Опис навчальної дисципліни (анотація)
Програма навчальної дисципліни «Медична інформатика» викладається
з метою ознайомити студентів із використанням інформаційнокомунікаційних технологій (ІКТ) у галузі охорони здоров’я, навчити
опрацьовувати медико-біологічні дані за допомогою ІКТ та забезпечити
розвиток інформатичної компетентності у майбутніх лікарів.
Предметом вивчення навчальної дисципліни «Медична інформатика» є
інформаційні процеси, що передбачають використання ІКТ у галузі охорони
здоров’я.
Міждисциплінарні зв’язки: навчальна дисципліна «Медична
інформатика»:
 базується на вивченні студентами навчальних дисциплін: медична та
біологічна фізика, медична біологія, морфологічних дисциплін й інтегрується
з цими дисциплінами;
 закладає основи вивчення дисциплін біостатистика та соціальна медицина і
організація охорони здоров’я;
 сприяє вивченню студентами клінічних, гігієнічних та соціальних
дисциплін;
 передбачає формування умінь застосовувати знання з медичної
інформатики в процесі подальшого навчання у професійній діяльності.
Мета та завдання навчальної дисципліни
Метою викладання навчальної дисципліни «Медична інформатика» є:
формування та розвиток у майбутніх лікарів компетентності у галузі ІКТ для
забезпечення раціонального використання сучасного програмного
забезпечення загального та спеціального призначення при опрацюванні
медико-біологічних даних.
Основними завданнями вивчення дисципліни є:
 формування та розвиток знань, умінь і навичок, необхідних для
ефективного використання сучасних програм загального та спеціального
призначення у галузі охорони здоров’я;
 ознайомлення студентів із значенням та можливостями нових
інформаційно-комунікаційних технологій у галузі охорони здоров’я, з
перспективами розвитку комп’ютерних технологій;
 розвиток уміння самостійно опановувати програмні засоби різного
призначення та оновлювати й інтегрувати набуті знання;
 пояснення принципів формалізації і алгоритмізації медичних задач,
принципи моделювання в біології та медицині;
 формування базових навичок щодо роботи з ПК та пошуку медичної
інформації з використанням інформаційних технологій;
 використання методів опрацювання медико-біологічних даних.

Компетентності та результати навчання, формуванню яких сприяє
дисципліна (взаємозв’язок з нормативним змістом підготовки здобувачів
вищої освіти, сформульованим у термінах результатів навчання у Стандарті).
Згідно з вимогами стандарту дисципліна «Медична інформатика»
забезпечує набуття студентами компетентностей:
 інтегральна:
Здатність розв’язувати типові та складні спеціалізовані задачі та
практичні проблеми у професійній діяльності у галузі охорони здоров’я, що
стосуються застосування персонального комп’ютера та роботи з програмами
загального призначення, та передбачає проведення досліджень та/або
здійснення інновацій і характеризується комплексністю та невизначеністю
вимог.
 загальні:
 здатність застосовувати знання в практичних ситуаціях;
 здатність до вибору стратегії спілкування; здатність працювати в
команді; навички міжособистісної взаємодії;
 навички використання інформаційних і комунікаційних
технологій;
 здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу, здатність
вчитися і бути сучасно навченим;
 здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях;
 здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт;
 визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих
обов’язків.
 спеціальні (фахові, предметні):
 здатність до обробки державної, соціальної, економічної та
медичної інформації:
 за будь-яких обставин з використанням стандартних
процедур, включаючи сучасні комп’ютерні інформаційні
технології, вміти: визначати джерело та/або місце
знаходження потрібної інформації в залежності від її типу;
отримувати необхідну інформацію з визначеного джерела;
опрацьовувати та аналізувати отриману інформацію:
* демонструвати навички роботи з персональним
комп’ютером та пошуку медико-біологічних даних з
використанням інформаційних технологій;
* визначати можливості застосування інформаційних
технологій та ПК у медицині;
* використовувати методи опрацювання медичної
інформації;
* пояснювати принципи формалізації і алгоритмізації
медичних задач, принципи моделювання в біології та
медицині.

Результати навчання:
Інтегративні кінцеві програмні результати навчання, формуванню яких
сприяє дисципліна «Медична інформатика»: сформованість у студента
компетентності у галузі ІКТ.
Результати навчання з дисципліни «Медична інформатика»:
 здатність ефективно використовувати сучасні програми загального та
спеціального призначення у галузі охорони здоров’я;
 здатність самостійно опановувати програмні засоби різного призначення та
оновлювати й інтегрувати набуті знання;
 здатність оцінювати роль нових інформаційно-комунікаційних технологій
у галузі охорони здоров’я з перспективами розвитку комп’ютерної техніки.
Інформаційний обсяг навчальної дисципліни
На вивчення навчальної дисципліни відводиться 105 години
(3,5 кредитів ECТS), 10 годин лекційних занять, 36 годин практичних занять
та 59 годин самостійної роботи.

