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ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

Найменування показників 

Галузь знань, спеціальність, 

ступінь вищої освіти, форма 

навчання 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

 

Кількість кредитів – 3 

 

 

Галузь знань 

22 Охорона здоров’я 
вибіркова 

 

Модулів – 1 

Спеціальність 

223 

МЕДСЕСТРИНСТВО 

Термін навчання  

1 рік 10 місяців 

 

Змістових модулів – 3 

 

 

Загальна кількість 

годин – 90 

 

 

Кількість аудиторних 

годин – 48 

 

Ступінь вищої освіти 

бакалавр 

 

Лекції – 24 год 

 

 

Практичні заняття – 

 24 год. 

 

 

Кількість годин 

самостійної роботи– 42 

 

Форма навчання 

денна 

 

Самостійна робота - 42 

год 

 

 

Індивідуальне завдання 

 

 

Вид контролю: залік 

 
Примітка:  

1 кредит ЕСТS – 30 год. 
  



 
 

І. ВСТУП 

Робоча програма вивчення навчальної дисципліни «Інформаційні 

технології в професійній діяльності» складена відповідно до Стандарту 

вищої освіти за спеціальністю 223 Медсестринство першого (бакалаврського) 

рівня вищої освіти затвердженого наказом МОНУ від 05.12.2018 року № 1344 

та освітньо-професійної програми, яка затверджена у коледжі на засіданні 

Педагогічної ради коледжу від 10.12.2019 р. протокол №3.  

Освітньо-професійна програма, робоча програма введені в дію з 01 вересня 

2019 року, переглянуті й затверджені на засіданні Педагогічної ради коледжу 

31.08.2020 р. протокол № 1.  

Робоча програма навчальної дисципліни «Інформаційні технології в 

професійній діяльності» розрахована на 90 годин (3 кредити), з яких лекцій 

– 24 годин, практичних занять – 24 годин, самостійної роботи – 42 години.  

Навчальна дисципліна "Інформаційні технології в професійній 

діяльності" є частиною циклу професійно-орієнтованої підготовки фахівців 

ступеня вищої освіти «бакалавр» галузі знань 22 «Охорона здоров’я» 

спеціальності 223 «Медсестринство» ОПП «Сестринська справа». Робоча 

навчальна програма дисципліни «Інформаційні технології в професійній 

діяльності» призначена для здобувачів вищої освіти ІІ курсу, терміном 

навчання 1 рік 10 місяців  

 

Метою викладання навчальної дисципліна «Інформаційні технології в 

професійній діяльності» є 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. 

Передумовами для вивчення дисципліни є знання теоретичного та 

практичного матеріалу з інформатики, хімії, біологічної фізики. 

Основні завдання: 

− розуміти цінності природи та її взаємозв’язок з існуванням людини; 

− сприймати здоровий спосіб життя за норму; 

− знати загальнолюдські принципи співіснування. 

− уміти знаходити необхідну інформацію, застосовувати необхідні 

новітні інформаційні технології, відфільтровувати тільки актуальну та 

корисну інформацію, аналізувати її; 

− помічати закономірності та використовувати їх; 

− прогнозувати й робити висновки на основі аналізу попередньої 

інформації, формувати власну точку зору; 

− володіти комунікативною культурою, вміти працювати в команді, 

запобігати та виходити з будь-яких конфліктних ситуацій 



 
 

ІІ. КОМПЕТЕНТНОСТІ ТА ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 

Компетентність Знання Уміння Комунікація Автономія та 

відповідальність 

Інтегральна компетентність 

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у сфері медсестринства або у процесі навчання, що передбачає 

застосування певних теорій та методів відповідної науки і характеризується комплексністю та невизначеністю умов. 

Загальні компетентності 

ЗК 03. Здатність до 

абстрактного мислення, аналізу 

та синтезу 

Знати особливості 
пізнавальної діяльності 
людини, спрямованої на 
розкриття загальних, істотних 
зв'язків і співвідношень речей 
на достатньому рівні. 

Вміти пізнавати нові 
зв'язки й відношення 
об'єктів, розширяти і 
поглиблювати свої знання 
про них; аналізувати і 
синтезувати утворені 
поняття шляхом суджень, 
міркувань, умовиводів. 

Набути комунікативного 
досвіду в процесі 
адекватного сприйняття і 
розуміння змісту 
повідомлень. 

Вміти створювати 
власне монологічне 
висловлювання 
відповідно до 
отриманої інформації. 

ЗК 06. Здатність спілкуватися 

державною мовою як усно, так 

і письмово 

Мати досконалі знання 

державної мови 

Вміти застосовувати 

знання державної мови, 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. 

ЗК 07. Здатність спілкуватися 

іноземною мовою 

Мати базові знання іноземної 

мови 

Вміти спілкуватись 

іноземною мовою. 

Використовувати 

іноземну мову у 

професійній діяльності 

Нести відповідальність, 

за розвиток 

професійних знань з 

використанням 

іноземної мови. 

ЗК 08. Навички використання 

інформаційних і 

комунікаційних технологій 

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. 

Здатність до пошуку, 

опрацювання та аналізу 

інформації з різних джерел 

Мати необхідні знання в 

галузі інформаційних 

технологій, що 

застосовуються у професійній 

діяльності 

Вміти використовувати 

інформаційні технології у 

професійній галузі для 

пошуку, опрацювання та 

аналізу нової інформації з 

різних джерел 

Використовувати 

інформаційні технології у 

професійній діяльності 

Нести відповідальність 

за безперервний 

розвиток професійних 

знань та умінь 



 
 

Компетентність Знання Уміння Комунікація Автономія та 

відповідальність 

Навички здійснення безпечної 

діяльності та охорони 

середовища, розуміння 

необхідності та дотримання 

правил безпеки 

життєдіяльності 

Здатність оцінювати рівень 

небезпеки при виконанні 

професійних завдань; 

здатність оцінити стан 

навколишнього середовища 

Вміти здійснювати 

професійну діяльність з 

дотриманням правил 

безпеки; вміти аналізувати 

показники якості 

навколишнього 

середовища 

Забезпечувати якісне 

виконання професійної 

роботи з дотриманням 

правил безпеки; 

забезпечувати якісне 

виконання професійних 

завдань в умовах 

збереження 

навколишнього 

середовища 

Нести персональну 

відповідність за 

дотримання правил 

безпеки при виконанні 

професійних завдань; 

нести персональну 

відповідність за  

дотримання правил 

збереження 

навколишнього 

середовища при 

виконанні професійних 

завдань 

Спеціальні (фахові) компетентності 

СК 16. Здатність 

організовувати та управляти 

медсестринським структурним 

підрозділом (лідерство та 

менеджмент) 

Знати: 

- роль медичної сестри – 

лідера в діяльності установи 

охорони здоров’я; 

- структуру управління в 

охороні здоров’я; 

- загальні основи 

менеджменту; 

- роль управління кадрами; 

- засади менеджменту в 

Україні; 

- роль управління в охороні 

здоров’я України; 

- Управлінську роль 

керівника; 

- вимоги до управлінських 

рішень; 

- науково-практичні підходи 

до підбору та розміщення 

кадрів; 

- психологічні мотиви, що 

Вміти: 

- займатись 

медсестринським 

адмініструванням; 

- приймати управлінські 

рішення, забезпечувати їх 

виконання на основі 

застосування моделей 

медсестринського 

керівництва; 

- забезпечувати 
виконання наказів та 
постанов з питань 
охорони здоров’я; 

- освоїти функціональні 

обов’язки керівника 

медсестринських служб; 

- знати порядок 

проведення ліцензування 

та акредитації лікувально- 

профілактичних закладів, 

- Реалізація впливу на 

підлеглих; 

- передача 

управлінської інформації 

зверху до низу; 

- інструктаж 

підлеглих; 

- забезпечення роботи 

у команді. 

Відповідальність за 

оперативність передачі 

управлінської 

інформації, 

ефективність впливу на 

підлеглих і 

своєчасність 

проведення 

інструктажу. 



 
 

Компетентність Знання Уміння Комунікація Автономія та 

відповідальність 

сприяють виникненню 

конфліктів; 

- особливості поведінки 

неформальних лідерів та 

управління конфліктною 

ситуацією; 

- основи акмеологічного 

підходу; 

- на достатньому рівні 

- міждисциплінарну модель 

командної діяльності. 

лабораторій різного 

профілю; 

- підбирати кадри, 

проводити аналіз якісного 

складу кадрів та оцінку їх 

діяльності; 

- вести медичну 

обліково- звітну 

документацію зі своєї 

ділянки роботи; 

працювати у команді. 

Здатність використовувати у 

професійній діяльності знання 

нормативно-правових, 

законодавчих актів України,  

рекомендацій МОЗУ 

Знати основні положення 

нормативно-правових, 

законодавчих актів України, 

рекомендацій МОЗ України  

Використовувати у 

практичній діяльності 

нормативно-правові, 

законодавчі акти України, 

рекомендації МОЗ 

України 

Дотримуватись під час 

практичної роботи 

нормативно-правових, 

законодавчих актів 

України, рекомендацій 

МОЗУ 

Нести персональну 

відповідальність за 

дотримання у 

практичній діяльності 

нормативно-правових, 

законодавчих актів 

України, рекомендацій 

МОЗ України 

Готовність до саморозвитку, 

самореалізації, самоосвіти, 

використання творчого 

потенціалу 

Знати фізико-хімічні основи 

життєдіяльності 

Скласти функціональну 

систему підтримки 

констант 

Дотримуватись під час 

спілкування з пацієнтами і 

колегами чинних правил 

медичної етики та 

деонтології 

Нести персональну 

відповідальність за 

дотримання  у 

практичній діяльності  

чинних правил 

медичної етики та 

деонтології  

 



 
 

ІІІ. ПРОГРАМНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 

 

Програмними результатами навчання, які визначені освітньо-професійною програмою 

«Сестринська справа» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 223 

Медсестринство та яких повинні досягти здобувачі вищої освіти після завершення вивчення 

дисципліни «Інформаційні технології в професійній діяльності», є: 

ПРН 6. Забезпечувати здоровий психологічний мікроклімат у колективі, 

використовуючи принципи медсестринської етики та деонтології, правила міжособового 

спілкування та вміти: спілкуватися з пацієнтом та членами його сім’ї, медперсоналом; 

вирішувати етичні, деонтологічні проблеми в процесі роботи з пацієнтом та членами його 

родини; розглядати, аналізувати в колективі професійні помилки; проводити навчання для 

молодшого й технічного персоналу; встановлювати соціально-психологічний 

комунікативний контакт з різними учасниками педагогічного процесу, будувати 

індивідуально орієнтовану траєкторію особистісно-професійного зростання здобувачів 

освіти. 

ПРН 9. Демонструвати вміння ефективної професійної комунікації в усній, письмовій 

формах українською та іноземною мовами для реалізації академічної мобільності, 

ефективного обміну професійною інформацією. 

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. 
 

 

  



 
 

IV.СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

№ 

з/п 
Назва змістовних модулів тем 

Кількість годин 

Усього Лекції 
Практичні 

заняття 

Самостійна 

робота 

  

1. Введення в навчальну дисципліну. Інструкція з 

охорони праці, правил техніки безпеки та санітарно-

гігієнічні норми роботи з ПК.  

4 2 - 2 

2. Обробка інформації, вимірювання, кодування. 

Засоби і методи збору, зберігання і передачі 

інформації 

4 2 - 2 

3. Технічне забезпечення інформаційних технологій 4 2 - 2 

4. Програмне забезпечення інформаційних технологій. 

Файлова структура. Носії інформації. Основні 

операції з файловою структурою, запуск програм, 

робота з документами. Робота з програмою 

Провідник 

6 2 2 2 

5. Інформаційна безпека. 2 2 - - 

Змістовий модуль 2. Технології роботи з додатками WINDOWS 

6. Основні принципи роботи в Windows. 4 2 - 2 

7. Пакет додатків Microsoft Office. 4 2 - 2 

8. Текстовий процесор MS WORD. Редагування, 

зберігання та друкування тексту. 

6 2 2 2 

9. Виділення ділянок тексту, форматування і 

оформлення тексту. Вставка колонтитулів, 

графічних об’єктів і малюнків 

4 - 2 2 

10. Створення та форматування таблиць. Вставка 

гіперпосилань.  

4 - 2 2 

11. Редагування числової, формульної та текстової 

інформації. Word Art. Друк документа. 

4 - 2 2 

12. Програма математичних таблиць MS EXCEL. 4 - 2 2 

13. Аналіз статистичних даних. Створення і 

оформлення графіків і діаграм. Задавання фільтрів, 

виконання простих запитів. 

6 - 2 4 

14. Розрахунок лікарських засобів – відсоткова функція. 4 - 2 2 

15. Система управління базами даних MS ACCESS 6 - 2 4 

Змістовий модуль 3. Інформаційні технології в системі охорони здоров’я 

16. Медичні інформаційні системи. Електронний 

документообіг. Медична статистика. 

4 2 - 2 

17. Мережеві технології в системі охорони здоров’я. 

Телемедицина. Створення поштової скриньки. 

Прийом-передавання електронних листів. 

6 2 2 2 

18. Система інформатизації закладів охорони здоров’я. 4 2 - 2 

19. Огляд програм медичного призначення. 

Спостереження та обстеження хворих за допомогою 

медичних приладо-комп’ютерних систем. Програма 

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

10 2 4 4 

https://www.infomed.ck.ua/


 
 

№ 

з/п 
Назва змістовних модулів тем 

Кількість годин 

Усього Лекції 
Практичні 

заняття 

Самостійна 

робота 

https://ehealth.gov.ua/ 

http://ususoft.com.ua/uk/meditsinskiy_uchet.php, 

https://ciet-holding.com/ua/,  
 ВСЬОГО: 90 24 24 42 
 

  

https://ehealth.gov.ua/
http://ususoft.com.ua/uk/meditsinskiy_uchet.php
https://ciet-holding.com/ua/


 
 

V. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ 
№ 

з/п 

Теми лекцій Кількість 

годин 

Змістовий модуль 1. Теоретичні основи інформаційних технологій потреб 

людини. 

1. 
Введення в навчальну дисципліну. Інструкція з охорони праці, правил 

техніки безпеки та санітарно-гігієнічні норми роботи з ПК.  
2 

2. 
Обробка інформації, вимірювання, кодування. Засоби і методи збору, 

зберігання і передачі інформації 
2 

3. Технічне забезпечення інформаційних технологій 2 

4. 

Програмне забезпечення інформаційних технологій. Файлова 

структура. Носії інформації. Основні операції з файловою 

структурою, запуск програм, робота з документами. Робота з 

програмою Провідник 

2 

5. Інформаційна безпека. 2 

Змістовий модуль 2. Технології роботи з додатками WINDOWS 

6. Основні принципи роботи в Windows. 2 

7. Пакет додатків Microsoft Office. 2 

8. 
Текстовий процесор MS WORD. Редагування, зберігання та 

друкування тексту. 
2 

Змістовий модуль 3. Інформаційні технології в системі охорони здоров’я 

9. 
Медичні інформаційні системи. Електронний документообіг. 

Медична статистика. 
2 

10. 

Мережеві технології в системі охорони здоров’я. Телемедицина. 

Створення поштової скриньки. Прийом-передавання електронних 

листів. 

2 

11. Система інформатизації закладів охорони здоров’я. 2 

12. 

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/, http://ususoft.com.ua/uk/meditsinskiy_uchet.php. 

https://ehealth.gov.ua/,  

2 

 Усього: 24 

 

  

https://www.infomed.ck.ua/
https://ciet-holding.com/ua/
https://ciet-holding.com/ua/
http://ususoft.com.ua/uk/meditsinskiy_uchet.php


 
 

VІ.ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 
№ 

з/п 

Тема практичного заняття Кількість 

годин 

Змістовий модуль 1. Теоретичні основи інформаційних технологій потреб 

людини. 

1. Програмне забезпечення інформаційних технологій. Файлова 

структура. Носії інформації. Основні операції з файловою 

структурою, запуск програм, робота з документами. Робота з 

програмою Провідник 

2 

Змістовий модуль 2. Технології роботи з додатками WINDOWS 

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 

Змістовий модуль 3. Інформаційні технології в системі охорони здоров’я 

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/meditsinskiy_uchet.php, 

https://ehealth.gov.ua/. 

2 

 УСЬОГО: 24 

 

  

https://www.infomed.ck.ua/
https://ciet-holding.com/ua/
https://ciet-holding.com/ua/
http://ususoft.com.ua/uk/meditsinskiy_uchet.php


 
 

VІІ. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 
№ 

з/п 
Назва тем 

Кількість 

годин 

Змістовий модуль 1. Теоретичні основи інформаційних технологій потреб 

людини. 

1. 
Введення в навчальну дисципліну. Інструкція з охорони праці, правил 

техніки безпеки та санітарно-гігієнічні норми роботи з ПК.  
2 

2. 
Обробка інформації, вимірювання, кодування. Засоби і методи 

збору, зберігання і передачі інформації 
2 

3. Технічне забезпечення інформаційних технологій 2 

4. 

Програмне забезпечення інформаційних технологій. Файлова 

структура. Носії інформації. Основні операції з файловою 

структурою, запуск програм, робота з документами. Робота з 

програмою Провідник 

2 

Змістовий модуль 2. Технології роботи з додатками WINDOWS 

5. Основні принципи роботи в Windows. 2 

6. Пакет додатків Microsoft Office. 2 

7. 
Текстовий процесор MS WORD. Редагування, зберігання та 

друкування тексту. 
2 

8. 
Виділення ділянок тексту, форматування і оформлення тексту. 

Вставка колонтитулів, графічних об’єктів і малюнків 
2 

9. Створення та форматування таблиць. Вставка гіперпосилань.  2 

10. 
Редагування числової, формульної та текстової інформації. Word 

Art. Друк документа. 
2 

11. Програма математичних таблиць MS EXCEL. 2 

12. 
Аналіз статистичних даних. Створення і оформлення графіків і 

діаграм. Задавання фільтрів, виконання простих запитів. 
4 

13. Розрахунок лікарських засобів – відсоткова функція. 2 

14. Система управління базами даних MS ACCESS 4 

Змістовий модуль 3. Інформаційні технології в системі охорони здоров’я 

15. 
Медичні інформаційні системи. Електронний документообіг. 

Медична статистика. 
2 

16. 

Мережеві технології в системі охорони здоров’я. Телемедицина. 

Створення поштової скриньки. Прийом-передавання електронних 

листів. 

2 

17. Система інформатизації закладів охорони здоров’я. 2 

18. 

Огляд програм медичного призначення. Спостереження та 

обстеження хворих за допомогою медичних приладо-комп’ютерних 

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

https://ehealth.gov.ua/,  http://ususoft.com.ua/uk/meditsinskiy_uchet.php, 

https://ciet-holding.com/ua/,  

4 

 ВСЬОГО: 42 

https://www.infomed.ck.ua/
https://ehealth.gov.ua/
http://ususoft.com.ua/uk/meditsinskiy_uchet.php
https://ciet-holding.com/ua/


 
 

VІІІ. ІНДИВІДУАЛЬНЕ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНЕ ЗАВДАННЯ (ДАЛІ – ІНДЗ) 

(есе, аналітичний огляд, аналіз проблеми тощо) 

 

Індивідуальне навчально-дослідне завдання (далі – ІНДЗ) є видом 

позааудиторної індивідуальної діяльності здобувача вищої освіти а, результати 

якої використовуються у процесі вивчення програмового матеріалу навчальної 

дисципліни. Завершується виконання ІНЗД прилюдним захистом навчального 

проєкту, виступом на засіданні наукового гуртка, публікацією матеріалів в 

журналах (тези, статті), участю у наукових конференціях, створення фільмів, 

презентацій.  

Індивідуальне навчально-дослідне завдання з навчальної дисципліни 

«Інформаційні технології в професійній діяльності» – це вид навчально - 

дослідної роботи бакалавра, яка містить результати дослідницького пошуку, 

відображає певний рівень його навчальної компетентності. 

Мета ІНДЗ: самостійне вивчення частини програмового матеріалу, 

систематизація, узагальнення, закріплення та практичне застосування знань із 

навчального курсу, удосконалення навичок самостійної навчально-пізнавальної 

діяльності. 

Зміст ІНДЗ: завершена теоретична або практична робота у межах 

навчальної програми курсу, яка виконується на основі знань, умінь та навичок, 

отриманих під час лекційних, практичних занять і охоплює декілька тем або 

весь зміст навчального курсу. 

 

Теми індивідуальних навчально-дослідних завдань 

(пошукові, дослідницькі й аналітичні роботи) 

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. 

 

  



 
 

ІХ. ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

 

Змістовий модуль 1. Теоретичні основи інформаційних  

технологій потреб людини. 

Тема. Введення в навчальну дисципліну. Інструкція з охорони праці, 

правил техніки безпеки та санітарно-гігієнічні норми роботи з ПК. 

Лекція. Основні етапи розвитку інформаційного суспільства. Етапи розвитку 

технічних засобів і інформаційних ресурсів. Вплив інформаційних технологій 

на характер праці і вимоги до професійних знань і навичок. Техніка безпеки 

при роботі на персональному комп'ютері. 

Самостійна робота. Історія виникнення і розвитку обчислювальної техніки. 

 

Тема. Обробка інформації, вимірювання, кодування.  

Засоби і методи збору, зберігання і передачі інформації 

Лекція. Поняття інформації. Сприйняття інформації людиною. Принципи 

обробки інформації комп'ютером. Кількість та одиниці виміру інформації: біт і 

байт. Збір, прийом, сприйняття інформації. Взаємодія системи із зовнішнім 

середовищем. Передача інформації між окремими підсистемами системи. 

Переробка, аналіз, відбір інформації, створення нової інформації, використання 

інформації. Зберігання, запам'ятовування інформації, носії інформації. 

Передача інформації з системи у зовнішнє середовище.  

Самостійна робота. Технічні засоби збирання інформації 

 

Тема. Технічне забезпечення інформаційних технологій 

Лекція. Склад, структура, призначення обчислювальних систем: 

персональний комп'ютер, великі ЕОМ і супер-ЕОМ, мережеве обладнання, 

периферійні пристрої. конфігурація персональних комп'ютерів. Магістрально-

модульний принцип побудови комп'ютера. 

Самостійна робота. Кросворд, ребус на тему «Термінологія в 

інформаційних технологіях» 

 

Тема. Програмне забезпечення інформаційних технологій. Файлова 

структура. Носії інформації. Основні операції з файловою структурою, 

запуск програм, робота з документами. Робота з програмою Провідник 

Лекція. Програмне забезпечення (ПЗ) інформаційних технологій. Групи ПЗ і 

їх призначення: системне ПЗ, прикладне ПЗ. Поняття «програмний продукт». 

Операційна система: призначення і основні функції. Файлова структура. Носії 

інформації. 

Практичні заняття. Пристрої введення-виведення. Робота з пристроями 

зовнішньої пам'яті. Флеш-накопичувачі. Класифікація та види флеш-

накопичувачів. Підключення та безпечне відключення флеш-накопичувачів. 

Основні операції з файловою структурою, запуск програм, робота з 

документами. Робота з програмою Провідник 

Самостійна робота. Перспективні напрямки в створенні носіїв інформації. 

«Види операційних систем», «Корисні програми утиліти», «Види прикладного 

ПЗ»,« Мобільні додатки і ОС » 

 



 
 

Тема. Інформаційна безпека. 

Лекція. Інформаційна культура. Необхідність правової охорони програм і 

даних. Методи захисту і безпеки інформації. Особливості захисту інформації в 

сучасних умовах. Проблеми «Піратства» і охорони авторських прав. 

Антивірусний захист. 

 

Змістовий модуль 2. Технології роботи з додатками WINDOWS  

 

Тема. Основні принципи роботи в Windows. 

Лекція. Структура і графічний інтерфейс операційної системи. Робочий стіл. 

Значки і піктограми. Загальна схема роботи з додатками Windows 

Самостійна робота. Робочий стіл, елементи Робочого столу, меню Пуск. 

Робота з вікнами, папками, файлами. 

 

Тема. Пакет додатків Microsoft Office. 

Лекція. Порівняння різних версій пакету Microsoft Office. Сумісність 

форматів файлів. Склад програмного забезпечення. Система оперативної 

допомоги 

Самостійна робота. Робочий стіл, елементи робочого столу, меню Пуск. 

 

Тема. Текстовий процесор MS WORD. Редагування, зберігання та 

друкування тексту. 

Лекція. Текстовий процесор MS WORD. Управління MS Word. Створення і 

відкривання документа, шаблони Word. 

Практичні заняття. Управління за допомогою комп'ютерної миші: кнопки, 

меню, контекстне меню, списки, прапорці. Вікна: стандартні елементи, типи 

вікон, дії над вікнами. Папки: створення, копіювання, переміщення, видалення.  

Самостійна робота. Робота з вікнами, папками і файлами 

 

Тема. Виділення ділянок тексту, форматування і оформлення тексту. 

Вставка колонтитулів, графічних об’єктів і малюнків 

Практичні заняття. Робота в MS WORD. Виділення ділянок тексту, 

редагування, форматування та оформлення тексту 

Самостійна робота. Використання MS WORD для розробки електронного 

медичного документа 

 

Тема. Створення та форматування таблиць. Вставка гіперпосилань. 

Практичні заняття. Створення та форматування таблиць. Вставка 

гіперпосилань. 

Самостійна робота. Використання MS WORD для створення готового до 

друку документа 

 

Тема. Редагування числової, формульної та текстової інформації.  

Word Art. Друк документа. 

Практичні заняття. Редагування числової, формульної та текстової 

інформації. Word Art. Друк документа. 



 
 

Самостійна робота. Комп’ютерна графіка. MS PowerPoint. Призначення і 

можливості. Інтерфейс. налаштування.  

 

Тема. Програма математичних таблиць MS EXCEL. 

Практичні заняття. Програма математичних таблиць MS EXCEL. 

Створення, оформлення, маніпуляції з таблицями. 

Самостійна робота. Створення книги MS EXCEL для розрахунку. 

 

Тема. Аналіз статистичних даних. Створення і оформлення графіків і 

діаграм. Задавання фільтрів, виконання простих запитів. 

Практичні заняття. Робота в MS EXCEL. Виконання розрахункових, 

статистичних, математичних і логічних операцій. Створення і оформлення 

графіків і діаграм. Задавання фільтрів, виконання простих запитів. 

Самостійна робота. MS PowerPoint. Створення презентацій. Рішення задач: 

вибір структури слайдів, дизайн слайдів, вставка елементів (текст, графіка, 

аудіо) в слайд, настройка анімації, зміна слайдів 

 

Тема. Розрахунок лікарських засобів – відсоткова функція. 

Практичні заняття. Робота в MS EXCEL. Розрахунок лікарських засобів - 

процентна функція. 

Самостійна робота. Використання електронних таблиць для розрахунку 

лікарських засобів 

 

Тема. Система управління базами даних MS ACCESS 

Практичні заняття. MS ACCESS. Загальні відомості про бази даних. 

Вивчення інтерфейсу. Налаштування. Створення бази даних. Шаблони. 

Створення форм і звітів. 

Самостійна робота. Використання MS Access для створення бази даних. 

 

Змістовий модуль 3.  

 

Тема. Медичні інформаційні системи. Електронний документообіг. 

Медична статистика. 

Лекція. Поняття «Інформаційні системи» (ІС). Сфери застосування, загальні 

властивості ІС, методи управління ІС, завдання ІС. Типи ІС: інформаційно-

довідкові, інформаційно-пошукові, системи оперативної обробки даних. 

Поняття електронного документообігу. Цілі і принципи перекладу документів в 

електронну форму.  

Пошукові системи. Пошук інформації в мережі. Робота з пошуковими 

системами. стратегії пошуку інформації. Пошук програм і файлів. Запити за 

ключовими словами. Пошуковий вузол. Пошукові сервери WWW. Програми 

«докачки» файлів. Збереження Web-сторінки для автономної роботи. 

Збереження посилань. Копіювання тексту і графіки з Web-сторінок. 

Самостійна робота. 

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. 

 

Тема. Мережеві технології в системі охорони здоров’я. Телемедицина. 

Створення поштової скриньки. Прийом-передавання електронних листів. 
 

Лекція. Поняття електронного документообігу. Цілі і принципи перекладу 

документів в електронну форму. Комплексна система автоматизації діяльності 

медичного закладу. Застосування електронних таблиць в медичній статистиці. 

Електронна пошта. E-mail. Робота з електронною поштою. Адреса 

електронної пошти. Установка програми для роботи з електронною поштою. 

Управління Outlook. Отримання і відправка електронної пошти. Створення та 

відправлення повідомлення. Використання адресної книги. 

Практичні заняття. Телемедицина. Створення поштової скриньки. Прийом-

передавання електронних листів. 

Самостійна робота. Організація локальної мережі 

 

Тема. Система інформатизації закладів охорони здоров’я. 
Лекція. Концепція інформатизації охорони здоров’я. Класифікація МІС. 

Автоматизовані системи діагностики захворювань та прогнозування результатів їх 

лікування. Комп’ютерна томографія. Томографія з використанням 

електромагнітних полів. Ультразвукове дослідження. Персональні комп’ютери в 

медичній практиці. 
Самостійна робота. Засоби створення, зберігання, обробки, копіювання і 

транспортування документів. Програмні засоби обробки документів та 

інформації. Види систем обробки текстів. Комунікаційні технології. 
 

Тема. Огляд програм медичного призначення. Спостереження та 

обстеження хворих за допомогою медичних приладо-комп’ютерних систем. 

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/  

Лекція. Огляд програм медичного призначення. Спостереження та обстеження 

хворих за допомогою медичних приладо-комп’ютерних систем. Цілі створення 

медичної інформаційної системи. Забезпечення обміну інформацією та 

функціонування інформаційного простору. Контроль ефективності та якості 

надання медичної допомоги. захищеність та доступність медичної інформації. 

Практичні заняття. Спостереження за обстеженням хворих за допомогою 

медичних приладо-комп’ютерних систем Комп’ютерні моніторингові системи. 

Захист персональних даних. 

Самостійна робота. 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/. 
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X.РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Основними методами та формами навчання є:  

- лекція (вступна, тематична, оглядова). Проведення лекційних занять 

включає: словесне викладення теоретичного матеріалу; оглядові лекції з 

використанням опорного конспекту; лекції-візуалізації з використанням 

мультимедійних технологій; проблемні лекції (розв’язування ситуаційних 

задач, кейсів), бінарні лекції (лекції-дискусії), лекції із заздалегідь 

запланованими помилками, лекції-прес-конференції. 

-  практичне заняття: інструктаж, усне фронтальне опитування, 

письмове опитування, вирішення типових та нетипових практичних та 

ситуаційних завдань; ділова гра; робота у групах, відпрацювання практичних 

навичок, заповнення медичної документації. 

- самостійна робота: обов'язкова, що передбачена навчальним планом і 

робочими програмами є одним з показників академічної активності та 

додаткових освітніх досягнень здобувачів вищої освіти. 

– виконання домашніх завдань; 

– доопрацювання матеріалів лекції; 

– робота в інформаційних мережах;  

– есе за вузькоспеціальною проблемою, що погоджується з викладачем;  

– створення портфоліо навчального курсу та його презентація;  

– розробка кейсів;  

– підготовка відповідних документів, матеріалів тощо;  

– підготовка та публікація наукових статей, тез наукових доповідей та 

повідомлень тощо;  

– узагальнення матеріалів за обраною проблемою;  

– систематичне відвідування навчальних занять;  

– відвідування додаткових занять, лекцій, семінарів, круглих столів тощо;  

– завдання, які виконують здобувачі вищої освіти під час переддипломної 

практики;  

- відвідування та участь у засіданнях відповідних наукових гуртків тощо;  

– інші здобутки, що підтверджені документально (грамоти, дипломи тощо);  

- індивідуальне навчально-дослідне завдання (за вибором) –дослідницька 

робота здобувачів вищої освіти, що полягає у самостійному проведенні 

обстеження пацієнта, досліджень, збиранні наукової інформації, її аналізі; до 

цієї ж категорії належать аудиторні потокові та групові заняття, участь у роботі 

студентського товариства (гуртки, конференції, підготовка доповідей, тез, 

статей); участь у міжвузівських, всеукраїнських олімпіадах, конкурсах, 

вікторинах, Днях наук. 

- дистанційне навчання. 

  



 
 

ХІ. ФОРМИ ТА СИСТЕМА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ СФОРМОВАНИХ  

 

Методи та форми контролю успішності здобувачів вищої освіти 

Методи контролю та розподіл балів має за мету діагностику 

систематичності та успішності освітньої роботи здобувачів вищої освіти. Вона 

формується на засадах набуття компетенцій та накопичення рейтингових балів 

за різноманітну освітню діяльність здобувачів вищої освіти за певний період 

навчання.  

Методи, форми контролю здобувачів вищої освіти здійснюється відповідно 

до вимог програми вибіркової дисципліни «Інформаційні технології в 

професійній діяльності» та Інструкції щодо оцінювання навчальної діяльності 

в умовах впровадження Європейської кредитно-трансферної системи 

організації освітнього процесу в Чернівецькому медичному фаховому коледжі. 

 

Методи контролю: 

• усне індивідуальне опитування 

• письмовий тестовий контроль 

• комп’ютерний тестовий контроль 

• індивідуальне завдання 

• проєкти 

• презентації 

• участь в НДРЗ 

• залік 

 

Передбачені наступні форми контролю успішності здобувачів вищої 

освіти: 

І. Контроль початкового рівня знань, який визначається на першому 

практичному занятті та включає перевірку знань теоретичного та практичного 

матеріалу, який вивчали під час здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня 

молодшого спеціаліста. Контроль проводять методом фронтального усного 

опитування для з’ясування рівня підготовки та оволодіння комп’ютерної 

грамотності 

ІІ. 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. 

ІІІ. Підсумковий контроль – залік здійснюється після завершення 

вивчення дисципліни, базується на результатах оцінювання поточної 

навчальної діяльності здобувачів вищої освіти, які повністю виконали 

навчальну програму дисципліни – відвідували всі аудиторні навчальні заняття  

та набрали за результатами поточної навчальної діяльності кількість балів, не 

меншу 60 % від максимальної суми балів (не менше 120 балів). 



 
 

ХІІ. РЕЙТИНГОВА СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ НАБУТИХ 

ЗДОБУВАЧЕМ ВИЩОЇ ОСВІТИ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

 

Рейтингова система оцінювання набутих здобувачів вищої освіти 

результатів навчання розроблена відповідно до «Інструкції щодо оцінювання 

навчальної діяльності здобувачів вищої освіти в умовах впровадження 

Європейської кредитно-трансферної системи організації освітнього процесу в 

Чернівецькому медичному фаховому коледжі» та «Положення про систему 

оцінювання досягнень здобувачів вищої освіти Чернівецького медичного 

фахового коледжу за європейською кредитно-трансферною системою 

організації освітнього процесу».  

 

Оцінювання поточної навчальної діяльності. 

При оцінюванні роботи здобувачів вищої освіти протягом терміну вивчення 

дисципліни враховується наступне: 

- відвідування занять; 

- активна участь на практичних заняттях; 

- своєчасна здача завдань самостійного опрацювання, індивідуальної 

роботи. 

 

Оцінювання поточної навчальної діяльності за традиційною шкалою  

Поточне оцінювання здобувачів вищої освіти здійснюється на практичних 

заняттях за традиційною чотирибальною шкалою («відмінно», «добре», 

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

шкалу.  

Оцінка «відмінно» виставляється у випадку, коли здобувач вищої освіти знає 

зміст заняття та лекційний матеріал у повному обсязі, ілюструючи відповіді 

різноманітними прикладами; дає вичерпні точні та ясні відповіді без будь-яких 

навідних питань; викладає матеріал без помилок і неточностей; вільно вирішує 

задачі та виконує практичні завдання різного ступеню складності. 

Оцінка «добре» виставляється за умови, коли здобувач вищої освіти знає 

зміст заняття та добре його розуміє, відповіді на питання викладає правильно, 

послідовно та систематизовано, але вони не є вичерпними, хоча на додаткові 

питання здобувач вищої освіти відповідає без помилок; вирішує всі задачі і 

виконує практичні завдання. відчуваючи складнощі лише у найважчих 

випадках. 

Оцінка «задовільно» виставляється здобувачу вищої освіти на основі його 

знань всього змісту заняття та при задовільному рівні його розуміння. Здобувач 

вищої освіти спроможний вирішувати видозмінені (спрощені) завдання за 

допомогою навідних питань; вирішує задачі та виконує практичні навички, 

відчуваючи складнощі у простих випадках; не спроможний самостійно 

систематично викласти відповідь, але на прямо поставлені запитання відповідає 

правильно. 

Оцінка «незадовільно» виставляється у випадках, коли знання і вміння 

здобувача вищої освіти не відповідають вимогам «задовільної» оцінки.  

 

 



 
 

Оцінювання самостійної роботи. 

Оцінювання самостійної роботи здобувачів вищої освіти, яка передбачена 

в темі поряд з аудиторною роботою, здійснюється під час поточного контролю 

теми на відповідному аудиторному занятті. Виставлення балів за самостійну 

роботу під час поточного контролю обов’язково супроводжується 

оцінювальними судженнями. 

Оцінка з вибіркової дисципліни «Інформаційні технології в професійній 

діяльності» виставляється за двобальною шкалою: «зараховано» або «не 

зараховано» та визначається як сума балів поточної навчальної діяльності (у 

балах), що виставляється на кожному практичному занятті за відповідною 

темою та кількістю балів за виконання індивідуальних завдань здобувачем 

вищої освіти. 

 

Критерії оцінювання поточних знань та вмінь студенів 

Відповідь на навчальній практиці, виконання самостійної роботи та за 

темою індивідуального завдання. 

Таблиця 1 

Критерії оцінювання поточних знань та вмінь здобувачів вищої освіти 

А - 5 

відмінно 

Здобувач вищої освіти має глибокі міцні і системні знання з теми. Вміє 

застосовувати здобуті теоретичні знання для розв'язання практичних задач. 

Вміє провести самостійний аналіз результатів та встановити. Будує 

відповідь логічно, послідовно, розгорнуто, використовуючи спеціальну 

термінологію. 

В - 4,5 

добре 

Здобувач вищої освіти має міцні ґрунтовні знання, вміє застосовувати їх на 

практиці, але може допустити неточності, окремі помилки в формулюванні 

відповідей. Виконує практичне завдання повністю, з опорою на теоретичні 

знання, але може допустити неточності, окремі помилки в аналізі. Виконує 

послідовно та методично правильно програмні практичні навички. 

С - 4 

добре 

Здобувач вищої освіти знає програмний матеріал повністю, має практичні 

навички, але недостатньо вміє самостійно обґрунтувати та інтерпретувати 

результати, не може вийти за межі теми.  

D – 3,5 

задовільно 

Здобувач вищої освіти знає основний зміст теми, але його знання мають 

загальний характер, іноді не підкріплені прикладами. Виконує практичне 

завдання неповністю, демонстрував невміння виконувати завдання 

самостійно. 

E - 3 

задовільно 

Здобувач вищої освіти має фрагментарні знання з теми. Не чітко володіє 

теоретичним матеріалом, термінологією. Виконав практичне завдання 

частково, з помилками. Проводить аналіз та інтерпретацію результатів 

дослідження поверхнево на низькому рівні.  

FХ - 2 

незадовільно з 

можливістю 

повторного 

складання 

Здобувач вищої освіти виконав практичне завдання фрагментарно. Не володіє 

термінологією. Не вміє викласти програмний матеріал. Не володіє основними 

методами діагностики, оскільки не сформовані знання з теоретичних основ.   

F – 1 незадовільно 

з повторним 

вивченням 

дисципліни 

Здобувач вищої освіти не знає програмного матеріалу, відмовляється 

відповідати повністю не виконав практичне завдання. 

 

  



 
 

Схема нарахування балів  

Перерахунок поточної успішності студентів при вивченні окремої теми з 

традиційної шкали в бали ЕCTS: 

- оцінка «відмінно» – 16 балів;  

- оцінка «добре» – 14 балів; 

- оцінка «задовільно» – 10 балів; 

- оцінка «незадовільно» – 0 балів. 

Таблиця 2 

Розподіл балів при оцінюванні семестрової успішності в балах ЕCTS 

«Інформаційні технології в професійній діяльності» 

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

Змістовий модуль 1      

1 16 14 10 0 

Всього ЗМ 1 16 14 10 0 

Змістовий модуль 2     

2 16 14 10 0 

3 16 14 10  

4 16 14 10  

5 16 14 10  

6 16 14 10  

7 16 14 10  

8 16 14 10  

9 16 14 10  

Всього ЗМ 2 128 112 80 0 

Змістовий модуль 3       

10 16 14 10 0 

11 16 14 10  

12 16 14 10  

Всього ЗМ 3 48 42 30 0 

Всього поточна успішність 192 168 120 0 

ІНДЗ (не більше 12 балів) 8    

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

Оцінка Зараховано Не зараховано 

 

Розподіл балів, які отримують здобувачі вищої освіти 

Максимальна кількість балів, яку здобувач може набрати за поточну 

навчальну діяльність під час вивчення дисципліни та виконання індивідуальних 

завдань – 200 балів. 

Мінімальна кількість балів, яку здобувач повинен набрати за поточну 

навчальну діяльність під час вивчення дисципліни, для допуску до заліку – 120 

балів. 

Оцінювання індивідуальної дослідної роботи здобувача вищої освіти 

Максимальна оцінка за індивідуальну дослідну роботу здобувача вищої 

освіти складає 12 балів (табл. 3).  

 

 



 
 

Таблиця 3 

Критерії оцінювання результатів виконання та захисту індивідуальної 

роботи здобувача вищої освіти в балах ЕCTS) 
№ 

критерію 
Критерій рейтингової оцінки 

Мах кількість 

балів 

1 Відповідність змісту виконаної роботи поставленому 

завданню та повнота його розкриття 

5 

2 Відповідність оформлення 2 

3 Захист індивідуальної роботи: змістовність та глибина 

доповіді, повнота та логічність відповідей на запитання 

під час захисту 

5 

 Максимальна підсумкова оцінка 12 

 

Примітка: бали можуть коливатися від 0 до 12 залежно від якості 

виконаної ІНДЗ.  

Якщо здобувач вищої освіти бере участь у двох і більше видах 

індивідуальної роботи, йому зараховуються бали лише за один вид роботи на 

його вибір. 

Загальна кількість балів за результатами поточної успішності, балів 

за ІНДЗ не повинна перевищувати 200 балів. 

Заохочувальні бали за рішенням Педагогічної Ради можуть додаватися до 

кількості балів з дисципліни здобувачам, які мають наукові публікації або 

зайняли призові місця, за участь в олімпіаді з дисципліни серед закладів освіти 

України та інше.  

Таблиця 4. 

Оцінювання дисципліни 

«Інформаційні технології в професійній діяльності» 

Шкала оцінювання: національна та ECTS (Відповідність підсумкової 

семестрової рейтингової оцінки в балах оцінці за національною шкалою та 

шкалою ЕСТS) 
Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проєкту (роботи), практики 
для заліку 

180-200 А відмінно 

зараховано 

165-179 В 
добре 

150-164 С 

135-149 D 
задовільно 

120-134 Е 

70-119 FX 

незадовільно з 

можливістю повторного 

складання 

не зараховано з можливістю 

повторного складання 

1-69 F 

незадовільно з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

не зараховано з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

 



 
 

Оцінка з дисципліни виставляється здобувачу вищої освіти, якому 

зараховані усі види освітньої діяльності та кількість балів, набрана 

здобувачем, складає не менше 120 балів.  

Бали з дисципліни для здобувачів вищої освіти, які успішно виконали 

програму з дисципліни, конвертуються кафедрою у традиційну чотирибальну 

шкалу за абсолютними критеріями (табл. 4). 

Таблиця 5.  

Конвертація балів ECTS 

у традиційну чотирибальну шкалу за абсолютними критеріями 
Оцінка за 200-бальною шкалою Оцінка за чотирибальною шкалою 

Від 180 до 200 балів «5» 

Від 150 до 179 балів «4» 

Від 149 до 120 (мінімальної кількості балів), 

яку повинен набрати здобувач вищої освіти  
«3» 

Нижче мінімальної кількості балів, яку 

повинен набрати здобувач вищої освіти  
«2» 

 

Підсумкове оцінювання дисципліни «Інформаційні технології в 

професійній діяльності» проводиться за двобальною шкалою: «зараховано» 

або «не зараховано».  

На останньому практичному занятті з дисципліни, після завершення 

розгляду теми заняття, викладач навчальної групи оголошує суму балів, яку 

кожен здобувач вищої освіти групи набрав за результатами поточного 

контролю та за виконання індивідуальних завдань (якщо такі є). 

Здобувач вищої освіти отримує оцінку «зараховано», якщо він виконав усі 

види робіт, передбачені робочою навчальною програмою дисципліни, відвідав 

усі навчальні заняття – лекції, практичні заняття (за наявності пропусків – 

своєчасно їх відпрацював), набрав загальну кількість балів під час вивчення 

навчальної дисципліни не менше 120 балів. 

Здобувач вищої освіти отримує оцінку «не зараховано», якщо він має 

невідпрацьовані пропуски лекцій, практичних занять та не набрав мінімальну 

кількість балів (120 балів). 

Оцінка «зараховано», «не зараховано» вноситься викладачем до 

«Відомості обліку успішності», «Журналу обліку роботи академічної групи», 

«Індивідуального навчального плану здобувач вищої освіти а» та «Залікової 

книжки». 

Відомість подається завідувачу відділення в день проведення заліку або на 

наступний день. 

Здобувачу вищої у освіти, який отримав оцінку «не зараховано», завідувач 

відділення видає направлення на ліквідацію академічної заборгованості з 

дисципліни. 

Відпрацювання занять та підвищення балів здобувачами вищої освіти за 

направленням завідувача відділення повинно відбуватися в установленому 

порядку під час відпрацювання за графіком кафедри. Після відпрацювання 

пропущених занять завідувач відділення повинен видати здобувачу вищої 

освіти відомість, в яку викладач внесе відмітку про зарахування заліку. 



 
 

Отримання оцінки «зараховано» з семестрових дисциплін, викладання 

яких закінчується заліком, є обов’язковою умовою для переведення здобувача 

вищої освіти на наступний семестр (рік) навчання. 

  



 
 

ХІІІ. МЕТОДИЧНЕ ТА МАТЕРІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ 

Методичне забезпечення 

− Підручники та навчальні посібники,  

− Конспекти лекцій 

− Методичні вказівки та рекомендації до навчальної практики під 

керівництвом викладача, методичні рекомендації СПРС 

− Індивідуальні завдання 

− Збірники ситуаційних завдань (кейсів) та проблемних ситуацій 

− Приклади розв'язування типових задач чи виконання типових завдань 

− Комп'ютерні презентації, мультимедійні лекції 

− Ілюстративні матеріали 

− Робочі зошити 

− Навчальні таблиці 

− Силабус навчальної програми 

  



 
 

ХІV. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

 

Сучасна обчислювальна техніка (ОТ) в системі охорони здоров’я 

1.Дайте визначення поняттям Дані та Інформація.  

2.Охарактеризуйте комп’ютерні програми-додатки в системі охорони 

здоров’я. 

Сучасна обчислювальна техніка (ОТ) в системі охорони здоров’я 

3.Наведіть приклади технічного та програмного забезпечення комунікацій.  

4.Інтернет. Комунікація в системі охорони здоров’я. 

5.Аналіз біосигналів. Реєстрація, трансформація та класифікація сигналів.  

6.Засоби отримання зображень.  

7.Обробка медичних зображень.  

8.Сучасні тенденції обробки зображень 

Медичні комп’ютерні комунікації (МКК) та медичні інформаційні системи 

(МІС) 

9.МІС базового рівня. МІС територіального рівня.  

10.Інформаційно-довідкові системи.  

11.Консультативно-діагностичні системи.  

12.Скринінгові системи. Госпітальні інформаційні системи (ГІС). 

13.Традиційні та електронні медичні картки (електронна історія хвороби).  

14.Історія розвитку. Загальна структура ЕМК. Реалізація ЕМК. 

Використання даних ЕМК 

Медичні приладо-комп’ютерні системи (МПКС) 

15.Інформаційні ресурси системи охорони здоров’я.  

16.Характеристика та особливості інформаційних ресурсів системи охорони 

здоров’я.  

17.Сфери інформаційних ресурсів системи охорони здоров’я.  

18.Інформаційні мережі охорони здоров’я з відкритим доступом.  

19.Інформаційні ресурси. 

 

  



 
 

ХV. ПЕРЕЛІК ІНФОРМАЦІЙНИХ ДЖЕРЕЛ 

Рекомендована література: 

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 : 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.  

3. Л.О.Момоток, Л.В.Юшина, О.В.Рожнова. Основи медичної 

інформатики: Підручник. – К.: Медицина, 2008. 

4. 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. 

ЕЛЕКТРОННІ РЕСУРСИ 

1.Веб-сайт Чернівецького медичного фахового коледжу. [Електронний 

ресурс] – режим доступу https://www.medkol.cv.ua 

2.Навчальні матеріали для студентів Чернівецького медичного фахового 

коледжу. [Електронний ресурс] – режим доступу http://medkol-moodle.net.ua/ 

3.Національна бібліотека України ім. В.І Вернадського. Електронний 

ресурс. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/node/4502 
 

http://www.nbuv.gov.ua/node/4502

