
СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«Медична інформатика» 

№ Назва Опис 

1 Назва факультету Електронної та біомедичної інженерії (ЕЛБІ) 

2 Рівень вищої освіти перший  (бакалаврський) 

3 Код і назва спеціальності 163 – Біомедична інженерія (БМІ) 

4 Тип і назва освітньої 

програми  

Освітньо-професійна програма 

«Біомедична інженерія» 

5 Назва дисципліни  Медична інформатика 

6 Кількість ЄКТС кредитів 3 

7 Структура дисципліни 

(розподіл за видами та 

годинами навчання) 

лекції –18 годин; 

практичні заняття – 6 годин; 

лабораторні заняття – 12 годин; 

консультації – 6 годин; 

самостійна робота – 48 годин; 

семестровий контроль – ісп. 

8 Графік вивчення 

дисципліни 

2-й рік, 3-й семестр 

9 Передумови для 

навчання за дисципліною 

Базується на знаннях, отриманих з таких 

навчальних дисциплін: Вища математика, Фізика, 

Основи алгоритмізації та програмування. 

ПРН 1. Застосовувати знання основ математики, 

фізики та біофізики, біоінженерії, хімії, інженерної 

графіки, механіки, опору та міцності матеріалів, 

властивості газів і рідин, електроніки, інформатики, 

отримання та аналізу сигналів і зображень, 

автоматичного управління, системного аналізу та 

методів прийняття рішень на рівні, необхідному для 

вирішення задач біомедичної інженерії. 

ПРН 5. Вміти використовувати бази даних, 

математичне і програмне забезпечення для обробки 

даних та комп’ютерного моделювання біотехнічних 

систем. 

 

10 Анотація дисципліни Основні змістові модулі лекцій 

Змістовий модуль 1. Теорія інформації. 

 

Тема 1. Медична інформатика. Головні поняття 

Тема 2. Поняття інформації. Кількість інформації. 



Тема 3. Кількість значеннєвої інформації. 

Тема 4. Кодування текстової, графичної та звукової 

інформації. 

Тема 5. Засоби стиску інформації. 

Тема 6. Растрові зображення. 

Тема 7. Формати графічних файлів. 

Тема 8. Оператори, константи, службові символи 

системи Matlab. 

Тема 9. Робота з даними в системі Matlab 

 

Змістовий модуль 2.  HTML-документи. 

 

Тема 1. Структура HTML -документа. 

Тема 2. Форматування тексту в HTM. Тема 3. Таблиці в 

HTML. 

Тема 4. Багатовіконні документи (frames). 

Тема 5. Графічне оформлення Web-сторінок. 

 

  Змістовий модуль 3.  Принципи роботи в мережі 

Internet.        

 

Тема 1. Організація мережі інтернет. World wide web. 

Принципи роботи. 

Тема 2. Принципи пошуку інформації в Інтернет. 

Тема 3. Сервіси інтернет 

Теми практичних занять 

1, Кількість інформації. Кількість значеннєвої 

інформації 

2. Кодування текстової, графичної та звукової 

інформації 

3. Засоби стиску інформації 

 

Теми лабораторних занять 

1. Оператори, константи, службові символи системи 

Matlab  

2. Робота з даними в системі Matlab 

3. Створення HTML-документів 

11 Компетентності, знання, 

вміння, розуміння, якими 

оволодіє здобувач вищої 

знати: можливості використання інформаційних 

технологій у медицині; методи визначення кількості 

інформації у повідомленні; способи кодування 



освіти в сфері навчання текстової, графічної і відео- інформації; способи 

презентації інформації у глобальній мережі Internet; 

принципи обміну інформацією за допомогою засобів 

глобальної мережі Internet; 

вміти: створювати програми у середовищі MatLab для 

відображення даних різних типів; створювати Web- 

сторінки для презентації інформації. 

ПРН 1. Застосовувати знання основ математики, 

фізики та біофізики, біоінженерії, хімії, інженерної 

графіки, механіки, опору та міцності матеріалів, 

властивості газів і рідин, електроніки, інформатики, 

отримання та аналізу сигналів і зображень, 

автоматичного управління, системного аналізу та 

методів прийняття рішень на рівні, необхідному для 

вирішення задач біомедичної інженерії. 

12 Результати навчання 

здобувача вищої освіти 

За результатом вивчення дисципліни студенти 

повинні: 

ЗК 1. Здатність застосовувати знання у практичних 

ситуаціях. 

ЗК 2. Знання та розуміння предметної області та 

розуміння професійної діяльності. 

ЗК 3. Здатність спілкуватися державною мовою як 

усно, так і письмово. 

ЗК 4. Навички використання інформаційних і 

комунікаційних технологій. 

ПРН 5. Вміти використовувати бази даних, 

математичне і програмне забезпечення для обробки 

даних та комп’ютерного моделювання біотехнічних 

систем. 

13 Система оцінювання 

відповідно до кожного 

завдання для складання 

заліку/іспиту 

Якісні критерії оцінювання 

Оцінка з дисципліни складається з оцінки, 

отриманої студентом протягом семестру. При 

необхідності покращити результат, отриманий за 

семестр, студент може скласти стоговий залік,який 

містить 2 теоретичні питання та 1 практичне завдання. 

Максимальна оцінка за відповідь на теоретичне 

питання складає 35 балів, за розв’язане практичне 

завдання – 30 балів (в сумі – 100 балів). 

Задовільно, D, E (60-74). Мати мінімум знань і 

умінь. Відпрацювати та захистити всі лабораторні 

роботи. Відпрацювати всі практичні заняття. Уміти 



самостійно скласти програми зчитування даних з 

файлів та знати основні функції Matlab для задавання 

масивів даних, побудови графіків  

Добре, С (75-89). Твердо знати мінімум, показати 

вміння створювати складні web-сторінки з фреймами та 

анімацією. Уміти самостійно написати програму в 

Matlab для зчитування даних з файлів та визначення їх 

основних параметрів. 

Відмінно, А, В (90-100). Знати всі теми. 

Безпомилково вирішити всі контрольні завдання. Уміти 

створювати web-сторінки, web-сторінки з фреймами, 

графічно оформлювати їх. Уміти самостійно написати 

програму в Matlab для реалізації зчитування даних 

будь-якого типу з файлу та обробляти їх. 

 

14 Якість освітнього 

процесу 

Основні методи навчання – практичний 

(лабораторні); наочний (метод ілюстрацій i метод 

демонстрацій); словесний (лекція); робота з навчально-

методичною літературою (конспектування); відеометод 

у сполученні з новітніми інформаційними технологіями 

та комп’ютерними засобами навчання (мультимедійні). 

Засоби оцінювання – іспит; контрольна робота; 

виконання лабораторних робіт та оформлення звітів. 

Студенти повинні своєчасно відпрацювати та захистити 

лабораторні роботи,  тезисне конспектування основних 

розділів лекційних занять, під час контрольних робіт 

дотримуватися правил академічної доброчесності.  

15 Методичне забезпечення 1. Комплекс навчально-методичного забезпечення з 

дисципліни «Медична інформатика», 2017 р. 

1. Жемчужкіна Т.В., Носова Т.В. Медична 

інформатика:  Навч.посібник. – Харків:ХНУРЕ, 2013. – 

268с. 

2. Истабрук Н. Internet. Освой самостоятельно за 24 

часа/ пер. с англ. – М.: ЗАО «Издательство БИНОМ», 

1998. –320 с. 

3. Рассохин Д., Лебедев А. WORD WIDE WEB – 

Всемирная информационная паутина в сети Internet 

(практическое руководство).- М.: Изд-во МГУ.- 1997.- 

176с. 

Методичні вказівки до різних видів занять 

 



1.  Методичні вказівки до лабораторних занять з 

дисципліни «Медична інформатика» для студентів 

денної та заочної форм навчання за напрямом 6.051402 

– Біомедична інженерія / Упоряд.: Носова Т.В, 

Жемчужкіна Т.В. – Харків,: ХНУРЕ. 2014.- 92 с. 

2.  Методичні вказівки до практичних занять з 

дисципліни «Медична інформатика» для студентів 

денної та заочної форм навчання за напрямом 6.051402 

– Біомедична інженерія / Упоряд.: Носова Т.В, 

Жемчужкіна Т.В. – Харків,: ХНУРЕ, 2017.- 68 с. 

3. Методичні вказівки до самостійної роботи з 

дисципліни "Інформатика. Медична інформатика" для 

студентiв денної та заочної форм навчання за напрямом 

підготовки 6.051402 "Біомедична інженерія" / упоряд.: 

Т. В. Носова, Т. В. Жемчужкіна; М-во освіти і науки 

України, ХНУРЕ. – Харків : ХНУРЕ, 2015. – 28 с.  

4. Medical Informatics : Students' Manual for Practical 

Works for full-time students of a course 163 - Biomedical 

engineering / by T. Zhemchuzhkina, T. Nosova, Yana 

Nosova ; Ministry of Education and Science of Ukraine, 

Kharkiv National University of Radioelectronics, 

Department of Biomedical Engineering. – Kharkiv : 

KhNURE, 2016. – 68 p.  

5. Medical Informatics : Students' Manual for 

Laboratory Works for full-time students of a course 163 - 

Biomedical engineering / by T. Zhemchuzhkina, T. 

Nosova, Yana Nosova ; Ministry of Education and Science 

of Ukraine, Kharkiv National University of 

Radioelectronics, Department of Biomedical Engineering. – 

Kharkiv : KhNURE, 2016. – 84 p. 

16 Розробник силабусу Доцент кафедри БМІ ХНУРЕ, Носова Тетяна 

Віталіївна, tatyana.nosova@nure.ua  
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