD-%D1%83-%D1%82%D1%80%D1%8C%D0%BE%D1%85-%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%85.pdf
https://med.cc.ua/wp-content/uploads/2014/02/1.%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0-%D1%96%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%86.%D0%84.%D0%91%D1%83%D0%BB%D0%B0%D1%85%D0%AE.%D0%84.%D0%9B%D1%8F%D1%85-%D0%86.%D0%86.%D0%A5%D0%B0%D1%97%D0%BC%D0%B7%D0%BE%D0%BD-%D1%83-%D1%82%D1%80%D1%8C%D0%BE%D1%85-%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%85.pdf
https://med.cc.ua/wp-content/uploads/2014/02/1.%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0-%D1%96%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%86.%D0%84.%D0%91%D1%83%D0%BB%D0%B0%D1%85%D0%AE.%D0%84.%D0%9B%D1%8F%D1%85-%D0%86.%D0%86.%D0%A5%D0%B0%D1%97%D0%BC%D0%B7%D0%BE%D0%BD-%D1%83-%D1%82%D1%80%D1%8C%D0%BE%D1%85-%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%85.pdf
https://med.cc.ua/wp-content/uploads/2014/02/1.%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0-%D1%96%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%86.%D0%84.%D0%91%D1%83%D0%BB%D0%B0%D1%85%D0%AE.%D0%84.%D0%9B%D1%8F%D1%85-%D0%86.%D0%86.%D0%A5%D0%B0%D1%97%D0%BC%D0%B7%D0%BE%D0%BD-%D1%83-%D1%82%D1%80%D1%8C%D0%BE%D1%85-%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%85.pdf
https://med.cc.ua/wp-content/uploads/2014/02/1.%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0-%D1%96%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%86.%D0%84.%D0%91%D1%83%D0%BB%D0%B0%D1%85%D0%AE.%D0%84.%D0%9B%D1%8F%D1%85-%D0%86.%D0%86.%D0%A5%D0%B0%D1%97%D0%BC%D0%B7%D0%BE%D0%BD-%D1%83-%D1%82%D1%80%D1%8C%D0%BE%D1%85-%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%85.pdf
https://med.cc.ua/wp-content/uploads/2014/02/1.%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0-%D1%96%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%86.%D0%84.%D0%91%D1%83%D0%BB%D0%B0%D1%85%D0%AE.%D0%84.%D0%9B%D1%8F%D1%85-%D0%86.%D0%86.%D0%A5%D0%B0%D1%97%D0%BC%D0%B7%D0%BE%D0%BD-%D1%83-%D1%82%D1%80%D1%8C%D0%BE%D1%85-%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%85.pdf
https://med.cc.ua/wp-content/uploads/2014/02/1.%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0-%D1%96%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%86.%D0%84.%D0%91%D1%83%D0%BB%D0%B0%D1%85%D0%AE.%D0%84.%D0%9B%D1%8F%D1%85-%D0%86.%D0%86.%D0%A5%D0%B0%D1%97%D0%BC%D0%B7%D0%BE%D0%BD-%D1%83-%D1%82%D1%80%D1%8C%D0%BE%D1%85-%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%85.pdf
https://med.cc.ua/wp-content/uploads/2014/02/1.%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0-%D1%96%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%86.%D0%84.%D0%91%D1%83%D0%BB%D0%B0%D1%85%D0%AE.%D0%84.%D0%9B%D1%8F%D1%85-%D0%86.%D0%86.%D0%A5%D0%B0%D1%97%D0%BC%D0%B7%D0%BE%D0%BD-%D1%83-%D1%82%D1%80%D1%8C%D0%BE%D1%85-%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%85.pdf
https://med.cc.ua/wp-content/uploads/2014/02/1.%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0-%D1%96%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%86.%D0%84.%D0%91%D1%83%D0%BB%D0%B0%D1%85%D0%AE.%D0%84.%D0%9B%D1%8F%D1%85-%D0%86.%D0%86.%D0%A5%D0%B0%D1%97%D0%BC%D0%B7%D0%BE%D0%BD-%D1%83-%D1%82%D1%80%D1%8C%D0%BE%D1%85-%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%85.pdf
https://med.cc.ua/wp-content/uploads/2014/02/1.%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0-%D1%96%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%86.%D0%84.%D0%91%D1%83%D0%BB%D0%B0%D1%85%D0%AE.%D0%84.%D0%9B%D1%8F%D1%85-%D0%86.%D0%86.%D0%A5%D0%B0%D1%97%D0%BC%D0%B7%D0%BE%D0%BD-%D1%83-%D1%82%D1%80%D1%8C%D0%BE%D1%85-%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%85.pdf
https://med.cc.ua/wp-content/uploads/2014/02/1.%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0-%D1%96%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%86.%D0%84.%D0%91%D1%83%D0%BB%D0%B0%D1%85%D0%AE.%D0%84.%D0%9B%D1%8F%D1%85-%D0%86.%D0%86.%D0%A5%D0%B0%D1%97%D0%BC%D0%B7%D0%BE%D0%BD-%D1%83-%D1%82%D1%80%D1%8C%D0%BE%D1%85-%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%85.pdf
https://med.cc.ua/wp-content/uploads/2014/02/1.%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0-%D1%96%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%86.%D0%84.%D0%91%D1%83%D0%BB%D0%B0%D1%85%D0%AE.%D0%84.%D0%9B%D1%8F%D1%85-%D0%86.%D0%86.%D0%A5%D0%B0%D1%97%D0%BC%D0%B7%D0%BE%D0%BD-%D1%83-%D1%82%D1%80%D1%8C%D0%BE%D1%85-%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%85.pdf
https://med.cc.ua/wp-content/uploads/2014/02/1.%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0-%D1%96%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%86.%D0%84.%D0%91%D1%83%D0%BB%D0%B0%D1%85%D0%AE.%D0%84.%D0%9B%D1%8F%D1%85-%D0%86.%D0%86.%D0%A5%D0%B0%D1%97%D0%BC%D0%B7%D0%BE%D0%BD-%D1%83-%D1%82%D1%80%D1%8C%D0%BE%D1%85-%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%85.pdf
https://med.cc.ua/wp-content/uploads/2014/02/1.%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0-%D1%96%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%86.%D0%84.%D0%91%D1%83%D0%BB%D0%B0%D1%85%D0%AE.%D0%84.%D0%9B%D1%8F%D1%85-%D0%86.%D0%86.%D0%A5%D0%B0%D1%97%D0%BC%D0%B7%D0%BE%D0%BD-%D1%83-%D1%82%D1%80%D1%8C%D0%BE%D1%85-%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%85.pdf
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http://medkol-moodle.net.ua/pluginfile.php/17571/mod_resource/content/1/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%20%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%97%20%D1%96%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20by%20%D0%9C%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%20%D0%9B.%D0%9E.%2C%20%D0%AE%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%9B.%D0%92.%2C%20%D0%A0%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%9E.%D0%92%20%28z-lib.org%29.pdf
http://medkol-moodle.net.ua/pluginfile.php/17571/mod_resource/content/1/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%20%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%97%20%D1%96%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20by%20%D0%9C%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%20%D0%9B.%D0%9E.%2C%20%D0%AE%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%9B.%D0%92.%2C%20%D0%A0%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%9E.%D0%92%20%28z-lib.org%29.pdf
http://medkol-moodle.net.ua/pluginfile.php/17571/mod_resource/content/1/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%20%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%97%20%D1%96%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20by%20%D0%9C%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%20%D0%9B.%D0%9E.%2C%20%D0%AE%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%9B.%D0%92.%2C%20%D0%A0%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%9E.%D0%92%20%28z-lib.org%29.pdf
http://medkol-moodle.net.ua/pluginfile.php/17571/mod_resource/content/1/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%20%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%97%20%D1%96%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20by%20%D0%9C%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%20%D0%9B.%D0%9E.%2C%20%D0%AE%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%9B.%D0%92.%2C%20%D0%A0%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%9E.%D0%92%20%28z-lib.org%29.pdf
http://medkol-moodle.net.ua/pluginfile.php/17571/mod_resource/content/1/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%20%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%97%20%D1%96%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20by%20%D0%9C%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%20%D0%9B.%D0%9E.%2C%20%D0%AE%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%9B.%D0%92.%2C%20%D0%A0%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%9E.%D0%92%20%28z-lib.org%29.pdf
http://medkol-moodle.net.ua/pluginfile.php/17571/mod_resource/content/1/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%20%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%97%20%D1%96%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20by%20%D0%9C%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%20%D0%9B.%D0%9E.%2C%20%D0%AE%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%9B.%D0%92.%2C%20%D0%A0%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%9E.%D0%92%20%28z-lib.org%29.pdf
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https://ciet-holding.com/ua/
https://ciet-holding.com/ua/
http://ususoft.com.ua/uk/meditsinskiy_uchet.php
http://ususoft.com.ua/uk/meditsinskiy_uchet.php


3.2. Теми практичних занять 
№ 

з/п 
Назва теми Рекомендовані джерела 

Кількість 

годин 

1.  Програмне забезпечення 

інформаційних технологій. Файлова 

структура. Носії інформації. Основні 

операції з файловою структурою, 

запуск програм, робота з документами. 

Робота з програмою Провідник 

 

2 

2 Текстовий процесор MS WORD. 

Редагування, зберігання та друкування 

тексту. 

 

2 

3 Виділення ділянок тексту, 

форматування і оформлення тексту. 

Вставка колонтитулів, графічних 

об’єктів і малюнків 

 

2 

4 Створення та форматування таблиць. 

Вставка гіперпосилань.  

 
2 

5 Редагування числової, формульної та 

текстової інформації. Word Art. Друк 

документа. 

 

2 

6 Програма математичних таблиць MS 

EXCEL. 

 
2 

7 Аналіз статистичних даних. Створення 

і оформлення графіків і діаграм. 

Задавання фільтрів, виконання простих 

запитів. 

 

2 

8 Розрахунок лікарських засобів – 

відсоткова функція. 

 
2 

9 Система управління базами даних MS 

ACCESS 

 
2 

10 Мережеві технології в системі охорони 

здоров’я. Телемедицина. Створення 

поштової скриньки. Прийом-

передавання електронних листів. 

 

2 

11 Огляд програм медичного призначення. 

Спостереження та обстеження хворих за 

допомогою медичних приладо-

комп’ютерних систем.  

 

2 

12 Програма "Доступні ліки", 
https://www.infomed.ck.ua/, https://ciet-

holding.com/ua/;http://ususoft.com.ua/uk/meditsinsk

iy_uchet.php, https://ehealth.gov.ua/. 

 

2 
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3.3. Теми самостійної позааудиторної роботи студентів 
№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

Місце 

контролю 

1.  Історія виникнення і розвитку обчислювальної 

техніки. 
2 

Практичне 

заняття  

2.  Технічні засоби збирання інформації 2 
Практичне 

заняття  

3.  Кросворд, ребус на тему «Термінологія в 

інформаційних технологіях» 
2 

Практичне 

заняття  

4.  

Перспективні напрямки в створенні носіїв інформації. 

«Види операційних систем», «Корисні програми 

утиліти», «Види прикладного ПЗ»,« Мобільні додатки 

і ОС » 

2 
Практичне 

заняття  

5.  Робочий стіл, елементи Робочого столу, меню Пуск. 

Робота з вікнами, папками, файлами. 
2 

Практичне 

заняття  

6.  Робочий стіл, елементи робочого столу, меню Пуск. 2 
Практичне 

заняття  

7.  Робота з вікнами, папками і файлами 2 
Практичне 

заняття  

8.  Використання MS WORD для розробки електронного 

медичного документа 
2 

Практичне 

заняття  

9.  Використання MS WORD для створення готового до 

друку документа 
2 

Практичне 

заняття  

10.  Комп’ютерна графіка. MS PowerPoint. Призначення і 

можливості. Інтерфейс. налаштування 
2 

Практичне 

заняття  

11.  Створення книги MS EXCEL для розрахунку. 2 
Практичне 

заняття  

12.  MS PowerPoint. Створення презентацій.  
 

2 
Практичне 

заняття  

13.  
Рішення задач: вибір структури слайдів, дизайн 

слайдів, вставка елементів (текст, графіка, аудіо) в 

слайд, настройка анімації, зміна слайдів 

2 
Практичне 

заняття  

14.  Використання електронних таблиць для розрахунку 

лікарських засобів 
2 

Практичне 

заняття  

15.  Використання MS Access для створення бази даних. 4 
Практичне 

заняття  

16.  

Концепції сучасних обчислювальних мереж. Процес 

побудови локальної мережі. Обмін даними між 

комп'ютерами в автоматичному режимі. 

Характеристики та особливості експлуатації 

обчислювальних мереж різних типів. Глобальні 

мережі. Лінії зв'язку та їх типи. 

2 
Практичне 

заняття  

17.  Організація локальної мережі 2 
Практичне 

заняття  

18.  
Засоби створення, зберігання, обробки, копіювання і 

транспортування документів. Програмні засоби 

обробки документів та інформації. Види систем 

2 
Практичне 

заняття  



№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

Місце 

контролю 

обробки текстів. Комунікаційні технології. 

19.  
Програма "Доступні ліки", https://www.infomed.ck.ua/, 

http://ususoft.com.ua/uk/meditsinskiy_uchet.php, https://ciet-

holding.com/ua/, https://ehealth.gov.ua/. 

4 
Практичне 

заняття  

Всього 42  

 

4. Теми індивідуальних навчально-дослідних завдань (пошукові, 

дослідницькі й аналітичні роботи) здобувач вищої освіти узгоджує з викладачем. 

1. Роль медсестри бакалавра у забезпеченні медичною допомогою 

населення в організації дистанційної взаємодії між сімейною 

медициною та діагностичними службами з використанням 

інформаційних технологій. 

2. Роль медсестри бакалавра у реалізації основних принципів страхової 

медицини. 

3. Інформатизація системи охорони здоров’я. 

4. Медичні інформаційні, експертні та інтелектуальні системи. 

5. Інформаційні технології системних досліджень в медицині.  

6. Проблеми управління в медичних системах. 

7. Госпітальні інформаційні системи. 

8. Оптимізація управління процесами профілактики, діагностики, 

лікування та реабілітації хворих. 

9. Телемедичні технології. 

10. Математичне моделювання в медицині.  

11. Доказова медицина. 

12. Медична інженерія та електроніка. 

13. Інформаційні технології отримання, збереження, передачі та аналізу 

медичної та біологічної інформації. 

14. Отримання та аналіз медичних та біологічних зображень і сигналів. 

15. Комп’ютерна діагностика захворювань і комп’ютерне прогнозування 

перебігу та наслідків патологічного процесу.  

16. Розробка та використання біометричних методів.  

17. Структуризація знань, бази знань, організація пошуку та обробки 

знань, розповсюдження знань.  

18. Сучасні інформаційні технології в медичній та біологічній освіті. 

Засоби самоосвіти. 

19. Теорія та практика дистанційної освіти. 

20. Проблеми побудови «суспільства знань». 

21. Інформатика, суспільство та національна безпека. 

22. Тенденції розвитку медичної та біологічної інформатики та 

інженерії. 

 

5. Політика навчальної дисципліни  

Навчальна дисципліна «Інформаційні технології в професійній 

діяльності» є вибірковою для здобувачів ступеня вищої освіти «бакалавр» 

освітньо-професійної програми  «Сестринська справа»  спеціальності 223 

https://www.infomed.ck.ua/
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https://ciet-holding.com/ua/
https://ciet-holding.com/ua/
https://ehealth.gov.ua/


Медсестринство. 

Політика щодо дотримання принципів академічної доброчесності 

здобувачів вищої освіти: 

- самостійне виконання навчальних завдань без використання зовнішніх 

джерел інформації (наприклад, окрім випадків дозволених викладачем, 

підготовки практичних завдань під час заняття);  

- самостійне виконання індивідуальних завдань та коректне оформлення 

посилань на джерела інформації у разі запозичення ідей, тверджень, 

відомостей. 

Політика щодо дотримання принципів та норм етики та деонтології 

здобувачами вищої освіти: 

- дотримання правил внутрішнього розпорядку коледжу, бути 

толерантними, доброзичливими та виваженими у спілкуванні зі здобувачами 

та викладачами, пацієнтами, медичним персоналом закладів охорони 

здоров’я. 

Політика щодо відвідування занять здобувачами вищої освіти:  

- присутність на всіх заняттях є обов’язковим з метою поточного та 

підсумкового оцінювання знань (окрім випадків за поважною причиною). 

Політика дедлайну та відпрацювання здобувачами вищої освіти: 

- роботи, які здає студент з порушенням терміну без поважних причин, 

оцінюються на нижчу оцінку (75% від максимальної, наприклад тематична 

індивідуальна робота); 

- за умов виникнення академічної заборгованості з будь-яких причин, яка 

перевищує 65% від загальної кількості аудиторних годин з дисципліни або за 

семестр (1-119 балів), студент отримує незадовільну оцінку з обов’язковим 

повторним вивченням дисципліни. 

Порядок відпрацювання пропущених занять  

Пропущені заняття відпрацьовуються відповідно до Положення про 

порядок відпрацювання здобувачами пропущених занять та незадовільних 

оцінок, а також згідно з графіком відпрацювання та консультацій. 
 

6. Політика оцінювання 

Оцінювання вибіркової дисципліни «Інформаційні технології в 

професійній діяльності» є рейтинговим та визначається з урахуванням 

поточної освітньої діяльності студента (з урахуванням тем самостійної 

роботи та ІДРС).  

Максимальну кількість балів, яку здобувачі можуть набрати під час 

засвоєння модуля 200 балів.  

Поточний контроль (засвоєння теми) здійснюється на практичних 

заняттях з метою перевірки рівня засвоєння вивченого матеріалу, відповідно 

до поставлених завдань з кожної теми. Поточний контроль проводиться у 

формі усного опитування та виконання письмових завдань (тестування, 

історичні диктанти). Поточний контроль здійснюється відповідно до 

конкретних цілей на кожному практичному занятті засвоєння тем (поточний 

контроль). По завершенню вивчення навчального розділу проводиться 

письмова контрольна робота. 



Поточне оцінювання здобувачів вищої освіти здійснюється на 

практичних заняттях за традиційною чотирибальною шкалою («відмінно», 

«добре», «задовільно», «незадовільно») з наступним перерахунком у 

багатобальну шкалу.  

 Під час оцінювання освітньої діяльності здобувачів вищої освіти 

перевага надається стандартизованим методам контролю: тестування, 

структуровані контрольні роботи, структурований за процедурою контроль 

практичних навичок. 

Оцінювання поточної навчальної діяльності 

Під час засвоєння кожної теми модуля за поточну навчальну діяльність 

здобувачу виставляються оцінки за національною 4-бальною шкалою, які 

потім конвертуються у бали в залежності від кількості тем у модулі.  

Максимальна кількість балів, яку може набрати здобувач під час 

поточної навчальної діяльності 200 балів. Вона вираховується шляхом 

множення кількості балів, що відповідають оцінці «5», на кількість 

оцінювальних тем у модулі. Мінімальна кількість балів, яку повинен набрати 

здобувач, складає 120 балів. 

Оцінювання самостійної роботи студента 

Оцінювання самостійної роботи здобувачів, яка передбачена в 

тематичному плані дисципліни поряд з аудиторною роботою, здійснюється 

під час поточного контролю теми на відповідному аудиторному занятті. 

Оцінювання тем, які виносяться лише на самостійну роботу і не входять до 

тем аудиторної навчальної практики, контролюється під час підсумкового 

модуль-контролю.  

Оцінювання індивідуальної дослідної роботи студента  

Максимальна оцінка за індивідуальну дослідну роботу студента складає 

не більше 12 балів.  

Розподіл балів при оцінюванні семестрової успішності в балах ЕCTS 

«Інформаційні технології в професійній діяльності» 

№ заняття «відмінно» «добре» «задовільно» «незадовільно» 

Змістовий модуль 1     

1 16 13 10 0 

Всього ЗМ 1 16 13 10 0 

Змістовий модуль 2     

2 16 13 10 0 

3 16 13 10  

4 16 13 10  

5 16 13 10  

6 16 13 10  

7 16 13 10  

8 16 13 10  

9 16 13 10  

Всього ЗМ 2 128 104 80 0 

Змістовий модуль 3     

10 16 13 10 0 

11 16 13 10  



«Інформаційні технології в професійній діяльності» 

№ заняття «відмінно» «добре» «задовільно» «незадовільно» 

12 16 13 10  

Всього ЗМ 3 48 39 30 0 

Всього поточна успішність 192    

ІНДЗ (не більше 12 балів)  

Всього успішність 200 (мах)  120 (min) <120 

Оцінка Зараховано Не зараховано 
 

Підсумкова оцінка з дисципліни «Інформаційні технології в 

професійній діяльності» визначається сумою балів поточної успішності.  

Конвертація балів в оцінки за шкалою ECTS на 4-бальною 

(традиційною) шкалою 

 

7. Перелік інформаційних джерел 

 

Навчальна література: 

Українською мовою  

1. Медицинская информатика : учебник [для студентов вьісших мед. учеб. заведений 

ІИ-ІУ уровней аккредитации] / И.Е. Булах, Ю.Е. Лях, В.П. Марценюк, И.И. Хаимзон. - К .: 

Медицина, 2012. - 423 с. : ил. - Библиогр.: с. 417-423.  

2. Медична інформатика в модулях : практикум/ І.Є. Булах , Л. П. Войтенко, М. Р. 

Мруга та ін.; за ред. І.Є. Булах. - К. : Медицина, 2009. - 208 с.  

3. Медична інформатика : навчальний посібник [для студентів вищих навч. закладів 

МОЗ України] / О.В. Сілкова, Н.В. Лобач ; МОЗ України, УМСА. - Вид. 2-ге, змін., випр. - 

Полтава : АСМІ, 2016. - 262 с.  

 

Російською мовою  

1. Медицинская информатика в модулях : [учебное пособие для студентов вьісших 

мед. учеб. заведений IV уровня аккредитации] / И. Е. Булах, Л. П. Войтенко, Е. С. Алита и 

др. - К. : Медицина, 2014. -1 9 1 с .  

2. Информационньїе технологии в практике врача : [навчальний посібник для лікарів 

- слухачів закладів (фак.) післядиплом. освіти] / Олег Анатольевич Панченко, Николай 

Васильевич Банчук, Анатолий Николаевич Пономаренко и др. -К . :КВИЦ, 2012.-352 с.  

3. Силкова Е.В. Медицинская інформатика : учебное пособие / Силкова Е.В., Лобач 

Н.В.; ВГУЗУ «УМСА ». - Полтава : ООО «АС МИ», 2015. - 233 с.  

 

Електронні ресурси: 

3. Закон України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 № 1556-VII (ст. 16). [Електронний 

ресурс] – режим доступу http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T141556.html. 

Сума балів за всі 

види освітньої 

діяльності 

Оцінка ECTS 
Оцінка за національною шкалою 

модуль контролю 

180 – 200 А відмінно   

165 - 179 В 
добре 

150 - 164 С 

135 - 149 D 
задовільно 

120 - 134 Е  

70 - 119 FX незадовільно з можливістю повторного складання 

1 - 69 F 
незадовільно з обов’язковим повторним вивченням 

дисципліни 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T141556.html


4.Наказ МОН України від 05.12.18р. № 1344. «Про затвердження стандарту вищої 

освіти за спеціальністю 223 «Медсестринство» для першого (бакалаврського) рівня вищої 

освіти».  [Електронний ресурс] – режим доступу 

https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/12/21/223-

medsestrinstvo-bakalavr.pdf. 

5. Наказ МОЗ України від 01.06.2013 р. «Про затвердження протоколів медичної 

сестри (фельдшера, акушерки) з догляду за пацієнтом та виконання основних медичних 

процедур та маніпуляцій». [Електронний ресурс] – режим доступу 

https://zakon.rada.gov.ua/go/v0460282-13. 

6. Реєстр медико-технологічних документів. [Електронний ресурс] – режим доступу 

https://dec.gov.ua/mtd/home/ 

7. Галузеві стандарти та клінічні настанови. [Електронний ресурс] – режим доступу 

https://dec.gov.ua/cat_mtd/galuzevi-standarti-ta-klinichni-nastanovi/ 

https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/12/21/223-medsestrinstvo-bakalavr.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/12/21/223-medsestrinstvo-bakalavr.pdf
https://zakon.rada.gov.ua/go/v0460282-13
https://dec.gov.ua/mtd/home/
https://dec.gov.ua/cat_mtd/galuzevi-standarti-ta-klinichni-nastanovi/

