


Вступ

Програма вивчення навчальної дисципліни «Медична інформатика та
математична статистика» складена на підставі освітньо-наукової програми
третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти з підготовки докторів філософії
зі спеціальності 226 «Фармація, промислова фармація» ОНМедУ, затвердженою
Вченою Радою ОН-МедУ від 04.06.2020 року (протокол № 11).

Програму обговорено на засіданні кафедри «26» серпня 2020р. (прот. № 1 ).

Завідувач кафедри, д.мед.н. проф. Годлевський Л.С.

Програму ухвалено на засіданні предметно-циклової методичної комісії з
медико-біологічних дисциплін «28» серпня 2020 р. (прот. № 1 ).
Голова предметної циклової методичної комісії з медико-біологічних дисциплін,

проф. Апельханс О.Л.

Завідувач кафедри, д.мед.н., проф .

Програму затверджено на засіданні Центральної координаційно-методичної Ради
ОНМедУ від «16» вересня 2020 р. (прот. №4)

Опис навчальної дисципліни (анотація)
Програма навчальної дисципліни стосується здійснення аналізу

захворюваності, ведення медичної документації, статистичну обробку медичної
та соціальної інформації з використанням стандартних процедур, включаючи
сучасні комп’ютерні інформаційні технології.

Програма навчальної дисципліни визначає передумови доступу до
навчання, орієнтацію та основний фокус програми, обсяг, необхідний для
здобуття освітньо-наукового ступеня доктора філософії, перелік загальних та
спеціальних (фахових, предметних) компетентностей, нормативний і варіативний
зміст підготовки фахівця, сформульований у термінах результатів навчання, та
вимоги до контролю якості вищої освіти.

Навчальна дисципліна «Медична інформатика та математична статистика»
складається з 3 кредитів ЄКТС (90 годин): усього 40 аудиторних годин та 50
годин для самостійної роботи.

Предметом вивчення навчальної дисципліни «Медична інформатика та
математична статистика» є засоби комп'ютерної техніки, програмне забезпечення
персональних комп’ютерів, сучасні технології та статистичні методи
опрацювання медико-біологічної інформації.



Міждисциплінарні зв’язки: базуються на вивченні здобувачами таких
навчальних дисциплін: медична та біологічна фізика, вища математика, медична
біологія, морфологічних дисциплін, інтегрується з цими дисциплінами та формує
вміння застосовувати знання в процесі подальшого навчання та у професійній
діяльності.

1. Мета та завдання навчальної дисципліни «Медична інформатика та
математична статистика»

1.1 Метою вибіркової навчальної дисципліни «Медична інформатика та
математична статистика» є формування умінь застосовувати знання з медичної
інформатики в процесі подальшого навчання й у професійній діяльності, а також
здійснювати статистичну обробку медичної та соціальної інформації з
використанням сучасних методик та інф

1.2 Основними завданнями вибіркової навчальної дисципліни є:
1) надання здобувачам ступеня доктора філософії знань щодо сучасних

інформаційно-комунікаційних технологій та тенденцій щодо їхнього розвитку;
2) надання здобувачам ступеня доктора філософії знань про принципи

побудови інформаційних та статистико-математичних моделей
медико-біологічних та соціальних систем;

3) надання здобувачам ступеня доктора філософії знань щодо методів
пошуку, збереження, опрацювання та передавання медико-біологічних даних,
освоєння основних принципів формалізації і алгоритмізації медичних задач.

1.3 Компетентності та результати навчання, формуванню яких сприяє
дисципліна (взаємозв’язок з нормативним змістом підготовки здобувачів
вищої освіти).
Згідно з вимогами освітньо-наукових програм спеціальностей, дисципліна

забезпечує набуття аспірантами компетентностей:
- інтегральна:
здатність розв’язувати комплексні проблеми, проводити незалежне

оригінальне наукове дослідження та здійснювати педагогічну, професійну,
дослідницьку та інноваційну діяльність в галузі фармації

- загальні (ЗК): ЗК1, ЗК2, ЗК3, ЗК4, ЗК5, ЗК7
ЗК1. Здатність до вдосконалення та розвитку власного інтелектуального та

загальнокультурного рівню.
ЗК2. Вміння працювати автономно, з дотриманням дослідницької етики,

академічної доброчесності та авторського права.
ЗК3. Навички до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.
ЗК4. Здатність до спілкування і роботи у професійному середовищі та з

представниками інших професій у національному та міжнародному контексті.
ЗК5. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми, здатність

генерувати нові ідеї.
ЗК7. Вміння планувати та управляти часом.

- спеціальні (фахові, предметні, СК): СК1, СК2, СК5, СК6, СК7, СК9



СК1. Глибокі знання і систематичне розуміння предметної області за
напрямом та тематикою наукових досліджень у галузі медицини та фармації
майбутньої професійної діяльності у сфері вищої фармацевтичної освіти.

СК2. Здатність до визначення потреби у додаткових знаннях за напрямком
наукових досліджень, формулювати дослідницькі питання, генерувати наукові
гіпотези у сфері фармації.

СК5. Володіння сучасними методами наукового дослідження.
СК6. Здатність проводити коректний аналіз та узагальнення результатів

наукового дослідження.
СК7. Здатність інтерпретувати можливості та обмеження дослідження, його

роль у суспільстві.
СК9. Оприлюднення результатів наукових досліджень в усній і письмовій

формах відповідно до національних та міжнародних стандартів.

Результати навчання (ПРН): ПРН1, ПРН2, ПРН3, ПРН4, ПРН5, ПРН8,
ПРН10, ПРН12, ПРН13, ПРН16, ПРН17

Інтегративні кінцеві програмні результати навчання, формуванню яких
сприяє навчальна дисципліна.

ПРН1. Застосовувати науково-професійні знання; формулювати ідеї,
концепції з метою використання в роботі освітнього та наукового спрямування.

ПРН2. Демонструвати знання методології дослідження в цілому і методів
певної сфери наукових інтересів, зокрема.

ПРН3. Інтерпретувати та аналізувати інформацію, коректно оцінювати нові
й складні явища та проблеми з науковою точністю критично, самостійно і творчо.

ПРН4. Виявляти невирішені проблеми у предметній області медицини та
визначати шляхи їх вирішення

ПРН5. Формулювати наукові гіпотези, мету і завдання наукового
дослідження.

ПРН8. Виконувати та вдосконалювати сучасні методики дослідження за
обраним напрямом наукового проекту та освітньої діяльності.

ПРН10. Використовувати результати наукових досліджень в медичній та
фармацевтичній практиці, освітньому процесі та суспільстві.

ПРН12. Представляти результати наукових досліджень в усній і письмовій
формах у науковому співтоваристві і суспільстві в цілому, відповідно до
національних та міжнародних стандартів.

ПРН13. Управляти роботою колективу студентів, колег, міждисциплінарної
команди.

ПРН16. Використовувати етичні принципи в роботі з пацієнтами,
лабораторними тваринами, дотримуватися наукової етики.

ПРН17. Демонструвати академічну доброчесність та діяти відповідально
щодо достовірності отриманих наукових результатів.

Результати навчання для дисципліни.
Аспірант (здобувач) має знати:
● основні поняття і терміни медичної інформатики;



● роль інформації, комунікації, комп’ютерних технологій та статистичних
методів в медицині;

● особливості застосування прикладного програмного забезпечення для
обробки медичних даних та медичної інформації;

● основні принципи телемедицина;
● принципи класифікації та кодування медико-біологічної інформації;
● методи обробки та аналізу медичних зображень;
● типи інформаційних та госпітальних систем в галузі охорони здоров’я;
● принципи побудови і функціонування систем підтримки прийняття рішень

в медицині;
● принципи застосування статистичних методів при обробці результатів

медико-біологічних досліджень;
● основні закони розподілу дискретних випадкових величин;
● основні характеристики законів розподілу випадкових величин;
● способи задання закону розподілу для дискретних  випадкових величин;
● основні закони розподілу неперервних випадкових величин;
● методи оцінювання закону розподілу досліджуваної ознаки за даними

вибірки;
● точкові методи оцінювання характеристик розподілу досліджуваної ознаки

за даними вибірки;
● інтервальне оцінювання характеристик розподілу досліджуваної ознаки за

даними вибірки;
● методологію статистичної перевірки гіпотез;
● однофакторний дисперсійний аналіз впливу факторів на досліджувану

ознаку;
● основи лінійного кореляційного аналізу;
● числові характеристики кореляції між ознаками системи;
● основи регресійного аналізу;
Аспірант (здобувач) має вміти:
● демонструвати навички використання СУБД при обробці

медико-біологічних даних;
● демонструвати навички використання статистичних функцій та критеріїв

для аналізу медико-біологічних даних;
● інтерпретувати основні формальні моделі представлення медичних знань;
● інтерпретувати основні поняття математичної логіки;
● демонструвати вміння представляти умови медико-біологічних задач у

формальному вигляді;
● інтерпретувати використання доказів у прийнятті медичних рішень.
● демонструвати навички роботи з електронними медичними картками;
● демонструвати вміння використовувати інформаційні ресурси для пошуку

медичної інформації;
● трактувати етичні та правові принципи управління медико-біологічною

інформацією.
● визначати і аналізувати емпіричну функцію щільності розподілу

досліджуваної ознаки;



● визначати і аналізувати емпіричну функцію розподілу досліджуваної
ознаки;

● визначати точкові та інтервальні оцінки характеристик розподілу
досліджуваної ознаки;

● розрахувати і аналізувати кореляцію між ознаками системи;
● оцінювати параметри моделі функції регресії;
● аналізувати істотність впливу фактора на зміну закону розподілу та

характеристик розподілу досліджуваної ознаки.

Досягнення цих цілей дозволить спеціалістам оволодіти математичними
знаннями та вміннями, які необхідні для професіонала своєї справи, а також для
вивчення інших навчальних теоретичних і прикладних дисциплін.

2. Структура вибіркової навчальної дисципліни «Медична
інформатика та математична статистика»

2.1. Тематичний план лекцій
№ з.п. Тема Години

1. Основні поняття медичної інформатики. Новітні інформаційні технології в
медицині.

2

2. Основи статистичних методів обробки медико-біологічних даних. 2
РАЗОМ 4

2.2. Тематичний план семінарських занять
№ з.п. Тема Години

1. Вступ, зміст та структура курсу медичної інформатики та математичної
статистики. Передача інформації. Мережеві технології. Основи телемедицини. 2

2. Комп’ютерні дані: типи даних, обробка та управління. 2
3. Кодування та класифікація. Аналіз біосигналів. Методи обробки біосигналів.

Візуалізація медико-біологічних даних. Обробка та аналіз медичних
зображень.

2

4. Методи біостатистики. 2
5. Методи підтримки прийняття рішень. Стратегії отримання медичних знань. 2
6. Формалізація та алгоритмізація медичних задач. 2
7. Формальна логіка у вирішенні задач діагностики, лікування та профілактики

захворювань. 2

8. Доказова медицина. 2
9. Типи інформаційних систем в галузі охорони здоров’я. Госпітальні

інформаційні системи та їх розвиток. 2

10. Клінічні системи підтримки прийняття рішень. Засоби прогнозування.
Моделювання системи підтримки прийняття рішень. 2

11. Індивідуальні медичні картки. Структуризація змісту електронних медичних
карток (ЕМК). 2

12. Етичні та правові принципи управління інформацією в системі охорони
здоров’я. Інформаційні ресурси системи охорони здоров’я. 2

13. Функції розподілу та щільності розподілу випадкової величини. Основні
закони розподілу випадкових величин. Закони розподілу статистик вибірки

2



14. Аналіз варіаційних рядів 2
15. Оцінювання параметрів розподілу досліджуваної ознаки. Алгоритми

статистичної перевірки гіпотез
2

16. Дослідження впливу фактора на зміщення центру розподілу ознаки.
Статистична перевірка гіпотез про рівність дисперсій та центрів розподілу
двох сукупностей.

2

17. Кореляційний аналіз. Моделювання рівнянь регресії 2

18. Однофакторний дисперсійний аналіз. Підсумкове заняття (диференційний
залік). 2

Разом 36

2.3. Тематичний план самостійної роботи
№ з/п

№ п / п Тема Години

1. Сучасні тенденції розвитку комп’ютерних і мережевих технологій, як
загального, так і медичного призначення. 4

2. Функції різних елементів комп'ютерних мереж. Сучасний стан
телекомунікації в Україні. 4

3. Можливості та сучасний стан застосування телемедицини. 4
4. Медичні інформаційні системи, засоби їх охорони. 4

5. Сучасна архітектура підтримки прийняття рішень та стратегії отримання
медичних знань. 4

6. Створення та використання баз даних в медицині. 2
7. Розробка баз знань ЕС. 4
8. Закони розподілу випадкових величин 4
9. Принципи застосування статистичних критеріїв для обробки

медико-біологічних даних. 4

10. Перевірка статистичних гіпотез про параметри розподілу нормальних
сукупностей 4

11. Елементи кореляційного та дисперсійного аналізу. 4
12. Застосування кореляційного та дисперсійного аналізу до

аналізу медико-біологічної інформації. 4

13. Моделювання криволінійної залежності ознак від факторів 4
Разом 50

3. Методи навчання
Викладання вибіркової навчальної дисципліни «Медична інформатика та

математична статистика» на практичних заняттях забезпечується методичними
розробками для кожного практичного заняття, наочними засобами навчання для
кожного заняття (презентації, відеолекції), інформаційним ресурсом кафедри,
структурованими алгоритмами контролю вмінь.

Самостійна робота при вивченні вибіркової навчальної дисципліни
забезпечується методичними розробками з самостійної роботи, наочними
засобами навчання (відеолекції, презентації), інформаційним ресурсом кафедри,
тематикою самостійних робіт, структурованими алгоритмами контролю вмінь.

Підсумковий контроль не проводиться, вивчення дисципліни завершується
диференційним заліком на останньому практичному занятті.



4. Методи контролю:
- тести вхідного та заключного контролю рівня знань за темою практичного

заняття;
- усна відповідь на питання за матеріалом поточної теми;
- розв’язання типових і нетипових клінічних ситуаційних задач;
- контроль практичних навичок;
- підсумковий диференційний залік.

5. Схема нарахування та розподіл балів, які отримують аспіранти
Поточний контроль. Оцінювання успішності вивчення тем дисципліни

виконується за традиційною 4-х бальною шкалою. Наприкінці вивчення
дисципліни поточна успішність розраховується як середній поточний бал, тобто
середнє арифметичне всіх отриманих аспірантом оцінок за традиційною шкалою,
округлене до цілого числа.

Підсумковий контроль. Вивчення навчальної дисципліни завершується
заліком. Залік отримують аспіранти (пошукувачі), які не мають пропусків лекцій і
практичних занять або відпрацювали пропущені аудиторні заняття і мають
середній бал не менше, ніж 3,00.

6. Схема нарахування та розподіл балів, які отримують аспіранти
Наприкінці вивчення дисципліни поточна успішність розраховується як

середній поточний бал, тобто середнє арифметичне всіх отриманих аспірантом
оцінок за традиційною шкалою, округлене до двох знаків після коми.

До підсумкового контролю (диференційного заліку) аспірант (пошукувач)
допускаються лише при відсутності академічної заборгованості і середньому
балу за поточну навчальну діяльність не менше 3,00.

Оцінка за дисципліну є середнім арифметичним двох:
1) середній поточний бал як середнє арифметичне всіх поточних оцінок;
2) традиційна оцінка, отримана під час диференційного заліку.

Отриманий середній бал за дисципліну конвертується в оцінку за
200-бальною шкалою шляхом помноження середнього арифметичного на 40.

Шкала оцінювання рівня опанування дисципліни
Оцінка за

200-бальною шкалою
Оцінка за національною шкалою

185 - 200 Відмінно 5
151 - 184 Добре 4
120 – 150 Задовільно 3

<120 Незадовільн
о

2



6. Рекомендована література
Основна (базова):

1. Герасевич В.А. Компьютер для врача. Самоучитель. – 2-е изд., перераб. и доп.
– СПб.: БХВ-Петербург, 2004. – 512 с.

2. Дистанційне навчання в системі медичної освіти (уч.- метод. Посібник).
Полясний В.А., Годлевський Л.С., Кресюн Н.В. та ін.

3. Д.Уоттерман. Руководство по экспертным системам. – М.: Мир, 1989.
4. Лопоч С.Н., Чубенко А.В., Бабич П.Н. Статистичні методи в

медико-біологічних дослідженнях з використанням EXCEL. – К.: Моріон,
2001. – 408 с.

5. Долженков В., Колесников Ю. Excel 2003. Библия пользователя. – М.:
Издательский дом “Вильямс”, 2004. – 768 с.

6. Тимошок Т.В. Microsoft Access 2003. Краткое руководство.: – М.:
Издательский дом “Вильямс”, 2005. – 320 с.

7. Інформаційні системи і технології: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл./
С.Г.Карпенко, В.В.Попов, Ю.А.Тарнавський, Г.А.Шпортюк. – К.: МАУП, 2004.
– 192 с.

8. Гельман В.Я. Медицинская информатика: практикум. – Спб: Питер, 2001.- 480
с.

9. Г.Харт-Дэвис. Microsoft Windows XP Professional. Полное руководство./ Пер. с
англ. – М.: СП ЭКОМ, 2004. – 816 с.

10.Габрусєв В. Вивчаємо комп’ютерні мережі. – К.: Вид. дім «Шкіл. світ»: Вид.
Л.Галіцина, 2005. – 128с.

11.Кудрявцев Е.М. MathCad 8. –М.: ДМК, 2000. – 320 с.

Допоміжна
1. Глушаков С.В., Сурядный А.С. Самоучитель для работы на ПК. Харьков:

Фолио АСТ, 2003, 500 с.
2. Фигурнов В.В. IBM PC для пользователей. - М.: Финансы и статистика, 2001.
3. Лопоч С.Н., Чубенко А.В., Бабич П.Н. Статистичні методи в

медико-біологічних дослідженнях з використанням EXCEL.- К.: Моріон, 2001.
– 408 с.

4. Л.А.Калужнин. Что такое математическая логика. М. Наука 1980.
5. Лазарев Н.И., Вельма С.В. Практикум по информационным технологиям в

фармации (на основе интенсивных методик обучения): Учеб. пособие для
студентов фармац. вузов. – Х.: Изд-во НФАУ: Золотые страницы, 2002. – 264 с.

6. Научно-методический журнал «Клиническая информатика и телемедицина»
7. А.Левин. Самоучитель работы на компьютере (6-е издание, исправленное и

дополненное). Москва, издательство "Нолидж", 2000 – 656 с.
8. Пауль Дж.Перри. Секреты World Wide Web. “Диалектика”. Киев. 1996. 576с.
9. Информатика. Задачник – практикум М. 1999.
10.Гельман В.Я. Медицинская информатика: практикум. – Спб: Питер, 2001.- 480

с.

7. Інформаційні ресурси
1. www.imia.orgwww.imia.org (Міжнародна Асоціація Медичної

http://www.imia.org/


Інформатики)
2. www.mihandbook.stanford.eduwww.mihandbook.stanford.edu

www.mihandbook.stanford.edu (Медична інформатика, Стенфордський
університет)

3. www.uacm.kharkov.uawww.uacm.kharkov.ua www.uacm.kharkov.ua
(Українська асоціація “Комп’ютерна Медицина”)

4. www.medline.ruwww.medline.ru www.medline.ru (Медична пошукова
система Росії)

5. www.mednavigator.netwww.mednavigator.net www.mednavigator.net
(Медична пошукова система)

6. www.doctor.ruwww.doctor.ru www.doctor.ru (Медичний портал –
безкоштовні консультації лікарів)

7. www.ncbi.nlm.nih.govwww.ncbi.nlm.nih.gov www.ncbi.nlm.nih.gov
(Національна бібліотека медицини США)

8. www.rmj.ruwww.rmj.ru www.rmj.ru (Інтернет-версії періодичних видань)
9. www.medinfo.www.medinfo.comwww.medinfo.com.ua www.medinfo.com.ua

(Медична пошукова система України)
10.www.medico.ruwww.medico.ru www.medico.ru (Медична пошукова

система)
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