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ПОГОДЖЕНО 

на засіданні циклової комісії 

дисциплін загальноосвітньої підготовки 

Протокол від «31» серпня 2021 року № 1   

 

 
 

1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Найменування 

показників 
Галузь  знань, напрям  

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

НАВЧАЛЬНОЇ 

 

 ДИСЦИПЛІНИ 

 Галузь знань 

22 Охорона здоров’я 

Нормативна 

 

Загальна кількість 

годин : 

 

- 105 

Спеціальність 

223 Медсестринство 

 

Рік підготовки: 

Перший, другий 

Семестр : 

І,  ІІ,  ІІІ 

Тижневих годин для 

денної форми навчання : 

Аудиторних – 

 І семестр –  2, 05; 

ІІ семестр – 1,52; 

ІІІ  семестр – 2,05 

Освітньо-кваліфікаційний 

рівень  : 

Фаховий молодший 

бакалавр 

Практичні заняття  - 105  

годин 

Вид контролю: 

поточний, підсумковий. 

 

 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

Програма розрахована на вивчення інформатики  на І-ІІ курсах у фахових 

перед вищих навчальних закладах, які здійснюють підготовку фахового 

молодшого бакалавра на основі базової середньої освіти як вибірково-

обов’язкового предмету навчального плану в обсязі 105 годин   та  35 годин 

базового модулю «Основи медичної інформатики». 



2 
 

2.Мета і завдання навчання інформатики 

Метою навчання є продовження формування  інформаційної культури та 

інформатичної компетентності для реалізації їх творчого потенціалу та 

соціалізації у суспільстві завдяки здатності до ефективного використання засобів 

сучасних інформаційно-комунікаційних технологій. 

Курс інформатики у вищих навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації є 

логічним продовженням курсу інформатики основної школи, під час вивчення 

якого в учнів було сформовано основи інформаційної культури та базові 

компетентності у галузі інформаційно-комунікаційних технологій. 

Завданнями навчання інформатики є:  

• формування у студентів знань й умінь, необхідних для ефективного 

використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-

пізнавальній діяльності, при вивченні інших навчальних предметів, у 

повсякденному житті; 

• розвиток  готовності застосовувати інформаційно-комунікаційні 

технології з метою ефективного виконання різноманітних завдань щодо реалізації 

інформаційних процесів, пов’язаних з майбутньою професійною діяльністю в 

умовах інформаційного суспільства;  

• розвиток інформаційної культури, знань правил безпеки 

життєдіяльності та навичок безпечної поведінки при виконанні робіт з 

використанням засобів інформаційно-комунікаційних технологій; 

• розвиток здатності самостійно опановувати та раціонально 

використовувати програмні засоби загального та прикладного призначення, 

цілеспрямовано шукати й систематизувати відомості, використовувати електронні 

засоби обміну даними. 

Згідно до Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, 

вибірково-обов’язковий курс «Інформатика»  вибудовується за такими 

предметними змістовими лініями:  

⚫ інформаційні технології в суспільстві; 

⚫ моделі і моделювання, аналіз та візуалізація даних; 
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⚫ системи керування базами даних; 

⚫ технології опрацювання мультимедійних даних; 

⚫ сервіси інформаційно-комунікаційних мереж. 

Зміст навчання має чітко виражену прикладну спрямованість і реалізується 

переважно шляхом застосування практичних методів і форм організації занять. 

3.Зміст програми 

Очікувані результати навчання Зміст навчального матеріалу 
Інформаційні технології в суспільстві 

Знаннєва складова 
Знає базові поняття інформатики, 

складові частини інформаційної системи та 

їх призначення. 
Розуміє роль сучасних інформаційно-

комунікаційних технологій в суспільстві та  

житті людини  
Дотримується правил безпечної роботи в 

Інтернеті, розуміє принципи інформаційної 

безпеки 
Знає окремі онлайнові освітні платформи 

та використовує їх для навчання 
Пояснює принципи цифрового 

громадянства та електронного урядування. 
Має уявлення про загальні принципи 

роботи й сфери застосування систем 

штучного інтелекту, інтернету речей, 

Smart-технологій та технології 

колективного інтелекту. 
Діяльнісна складова 
Організовує свою діяльність з 

використанням програмних засобів для 

планування та структурування роботи, а 

також співпраці з членами соціуму. 
Використовує технології цифрового 

громадянства для вирішення власних 

соціальних потреб. 
Дотримується правил безпечної 

поведінки в Інтернеті. 
Самостійно опановує нові технології та 

засоби діяльності. 
Ціннісна складова 
Усвідомлює комунікаційну роль ІТ та 

тенденції розвитку цифрового суспільства 

Інформація, повідомлення, дані, 

інформаційні процеси, 

інформаційні системи як важливі 

складники й ознаки сучасного 

суспільства 
Сучасні інформаційні технології 

та системи. Людина в 

інформаційному суспільстві.  
Проблеми інформаційної безпеки. 

Загрози при роботі в Інтернеті і їх 

уникнення.  
Навчання в Інтернеті. Професії 

майбутнього – аналіз тенденцій на 

ринку праці. Роль інформаційних 

технологій в роботі сучасного 

працівника. 
Комп’ютерно-орієнтовані засоби 

планування, виконання і 

прогнозування результатів 

навчальної, дослідницької і 

практичної діяльності.  
Інтернет-маркетинг та інтернет-

банкинг. 
Системи електронного 

урядування. 
Поняття про штучний інтелект, 

інтернет речей, Smart-технології 

та технології колективного 

інтелекту 
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та вплив інформаційних технологій на 

життя людей. 
Свідомо використовує отримані знання з 

галузі ІТ у процесі вибору майбутньої 

професії. 

Усвідомлює можливості онлайн-

навчання та активного залучення до 

глобальних спільнот, свою причетність до 

них. 
Усвідомлює необхідність та принципи 

навчання упродовж усього життя. 
Поважає права і свободи, зокрема 

свободи слова, конфіденційності в 

Інтернеті, авторського права та 

інтелектуальної власності, персональних 

даних тощо. 
Моделі і моделювання. Аналіз та візуалізація даних 

Знаннєва складова 

Пояснює поняття комп'ютерного 

моделювання та комп'ютерного 

експерименту. 

Аргументовано добирає методи та засоби 

візуалізації даних. 

Пояснює поняття вибірки та ряду даних. 

Оцінює за рядом даних тип лінії тренду. 

Знає формули та способи обчислення 

основних статистичних характеристик 

вибірки (середнє арифметичне, мода, медіана, 

стандартне відхилення). 

Знає закономірності та способи здійснення 

простих фінансових розрахунків (сума виплат 

за кредитом, складні відсотки тощо) у 

середовищі табличного процесора. 

Діяльнісна складова 

Планує та проводить навчальні дослідження й 

комп'ютерні експерименти з різних 

предметних галузей. 

Використовує та створює інформаційні 

моделі для розв’язування задач із різних 

предметних галузей засобами інформаційних 

технологій. 

Уміє подавати ряди даних графічно.  

Уміє визначати й подавати графічно тренди у 

вибірці даних. Застосовує різноманітні засоби 

інфографіки для подання даних. 

Комп'ютерне моделювання 

об'єктів і процесів. Комп'ютерний 

експеримент 

Основи статистичного аналізу 

даних. Ряди даних. Обчислення 

основних статистичних 

характеристик вибірки. 

Візуалізація рядів і трендів даних. 

Інфографіка. 

Розв’язування рівнянь, систем  

рівнянь, оптимізаційних задач. 

Програмні засоби для складних 

обчислень, аналізу даних та 

фінансових розрахунків. 

Розв'язання задач з різних 

предметних галузей. 
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Використовує табличний процесор для 

виконання простих фінансових розрахунків. 

Ціннісна складова 

Усвідомлює роль інформаційних технологій 

для розв’язання життєвих і наукових задач. 

Оцінює можливості інформаційних 

технологій для комп'ютерного моделювання 

об'єктів і процесів. 

Системи керування базами даних 

Знаннєва складова 

Пояснює поняття бази даних і систем 

управління базами даних, їх призначення. 

Розуміє поняття таблиця, поле, запис, ключ, 

зв’язок  

Діяльнісна складова 

Створює таблиці, вводить та редагує дані в 

них, добирає типи даних. 

Створює прості запити на вибірку даних, 

впорядковує та фільтрує дані в таблиці. 

Ціннісна складова 

Усвідомлює переваги БД порівняно 

зіншимитехнологіямизберіганняданих. 

Оцінює доцільність засобів інформаційних 

технологій для комп'ютерного моделювання 

об'єктів і процесів 

Поняття бази даних і систем 

керування базами даних, їх 

призначення.  

Реляційні бази даних, їхні 

об’єкти. Ключі й зовнішні ключі. 

Зв’язки між записами і 

таблицями. Визначення типу 

зв'язку. 

Створення таблиць. Введення і 

редагування даних різних типів.  

Впорядкування, пошук і 

фільтрування даних.  

Запити на вибірку даних. 

Мультимедійні та  гіпертекстові документи 

Знаннєва складова 

Наводить приклади систем керування вмістом 

для веб-ресурсів. 

Розрізняє технології опрацювання 

мультимедійних даних 

Пояснює застосування різних технологій для 

розробки сайтів. 

Наводить приклади оптимізації та стратегій 

просування веб-сайтів. 

Діяльнісна складова 

Добирає відповідне програмне забезпечення 

та здійснює просте опрацювання аудіо та 

відеоданих. 

Створює веб-сайти за допомогою 

автоматизованих засобів системи керування 

вмістом. 

Використовує гіпертекстові, графічні, 

анімаційні та мультимедійні елементи на веб-

сторінках. 

Технології опрацювання 

мультимедійних даних.  

Системи керування вмістом для 

веб-ресурсів. Створення та 

адміністрування сайту. 

Поняття про мову розмічання 

гіпертекстового документа 

Ергономіка розміщення 

відомостей на веб-сторінці. 

Поняття пошукової оптимізації та 

просування веб-сайтів. 

Роль електронних медійних 

засобів в житті людини 



6 
 

Враховує художньо-естетичну складову при 

створенні інформаційних продуктів. 

Дотримується правил ергономічного 

розміщення матеріалів на веб-сторінці. 

Планує власну та групову діяльність для 

проектування та створення об'єктів 

мультимедіа та веб-сайтів. 

Ціннісна складова 

Розуміє роль електронних медійних засобів в 

житті в житті людини.  

Усвідомлює важливість участі в діяльності 

глобальної інтернет-спільноти. 

Усвідомлює та враховує особливості 

користувачів з особливими потребами при 

розробці веб-ресурсів. 

Оцінює можливості різних технологій для 

створення веб-сайтів. 
 

4.Тематичний план 

дисципліни «Інформатика»   (рівень стандарту) 

№ з/п Тема   заняття теорія 
прак-

тика 
 Розділ 1. Інформаційні технології в суспільстві 14 

 

   1. 

Інформація, повідомлення, дані, інформаційні процеси, 

інформаційні системи як важливі складники й ознаки 

сучасного суспільства. 

2 

 

   2. 
Сучасні інформаційні технології та системи. Людина в 

інформаційному суспільстві.. 
2 

 

   3. 
Проблеми інформаційної безпеки. Загрози при роботі в 

Інтернеті і їх уникнення. 
2 

 

   4. 

Навчання в Інтернеті. Професії майбутнього – аналіз 

тенденцій на ринку праці. Роль інформаційних технологій в 

роботі сучасного працівника. 

2 

 

   5. 

Комп’ютерно-орієнтовані засоби планування, виконання і 

прогнозування результатів навчальної, дослідницької і 

практичної діяльності. 
2 

 

   6. 
Інтернет - маркетинг та Інтернет - банкинг. Системи 

електронного урядування. 
2 

 

   7. 
Поняття про штучний інтелект, Інтернет речей, Smart-

технології та технології колективного інтелекту. 
2 

 

 Тема 2. Моделі і моделювання. Аналіз та  

візуалізація даних 

    8 

 

6 
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   8. 
Моделі і моделювання. Класифікація моделей. Комп'ютерне 

моделювання об'єктів і процесів.  
2 

 

   9. 
Комп’ютерний експеримент.  Основи статистичного аналізу 

даних. Ряди даних.  2 

 

   10. 
Обчислення основних статистичних характеристик вибірки 

засобами електронного процесора. 
 2 

   11. Візуалізація рядів і трендів даних. Інфографіка. 2 
 

   12. Розв’язування рівнянь, систем рівнянь, оптимізаційних задач.  2 

   13. 
Розв’язування рівнянь, систем рівнянь, оптимізаційних задач  2 

   14. 
Програмні засоби для складних обчислень, аналізу даних та 

фінансових розрахунків. 
2 

 

   15.  Статистичний аналіз даних.  2 

   16. 
 Використання пакету Аналізу даних для статистичного 

опрацювання рядів даних.. 
 2 

   17. Розв'язання задач з різних предметних галузей.  2 
 Розділ 3. Системи керування базами даних  8 12 

  18. 
Поняття бази даних і систем керування базами даних, їх 

призначення. 
2 

 

  19. Реляційні бази даних, їхні об’єкти. Ключі й зовнішні ключі. 2 
 

  20. Зв’язки між записами і таблицями. Визначення типу зв'язку. 2 
 

  21. 
Створення таблиць. Введення і редагування даних різних 

типів. 
 

2 

  22.  Створення таблиць і фільтрування записів.  2 

  23. Робота з графічною інформацією.  2 

  24. Розв’язування задач з різних предметних галузей.  2 

  22. Впорядкування, пошук і фільтрування даних. 2 
 

  23. Створення і опрацювання таблиць даних.  2 

  24. Фільтри, запити, форми та звіти бази даних.  2  
Тема 4. Мультимедійні та гіпертекстові документи 15 11 

  25. Технології опрацювання мультимедійних даних. 2 
 

  26. Системи керування вмістом для веб-ресурсів. 2 
 

  27. Створення та адміністрування сайту. 2 

 

  28. Автоматизоване  створення веб-сайту.  2 

  29. Поняття про мову розмічання гіпертекстового документа 2 

 

  31. Поняття про мову розмічання гіпертекстового документа  2 

  32. Ергономіка розміщення відомостей на веб-сторінці 2 
 

  33. Поняття пошукової оптимізації та просування веб-сайтів. 2 
 

   35. Розробка простого веб-сайта  2 
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   36. Роль електронних медійних засобів в житті людини. 2 
 

   37. Робота в пошукових системах.  2 

   39. Використання безкоштовного сервісу для створення сайта.  2 

33.    40.  Узагальнююче заняття 1 1 

 

5.БАЗОВИЙ   МОДУЛЬ 

«Основи медичної інформатики» 

35 годин 

Мета і завдання :  дати необхідні знання практичного використання 

обчислювальної техніки і застосування нових інформаційних технологій у 

медичній діяльності з ціллю оптимізації інформаційних процесів у медицині за 

рахунок використання комп’ютерних технологій, що забезпечуватиме підвищення 

якості охорони здоров’я населення. 

 Завдання модулю «Основи медичної інформатики» - підняти якість 

комп’ютерної грамотності майбутніх спеціалістів, щоб вони могли працювати на 

автоматизованих робочих місцях, використовуючи нові інформаційні 

комп’ютерні технології.  

Методологія  модулю «Основи медичної інформатики» базується на методології 

загальної інформатики. В даному курсі розглядається технічне, програмне і 

організаційно-методичне забезпечення інформаційних технологій, що 

використовуються в медичній практиці ; закріплюються знання та вміння, 

отримані під час вивчення базової інформатики; розглядаються найбільш важливі 

в роботі майбутніх медичних спеціалістів технічні і програмні засоби.  

 На практичних заняттях використовуються найбільш розповсюджені 

програмні засоби – текстовий процесор Microsoft Word , табличний процесор 

Microsoft Excel, графічний редактор Paint, програма створення презентацій Power 

Point. Особливу увагу приділено використанню інформаційних ресурсів 

глобальної мережі Інтернет для розв’язання професійних задач медицини.  

Знаннєва   складова : 

- Знає основні засоби візуальної комунікації. 
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- Пояснює сприйняття  інфографіки людиною. 

- Називає основні властивості шрифтів та способи  роботи з ними.  

- Розуміє поняття друкованого документа. 

- Наводить приклади використання дизайну. 

- Знає основні способи роботи в графічному середовищі. 

- Знає основні принципи оформлення медичної документації. 

- Розуміє різницю між електронними та друкованими  документами.  

- Знає поняття документа та документообігу. 

- Пояснює що таке оригінал документа та його копія, підписувач, адресат, 

посередник. 

- Описує обов’язкові реквізити документа. 

- Наводить приклади стандартів та уніфікованих систем документації. 

- Знає поняття електронного документа, електронного офісу та електронного 

документообігу.  

- Називає основні вимоги до зберігання електронних документів 

- Знає порядок електронного документообігу відповідно до законодавства 

України.  

- Пояснює правовий статус електронних документів, їх реквізити.  

- Пояснює що таке особистий ключ, відкритий ключ, сертифікати відкритого 

ключа їх термін дії.  

- Знає які обов’язкові дані містить сертифікат ключа. 

- Знає основні правила забезпечення конфіденційності електронних 

документів 

Діяльнісна складова 

- Використовує:одиниці вимірювання двійкового коду для визначення 

обсягів даних при їх передаванні, опрацюванні, зберіганні. 

- Використовує таблиці кодування даних для визначенні обсягів даних та для 

визначання особливостей передавання даних в комп’ютерних мережах. 
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- Порівнює ефективність різних алгоритмів стиснення даних при 

опрацюванні даних різного типу (текстових, графічних, звукових, відео 

тощо) 

- Використовує правила оформлення сторінки. 

- Створює бібліографічні списки та покажчики. 

- Виконує правила та вимоги оформлення письмової роботи.  

- Вміє використовувати шаблони та формуляр-зразки документа. 

Ціннісна складова 

- Визначає логічні елементи тексту та дотримується порядку його викладення. 

- Враховує стандарти документів та документообігу. 

- Усвідомлює важливість документообігу. 

- Виконує основні процедури роботи з  електронними документами (набір 

тексту, редагування, коректура, ілюстрування, макетування сторінок, друк) 

- Використовує технічні та програмні засоби для створення, редагування, 

друку та пересилання електронних документів, забезпечення їх 

конфіденційності. 

- Створює текстові документи, вміє їх зберігати, копіювати та пересилати. 

- Вміє виконувати маніпулювання електронними документами в 

електронному офісі. 

6.Структура  базового  модулю 

«Основи медичної інформатики» 

№ з/п Тема теорія практика 

1 Основні поняття медичної інформатики і теорії 

інформації. Концепція інформатизації системи 

охорони здоров’я. 

2  

2.  Нові інформаційні технології в медицині. 

Робота з файлами і папками в операційній 

системі. 

 2 

3 Експертні системи в медицині і системи 

підтримки прийняття рішень. 

2  

4. Робота з текстовим медичним документом  2 
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засобами процесора MSWord. 

5. Робота з таблицями в комплексних медичних 

документах. 

 2 

5. Медичні інформаційні системи в охороні 

здоров’я і медицині. 

2  

6. Статистичний аналіз даних за допомогою 

табличного процесора MS Excel. 

 2 

7. Побудова діаграм і графіків.  2 

8. Створення бази даних засобами процесора 

Excel. 

 2 

9. Медичні приладо - комп’ютерні системи. 

Медичні системи візуалізації. 

2  

10. Автоматизоване робоче місце медичного 

працівника 

 2 

11. Стандартизована історія хвороби. Створення і 

збереження даних. 

 2 

12. Системи профоглядів населення, призначення, 

принципи роботи. 

 2 

13. Телемедицина.   2 

14. Спостереження за обстеженням хворих за 

допомогою медичних приладо-комп’ютерних 

систем.  

 2 

15. Медичні комп’ютерні комунікації. Медичні 

ресурси мережі Інтернет. 

2  

16. Робота в мережі Інтернет. Метапошукові 

системи.  

 2 

17. Узагальнююче заняття.  1 

 

 

7. Методи навчання 

 

За джерелом передачі та сприйняття інформації: 

• Словесні (розповідь – пояснення, бесіда, лекція із застосуванням 

мультимедійних технологій); 
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• Наочні (ілюстрація, демонстрація); 

• Практичні (складання ситуаційних задач, тестів). 

За характером пізнавальної діяльності : 

• Пояснювально-ілюстративні; 

• Репродуктивні; 

• Дослідницькі. 

Залежно від основної дидактичної мети та завдань: 

• Методи оволодіння новими знаннями; 

• Формування умінь та навичок; 

• Перевірка та оцінювання знань; 

• Закріплення нового матеріалу; 

• Самостійна робота студентів з осмислення й засвоєння нового матеріалу із 

застосуванням знань на практиці; 

• Вироблення умінь та навичок; 

• Перевірка та оцінювання знань, умінь та навичок; 

• Ігрові технології; 

• Тестові завдання. 

 

8. Методи контролю 

• Поточний; 

• Підсумковий (диференційований залік); 

• Взаємоконтроль; 

• Самоконтроль (індивідуальний, груповий); 

• Усне опитування (індивідуальне, фронтальне); 

• Письмові роботи; 

• Тести. 

9.  Методичне забезпечення 
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1. Пакет прикладних програм Microsoft Office : 

- Microsoft Excel ; 

- Microsoft Word. 

- Power Point. 

1. Персональні комп’ютери. 

2. Таблиці з інформатики : 

- «Правила роботи в комп’ютерному класі» ; 

- «Інформація та інформаційні процеси»; 

- «Структура інформаційної системи»; 

- «Системний блок»; 

- «Операційна система»; 

- «Електронні таблиці»; 

- «Опрацювання текстових документів»; 

- «Бази даних». 

10. Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів 

Рівні навчальних 

досягнень 
Бали Критерії оцінювання навчальних досягнень 

студентів  з інформатики 

І.Початковий 

1 

 Студент : 

• розпізнає окремі об’єкти, явища і факти 

предметної галузі; 

• знає і виконує правила техніки безпеки під час 

роботи з комп’ютерною технікою 

2 
розпізнає окремі об’єкти, явища і факти предметної 

галузі та може фрагментарно відтворити знання про 

них 

3 
має фрагментарні знання незначного загального 

обсягу (менше половини навчального матеріалу) за 

відсутності сформованих умінь та навичок  

ІІ.Середній 4 

• має початковий рівень знань, значну (більше 

половини) частину навчального матеріалу може 

відтворити; 

• виконує елементарне навчальне завдання із 

допомогою вчителя; 

• має елементарні навички роботи на комп'ютері 
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Рівні навчальних 

досягнень 
Бали Критерії оцінювання навчальних досягнень 

студентів  з інформатики 

5 

• має рівень знань вищий, ніж початковий; 

• може з допомогою вчителя відтворити значну 

частину навчального матеріалу; 

• має стійкі навички виконання елементарних дій з 

опрацювання даних на комп'ютері  

6 

• пояснює основні поняття навчального матеріалу; 

• може самостійно відтворити значну частину 

навчального матеріалу; 

• вміє за зразком виконати просте навчальне 

завдання; 

• має стійкі навички виконання основних дій з 

опрацювання даних на комп'ютері 

ІІІ.Достатній 

7 

• вміє застосовувати вивчений матеріал у 

стандартних ситуаціях; 

• може пояснити основні процеси, що 

відбуваються під час роботи інформаційної 

системи, та наводити власні приклади на 

підтвердження деяких тверджень; 

• вміє виконувати навчальні завдання передбачені 

програмою 

8 

• вміє: аналізувати навчальний матеріал, в цілому 

самостійно застосовувати його на практиці; 

• контролювати власну діяльність; 

• самостійно виправляти вказані вчителем 

помилки; 

• самостійно визначати спосіб розв’язування 

навчальної задачі; 

• використовувати довідкові системи програмних 

засобів 

9 

• вільно володіє навчальним матеріалом, застосовує 

знання на практиці; 

• вміє систематизувати і узагальнювати отримані 

відомості; 

• самостійно знаходить і виправляє допущені 

помилки; 

• може аргументовано обрати раціональний спосіб 

виконання навчального завдання; 

• використовує електронні засоби для пошуку 

потрібних відомостей  
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Рівні навчальних 

досягнень 
Бали Критерії оцінювання навчальних досягнень 

студентів  з інформатики 

IV.Високий 

 

10 

Знання, вміння і навички  відповідають вимогам 

державної програми у повному обсязі.  

• володіє міцними знаннями, самостійно визначає 

проміжні етапи власної навчальної діяльності, 

аналізує нові факти, явища; 

• вміє самостійно знаходити додаткові відомості та  

використовує їх для реалізації поставлених перед 

ним навчальних завдань, судження його логічні і 

достатньо обґрунтовані; 

• має сформовані навички керування 

інформаційними системами 

11 

Студент: 

• володіє узагальненими знаннями з предмета; 

• вміє планувати особисту навчальну діяльність, 

оцінювати результати власної практичної роботи; 

• вміє самостійно знаходити джерела даних і 

відомостей та використовувати їх відповідно до 

мети і завдань власної пізнавальної діяльності; 

• використовує набуті знання і вміння у 

нестандартних ситуаціях; 

• вміє виконувати завдання, не передбачені 

навчальною програмою; 

• має стійкі навички керування інформаційними 

системами 

12 

Студент: 

• має стійкі системні знання та творчо їх 

використовує у процесі продуктивної діяльності; 

• вільно опановує та використовує нові 

інформаційні технології для поповнення власних 

знань та розв’язування задач; 

• має стійкі навички керування інформаційними 

системами в нестандартних ситуаціях 

 

11. Перелік питань підсумкового контролю 

1. Дайте визначення сучасним інформаційним технологіям. 

2. Яке суспільство називають інформаційним? Характерні риси 

інформаційного суспільства. 
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3. Що таке інформаційна безпека?  

4. Що таке спам, фішинг? 

5. Яка інформація міститься в сертифікаті безпеки сайта? 

6. Нові професії, що пов’язані з використанням ІТ-технологій, у сфері 

медицини, освіти. 

7. Дайте поняття відкритих освітніх платформ. 

8. Навіщо потрібні візуальні дошки? 

9. Приклади використання онлайн – сервісів, Gogle-сайти. 

10.  Коли відкрився перший Інтернет – магазин? 

11.  Що таке інтернет – банкінг? 

12.  Кого можна назвати цифровим громадянином? 

13.  Дайте означення штучного інтелекту. 

14.  Наведіть приклади використання Smart – технологій у сучасному с 

віті. 

15.  Що таке «модель» ? 

16.  Що називають моделюванням? 

17.  Які типи моделей вам відомі. 

18.  Назвіть основні етапи реалізації інформаційної моделі. 

19.  Що таке комп’ютерний експеримент? 

20.  Що вивчає статистика. Дайте визначення статистичним 

характеристикам. 

21.  Які функції містить MS Excel для обчислення моди? 

22.  Що розуміють під  візуалізацією рядів і трендів даних. 

23.  Що таке інфографіка? 

24.   Як виконати фільтрування записів в таблиці? 

25.  Що таке форми і звіти в базах даних? 

26.  Які технології опрацювання мультимедійних даних вам відомі. 

27. Назвіть  системи керування вмістом для веб-ресурсів. 

28. Як створи рити та адмініструвати сайт? 
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29. Що таке гіпертекстовий документ, мова розмічання гіпертекстового 

документа. 

30.  Як розробити простий веб-сайт? 

31.  Яку роль відіграють електронні медійні засоби в житті людини ? 

32.  Назвіть основні способи роботи в пошукових системах. 

33.  Функції середнього медичного працівника  у статистичних 

дослідженнях. 

34.  Медичні ресурси Інтернет. 

35.  Медична інформаційна система (МІС) та її призначення. 

36.  Основні блоки МІС лікувально-профілактичних закладів. 

37.  АРМ медичного працівника. 

38.  Скринінгові методи дослідження. Експертні системи в медицині. 

39.  Приклади комп’ютерних систем профогляду та диспансеризації 

населення. 

40.  Призначення комп’ютерних моніторингових систем. 

41.  Функції медпрацівників у комп’ютерних моніторингових системах. 

42.  Медичні комп’ютерні  системи візуалізації. 

43.  Обмін інформацією в інформаційному просторі. Телемедицина. 

12. Рекомендована література 

               Основна 

1. Бондаренко О. Інформатика (рівень стандарту): підруч. для 10(11) кл. 

закл.загал. серед. Освіти- Харків: Вид-во «Ранок», 2019.-176 с. 

2. Гельман В.Я. Медицинская информатика. – Питер, 2002. 

3. Зарецька І.Т. Інформатика Навчальний посібник для 10-11 класів, 

2001 

4. В.П.Омельченко. Практикум по медицинской информатике. Ростов-на 

Дону 2001 

5. О.Ю.Гаєвський.  Інформатика. Навчальний посібник. Київ. 2003 

6. С.М.Малярчук. Основи інформатики у визначеннях, таблицях та 

схемах. Харків 2005 
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7. Л.О. Момоток. Основи медичної інформатики. Київ «Медицина» 2008 

8. І.Є.Булах. Медична інформатика в модулях. Практикум. Київ 

«Медицина», 2009 

9. Інформаційні технології в охороні здоров’я і практичній медицині: 

У 10 кн. Кн.3 Інформаційні технології в хірургії: навч. посіб. / 

О.П. Мінцер, В.З. Москаленко, С.В. Веселий. — К.: Вища шк., 2004. 

— 423 с. 

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

інформатики. — К.: Медицина, 2008. — 232 с.  

   Додаткова 

1. Добрін Б.Ю., Каширін В.Г. Основи медичної інформатики / Луган. ун-

т. — Луганськ, 2003. — 512 с. 

2. Хаїмзон І.І., Гульчак Ю.П., Коваль Б.Ф., Дідич В.М. Медичні знання 

та прийняття рішень в медицині. — Вінниця: Медуніверситет, 2007. 

— 180 с. 

3. Інформаційні технології в охороні здоров’я і практичній медицині: У 

10 кн. — Кн.5 Оброблення клінічних і експериментальних даних у 

медицині: навч. посібн. / Мінцер О.П., Вороненко Ю.В., Власов В.В. 

— К.: Вища шк., 2004. — 423 с. 

 

 

 


