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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
 

Спираючись на зміст ст. 5 Закону України "Про вищу освіту" зазначимо, 

що «…третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти відповідає дев’ятому 

кваліфікаційному рівню Національної рамки кваліфікацій і передбачає здобуття 

особою теоретичних знань, умінь, навичок та інших компетентностей, 

достатніх для продукування нових ідей, розв’язання комплексних проблем 

у галузі професійної та/або дослідницько-інноваційної діяльності, оволодіння 

методологією наукової та педагогічної діяльності, а також проведення власного 

наукового дослідження, результати якого мають наукову новизну, теоретичне 

та практичне значення...». 

Загальні цілі освітніх програм здобувачів вищої освіти ступеня доктора 

філософії (далі — здобувачі) спрямовано на: створення на основі інтеграції 

освіти та науки ефективної системи підготовки науково-педагогічних кадрів 

нової формації, здатних вирішувати питання вдосконалення суспільства, науки 

та розроблення нових технологій; гармонізацію вітчизняних технологій 

підготовки науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації зі світовими 

стандартами, а також випереджаюче вирішення питань їх наукового, 

методичного, правового, фінансово-економічного, кадрового та матеріально-

технічного забезпечення; реалізацію освітнього процесу відповідно до 

принципів міжнародної практики, конкурентоспроможних на сучасному ринку 

праці. З цією метою здобувач проходить курс теоретичного навчання та 

здійснює самостійне оригінальне наукове дослідження. Результати дослідження 

оформлюються у вигляді дисертаційної роботи, захист якої відбувається 

в установленому порядку. 

Наукова спеціальність (спеціалізація) "Біологічна та медична інформатика 

і кібернетика" — складова спеціальності, що передбачає профільну 

спеціалізовану освітньо-наукову програму підготовки здобувачів вищої освіти. 

Розроблено одну з найважливіших складових освітньо-наукової програми 

спеціальності 091 Біологія галузі знань 09 Біологія — робочу програму та план 

нормативної навчальної дисципліни підготовки здобувачів вищої освіти 

ступеня доктора філософії на третьому (освітньо-науковому) рівні за очною 

(денна, вечірня) та заочною формами навчання. Навчання в аспірантурі та поза 

нею відбувається відповідно до Закону України "Про вищу освіту", постанов 

Кабінету Міністрів України від 23.03.2016 № 261 "Про затвердження Порядку 

підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук 

у вищих навчальних закладах (наукових установах)" та від 30.12.2015 № 1187 

"Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності 

закладів освіти".  

Кінцеві цілі з навчальної дисципліни "Біологічна та медична інформатика і 

кібернетика" спрямовано на здобуття глибинних знань зі спеціальності, за якою 

здобувач проводить дослідження, зокрема засвоєння основних концепцій, 

розуміння теоретичних і практичних проблем, історії розвитку та сучасного 

стану наукових знань за обраною спеціальністю, оволодіння термінологією 

з досліджуваного наукового напряму.  
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Навчально-методичне забезпечення робочої програми з нормативної 

навчальної дисципліни "Біологічна та медична інформатика і кібернетика" 

включає: програму навчальної дисципліни та навчальний план, заплановані 

(програмні) результати навчання, оцінювання результатів навчання 

(характеристику оціночних ресурсів для поточного та проміжного контролю 

компетентностей, технологію проведення заліку, оціночні ресурси для 

поточного та підсумкового контролю засвоєння знань, оціночні ресурси для 

проміжної атестації за підсумками засвоєння дисципліни), рекомендовану 

літературу (основну, допоміжну), інформаційні ресурси в Інтернеті (електронні 

ресурси, предметно-тематичні каталоги), нормативні документи, а також 

навчально-методичне забезпечення самостійної роботи, ресурси самонавчання. 

  

Місце дисципліни в структурі освітньо-наукової програми  

здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії  

на третьому (освітньо-науковому) рівні 

Біологічна та медична інформатика і кібернетика — системоутворюючий 

напрям знань. За своєю структурою він є міждисциплінарною та 

трансдисциплінарною дисципліною.  

У ХХІ столітті комп’ютерні технології стали одним із найважливіших 

факторів, що впливають на розвиток суспільства. В рамках цього глобального 

процесу сучасний період розвитку біології, так як і медицини, характеризується 

широким впровадженням інформаційно-комунікаційних технологій 

у діяльність органів управління, в практику роботи лабораторій, закладів 

охорони здоров’я, навчальних і наукових установ. Тому основні розділи 

наукової спеціальності включено в обов’язкову частину освітньо-наукової 

програми здобувачів за спеціальністю "Біологія". 

Сучасні комп’ютерні та інформаційні технології, інтеграція 

з мультимедійною інформацією уможливили практичну реалізацію 

впровадження автоматизованих систем оброблення медико-біологічної 

інформації. 

Вивчення дисципліни базується на знаннях із питань інформатики, 

кібернетики, математики тощо. Здобувач із наукового напряму "Біологічна та 

медична інформатика і кібернетика" повинен володіти термінологією з різних 

розділів інформатики та кібернетики, вміти користуватися операційними 

системами, володіти стандартним набором програмних засобів. Програма 

навчальної дисципліни передбачає вивчення закономірностей і принципів 

інформаційних процесів у біологічних системах різного рівня ієрархії, 

інженерію знань; процеси збору, збереження, оброблення та передавання 

інформації у біологічних і медичних системах; прийняття рішень у біології, 

а також ознайомлення з інформаційними технологіями досліджень, 

принципами моделювання, діагностики, а також інтердисциплінарні та 

трансдисциплінарні зв’язки біологічної інформатики з теоретичними та 

клінічними дисциплінами. 
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Мета засвоєння дисципліни — забезпечити набуття компетентностей, 

необхідних навиків та знань відповідно до Національної рамки кваліфікацій про 

методології створення та застосування в сучасній практичній і науковій 

діяльності здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії з таких основних 

кластерів знань: загальна інформатика; методи біологічної інформатики і 

кібернетики, клінічної інформатики; ІТ у галузі Біологія; оброблення й аналіз 

даних медико-біологічних досліджень; математичне моделювання, 

прогнозування в  біології та практичній охороні здоров’я, синергетичні 

принципи дослідження медико-біологічних систем; телекомунікаційні 

технології, робототехніки, інформаційно-освітні технології, системи доповненої 

реальності, у т. ч. захист інформації в розподілених мережах; сучасні 

інформаційні технології в організації та функціонуванні біологічної освіти, 

створення ситуаційних навчальних програм. 

Робоча програма та план нормативної навчальної дисципліни "Біологічна 

та медична інформатика і кібернетика" для здобувачів є нормативними 

документами, що визначають зміст навчання, встановлюють вимоги до рівня 

професійної підготовки. Зміст програми охоплює обсяг теоретичних знань, 

умінь, практичних навиків і професійних компетентностей.  

Тривалість навчання: 12 кредитів (360 годин). 

Програма побудована за модульною системою. Модуль — самостійна 

частина програми, в якій подано значну за обсягом навчальну інформацію. Для 

полегшення орієнтації у програмі та впорядкування інформації модулі поділено 

на курси та розділи. 

Навчальний план визначає тривалість навчання, розподіл годин, 

відведених на вивчення розділів програми, в тому числі самостійно та 

дистанційно. В разі необхідності, враховуючи рівень базисних знань, 

актуальність, специфіку завдань та інші обставини, кафедра може вносити 

корективи та доповнення в зміст розділів навчального плану та програми, 

а також розподіл годин, що регламентовані навчальним планом у межах 20 % 

від загального обсягу часу. 

Для виконання робочої програми передбачено: 1) різні форми навчання 

(очна (денна, вечірня), заочна та очно-заочна з елементами дистанційного 

навчання, а також навчання на робочому місці; 2) різні види занять (лекційні, 

різновиди семінарських, практичні заняття, самостійна робота).  

Для виявлення рівня знань, навиків і компетентностей здобувачів 

проводиться поточний, після кожного модулю – проміжний контроль знань за 

рахунок годин, передбачених на семінарські заняття. По закінченню навчання 

проводиться підсумковий контроль знань у формі заліку.  
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ПРОГРАМА 

з дисципліни "Біологічна та медична інформатика і кібернетика" 

для здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії 

(очна денна форма навчання) 

 

Кількість Форма 

підсумкового 

контролю 
Усього 

кредитів 

Усього 

 годин 

Аудиторних 

годин 

Самостійна 

робота, 

годин 

Педагогіч-

ний прак-

тикум, годин  

12 360 300 30 30 Залік 

 

 

 

ПРОГРАМА 

з дисципліни "Біологічна та медична інформатика і кібернетика" 

для здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії 

(очна вечірня форма навчання) 

 

Кількість Форма 

підсумкового 

контролю 
Усього 

кредитів 

Усього 

 годин 

Аудиторних 

годин 

Самостійна 

робота, 

годин 

Педагогіч-

ний прак-

тикум, годин  

12 360 230 100 30 Залік 

 

 

 

ПРОГРАМА 

з дисципліни "Біологічна та медична інформатика і кібернетика" 

для здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії 

(заочна форма навчання) 

 

Кількість Форма 

підсумкового 

контролю 
Усього 

кредитів 

Усього 

 годин 

Аудиторних 

годин 

Самостійна 

робота, 

годин 

Педагогіч-

ний прак-

тикум, годин  

12 360 120 210 30 Залік 
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ПРОГРАМА 

з дисципліни "Біологічна та медична інформатика і кібернетика" 

для здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії 

(очна (денна, вечірня), заочна форми навчання)  

Спеціальність 091 Біологія галузі знань 09 Біологія 

Тривалість навчання: 12 кредитів (360 год.) 

 

1. Інформатика як фундаментальна системоутворююча наука. 

1.1. Базові питання загальної інформатики.  

1.2. Програмно-прикладне забезпечення інформаційних технологій.  

1.3. Системи прийняття рішень та автоматизовані iнформацiйнi системи. 

2. Методи інформатики в біологічних дослідженнях. 

2.1. Сучасні інформаційні технології в біологічній галузі.  

2.2. Біоінформатика та обчислювальна біологія.  

2.3. Основи аналізу біологічних зображень.  

2.4. Доказова медицина.  

2.5. Інформаційно-методологічні аспекти діагностики.  

2.6. Інформаційно-алгоритмічні основи діагностичних досліджень.  

2.7. Інформаційні технології в управлінні. 

2.8. Інформаційні технології у біології. 

3. Оброблення й аналіз даних досліджень. 

3.1. Методи статистичного аналізу даних.  

3.2. Елементи теорії ймовірностей і математичної статистики.  

3.3. Методи оброблення біологічних сигналів і даних.  

3.4. Математичні основи аналізу даних.  

3.5. Комп’ютерний аналіз та інтерпретації біологічних даних.  

3.6. Прикладні аспекти застосування методів аналізу даних.  

4. Біологічна кібернетика. 

4.1. Біологічні системи як об'єкт дослідження.  

4.2. Методи та системи оптимізації у біологічних дослідженнях.  

4.3. Управління на різних рівнях організації системи. 

4.4. Кібернетичне прогнозування в біології. 

4.5. Геоінформаційні системи. 

4.6. Сучасні кібернетичні технології у біології.  

5. Математичне моделювання. 

5.1. Основи математичного та комп'ютерного моделювання.  

5.2. Методологія та програмно-математичне забезпечення.  

5.3. Синергетичні принципи дослідження біологічних систем.  

5.4. Моделювання процесів у відкритих системах.  

6. Телекомунікаційні технології. 

6.1. Телекомунікаційні мережі.  

6.2. Технологічні питання передавання біологічної інформації.  

6.3. Телемедицина.  

6.4. Захист інформації у розподілених мережах. 
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7. Сучасні інформаційні технології в освіті. 

7.1. Теоретичні засади інформатизації освіти. 

7.2. Автоматизовані навчаючі системи. 

7.3. Контроль знань у біологічній освіті. 

7.4. Інформаційні аспекти дистанційної освіти. 

8. Новітні напрями біологічної та медичної інформатики. 

8.1. Інформаційні аспекти мобільної медицини. 

8.2. Інформаційні основи персоналізованої медицини. 

8.3. Роботизована медицина. 

8.4. Інформаційні аспекти симуляційної біології. 

8.5. Інформаційні аспекти нанобіології. 
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НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН 

дисципліни "Біологічна та медична інформатика і кібернетика" 

для здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії 

(очна денна форма навчання) 

 

 
№ 

з/п 

Модуль, курс Кількість годин 

са
м

о
ст

ій
н

а 
р
о
б

о
та

 

З
аг

ал
ь
н

и
й

 

о
б

ся
г 

аудиторних 

всього У тому числі 

 лекц семін практ 

1. Інформатика як 

фундаментальна 

системоутворююча наука 

18 14 4 4 6 4 

1.1 Базові питання загальної 

інформатики           
 2 - 2 -  

1.2 Програмно-прикладне 

забезпечення інформаційних 

технологій 

 4 2 - 2  

1.3. Системи прийняття рішень та 

автоматизовані iнформацiйнi 

системи 

 8 2 2 4  

2. Методи інформатики  

в біологічних дослідженнях 
70 60 14 20 22 4 

2.1 Сучасні інформаційні 

технології в біологічній галузі 
 4 2 2 4  

2.2 Біоінформатика та 

обчислювальна біологія 
 8 2 4 4  

2.3 Основи аналізу біологічних 

зображень 
 6 2 2 2  

2.4 Доказова медицина  6 - 2 4  

2.5 Інформаційно-методологічні 

аспекти діагностики 
 6 2 2 2  

2.6 Інформаційно-алгоритмічні 

основи діагностичних 

досліджень 

 6 2 2 2  

2.7 Інформаційні технології  

в управлінні 
 10 2 4 2  

2.8 Інформаційні технології  

у біології 
 8 2 2 2  

3. Оброблення й аналіз даних 

досліджень 
66 56 10 14 32 4 

3.1 Методи статистичного аналізу 

даних 

 

 6 2 2 4  
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№ 

з/п 

Модуль, курс Кількість годин 

са
м

о
ст

ій
н

а 
р
о
б

о
та

 

З
аг

ал
ь
н

и
й

 

о
б

ся
г 

аудиторних 

всього У тому числі 

 лекц семін практ 

3.2 Елементи теорії ймовірностей і 

математичної статистики 
 12 2 2 8  

3.3 Методи оброблення біологічних 

сигналів і даних 
 6 2 2 4  

3.4 Математичні основи аналізу 

даних 
 6 2 - 4  

3.5 Комп’ютерний аналіз та 

інтерпретації біологічних даних 
 10 2 4 6  

3.6 Прикладні аспекти 

застосування методів аналізу 

даних 

 10 - 4 6  

4.  Біологічна кібернетика 56 50 14 22 12 4 

4.1 Біологічні системи як об'єкт 

дослідження 
 6 2 4 -  

4.2 Методи та системи оптимізації 

у біологічних дослідженнях 
 10 2 4 4  

4.3 Управління на різних рівнях 

організації системи 
 10 4 4 2  

4.4 Кібернетичне прогнозування  

в біології 
 8 2 4 2  

4.5 Геоінформаційні системи  4 2 2 -  

4.6 Сучасні кібернетичні технології 

у біології 
 10 2 4 4  

5. Математичне моделювання 44 38 8 8 20 4 

5.1 Основи математичного та 

комп'ютерного моделювання 
 10 2 2 6  

5.2 Методологія та програмно-

математичне забезпечення 
 10 2 2 6  

5.3 Синергетичні принципи 

дослідження біологічних систем 
 8 2 2 4  

5.4 Моделювання процесів  

у відкритих системах 
 10 2 2 4  

6. Телекомунікаційні технології  28 22 6 6 10 4 

6.1 Телекомунікаційні мережі  6 2 2 2  

6.2 Технологічні питання 

передавання біологічної 

інформації 

 6 2 - 4  

6.3 Телемедицина  2 - 2 2  

6.4 Захист інформації  

у розподілених мережах 
 6 2 2 2  
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№ 

з/п 

Модуль, курс Кількість годин 

са
м

о
ст

ій
н

а 
р
о
б

о
та

 

З
аг

ал
ь
н

и
й

 

о
б

ся
г 

аудиторних 

всього У тому числі 

 лекц семін практ 

7. Сучасні інформаційні 

технології в освіті 
30 26 4 8 12 4 

7.1 Теоретичні засади 

інформатизації освіти 
 6 2 2 2  

7.2 Автоматизовані навчаючі 

системи 
 6 - 2 4  

7.3 Контроль знань в освіті  8 2 2 4  

7.4 Інформаційні аспекти 

дистанційної освіти 
 6 - 2 2  

8. Новітні напрями біологічної 

та медичної інформатики 
38 34 10 10 14 2 

8.1 Інформаційні аспекти мобільної 

медицини 
 8 2 2 4  

8.2 Інформаційні основи 

персоналізованої медицини 
 10 2 4 4  

8.3 Роботизована медицина  4 2 - 2  

8.4 Інформаційні аспекти 

симуляційної біології 
 8 2 2 4  

8.5 Інформаційні аспекти 

нанобіології 
 4 2 2 -  

        

 Контроль знань    10   

 Самостійна робота 30      

 Педагогічний практикум 30      

 

 Загалом 360 300 70 102 128 30 
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НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН 

дисципліни "Біологічна та медична інформатика і кібернетика" 

для здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії 

(очна вечірня форма навчання) 

 

 
№ 

з/п 

Модуль, курс Кількість годин 

са
м

о
ст

ій
н

а 
р
о
б

о
та

 

З
аг

ал
ь
н

и
й

 

о
б

ся
г 

аудиторних 

всього У тому числі 

 лекц семін практ 

1. Інформатика як 

фундаментальна 

системоутворююча наука 

20 10 4 2 4 8 

1.1 Базові питання загальної 

інформатики           
 2 - 2 -  

1.2 Програмно-прикладне 

забезпечення інформаційних 

технологій 

 4 2 - 2  

1.3. Системи прийняття рішень та 

автоматизовані iнформацiйнi 

системи 

 4 2 - 2  

2. Методи інформатики  

в біологічних дослідженнях 
70 46 14 12 20 20 

2.1 Сучасні інформаційні 

технології в біологічній галузі 
 6 2 2 2  

2.2 Біоінформатика та 

обчислювальна біологія 
 8 2 2 4  

2.3 Основи аналізу біологічних 

зображень 
 6 2 2 2  

2.4 Доказова медицина  4 - - 4  

2.5 Інформаційно-методологічні 

аспекти біологічної діагностики 
 6 2 2 2  

2.6 Інформаційно-алгоритмічні 

основи діагностичних 

досліджень 

 6 2 2 2  

2.7 Інформаційні технології  

в управлінні 
 6 2 2 2  

2.8 Інформаційні технології  

у біології 
 4 2 - 2  

3. Оброблення й аналіз даних 

досліджень 
64 40 10 6 24 20 

3.1 Методи статистичного аналізу 

даних 

 

 6 2 - 4  
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№ 

з/п 

Модуль, курс Кількість годин 

са
м

о
ст

ій
н

а 
р
о
б

о
та

 

З
аг

ал
ь
н

и
й

 

о
б

ся
г 

аудиторних 

всього У тому числі 

 лекц семін практ 

3.2 Елементи теорії ймовірностей і 

математичної статистики 
 6 2 2 2  

3.3 Методи оброблення біологічних 

сигналів і даних 
 6 2 - 4  

3.4 Математичні основи аналізу 

даних 
 6 2 - 4  

3.5 Комп’ютерний аналіз та 

інтерпретації біологічних даних 
 10 2 2 6  

3.6 Прикладні аспекти 

застосування методів аналізу 

даних 

 6 - 2 4  

4.  Біологічна кібернетика 54 40 12 14 12 12 

4.1 Біологічні системи як об'єкт 

дослідження 
 6 2 4 -  

4.2 Методи та системи оптимізації 

у біологічних дослідженнях 
 8 2 2 4  

4.3 Управління на різних рівнях 

організації системи 
 8 2 2 2  

4.4 Кібернетичне прогнозування  

в біології 
 6 2 2 2  

4.5 Геоінформаційні системи  2 2 - -  

4.6 Сучасні кібернетичні технології 

у біології 
 10 2 4 4  

5. Математичне моделювання 44 30 8 6 12 12 

5.1 Основи математичного та 

комп'ютерного моделювання 
 6 2 - 2  

5.2 Методологія та програмно-

математичне забезпечення 
 8 2 2 2  

5.3 Синергетичні принципи 

дослідження біологічних систем 
 6 2 2 2  

5.4 Моделювання процесів  

у відкритих системах 
 10 2 2 6  

6. Телекомунікаційні технології  32 18 6 4 8 12 

6.1 Телекомунікаційні мережі  4 2 4 2  

6.2 Технологічні питання 

передавання біологічної 

інформації 

 4 2 - 2  

6.3 Телемедицина  4 - 2 2  

6.4 Захист інформації  

у розподілених мережах 
 4 2 - 2  
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№ 

з/п 

Модуль, курс Кількість годин 

са
м

о
ст

ій
н

а 
р
о
б

о
та

 

З
аг

ал
ь
н

и
й

 

о
б

ся
г 

аудиторних 

всього У тому числі 

 лекц семін практ 

7. Сучасні інформаційні 

технології в освіті 
30 20 4 6 8 8 

7.1 Теоретичні засади 

інформатизації освіти 
 4 2 2 -  

7.2 Автоматизовані навчаючі 

системи 
 4 - 2 2  

7.3 Контроль знань в освіті  6 2 - 4  

7.4 Інформаційні аспекти 

дистанційної освіти 
 6 - 2 2  

8. Новітні напрями біологічної 

та медичної інформатики 
36 26 10 8 6 8 

8.1 Інформаційні аспекти мобільної 

медицини 
 6 2 2 -  

8.2 Інформаційні основи 

персоналізованої медицини 
 6 2 2 2  

8.3 Роботизована медицина  4 2 - 2  

8.4 Інформаційні аспекти 

симуляційної біології 
 6 2 2 2  

8.5 Інформаційні аспекти 

нанобіології 
 4 2 2 -  

        

 Контроль знань    10   

 Самостійна робота 100      

 Педагогічний практикум 30      

 

 Загалом 360 230 68 68 94 100 
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НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН 

з дисципліни "Біологічна та медична інформатика і кібернетика" 

для здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії 

(заочна форма навчання) 

 

 

№ 

з/п 

Модуль, курс Кількість годин 

са
м

о
ст

ій
н

а 
р
о
б

о
та

 

З
аг

ал
ь
н

и
й

 

о
б

ся
г 

аудиторних 

всього У тому числі 

 лекц семін практ 

1. Інформатика як 

фундаментальна 

системоутворююча наука 

26 6 4 2 - 16 

1.1 Базові питання загальної 

інформатики           
 2 - 2 -  

1.2 Програмно-прикладне 

забезпечення інформаційних 

технологій 

 2 2 - -  

1.3. Системи прийняття рішень та 

автоматизовані iнформацiйнi 

системи 

 2 2 - -  

2. Методи інформатики  

в біологічних дослідженнях 
70 22 8 4 10 48 

2.1 Сучасні інформаційні 

технології в біологічній галузі 
 2 2 - -  

2.2 Біоінформатика та 

обчислювальна біологія 
 4 - 2 2  

2.3 Основи аналізу біологічних 

зображень 
 2 - - 2  

2.4 Доказова медицина  2 - - 2  

2.5 Інформаційно-методологічні 

аспекти біологічної діагностики 
 2 2 - -  

2.6 Інформаційно-алгоритмічні 

основи діагностичних 

досліджень 

 4 2 - 2  

2.7 Інформаційні технології  

в управлінні 
 4 - 2 2  

2.8 Інформаційні технології  

у біології 
 2 2 - -  

3. Оброблення й аналіз даних 

досліджень 
66 18 6 - 12 48 

3.1 Методи статистичного аналізу 

даних 

 

 2 - - 2  
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№ 

з/п 

Модуль, курс Кількість годин 

са
м

о
ст

ій
н

а 
р
о
б

о
та

 

З
аг

ал
ь
н

и
й

 

о
б

ся
г 

аудиторних 

всього У тому числі 

 лекц семін практ 

3.2 Елементи теорії ймовірностей і 

математичної статистики 
 4 2 - 2  

3.3 Методи оброблення біологічних 

сигналів і даних 
 2 - - 2  

3.4 Математичні основи аналізу 

даних 
 4 2 - 2  

3.5 Комп’ютерний аналіз та 

інтерпретації біологічних даних 
 4 2 - 2  

3.6 Прикладні аспекти 

застосування методів аналізу 

даних 

 2 - - 2  

4.  Біологічна кібернетика 54 26 12 6 8 22 

4.1 Біологічні системи як об'єкт 

дослідження 
 2 2 - -  

4.2 Методи та системи оптимізації 

у біологічних дослідженнях 
 4 2 - 2  

4.3 Управління на різних рівнях 

організації системи 
 6 2 2 2  

4.4 Кібернетичне прогнозування  

в біології 
 6 2 2 2  

4.5 Геоінформаційні системи  2 2 - -  

4.6 Сучасні кібернетичні технології 

у біології 
 6 2 2 2  

5. Математичне моделювання 42 14 6 2 6 22 

5.1 Основи математичного та 

комп'ютерного моделювання 
 4 2 - 2  

5.2 Методологія та програмно-

математичне забезпечення 
 4 - 2 2  

5.3 Синергетичні принципи 

дослідження біологічних систем 
 4 2 - -  

5.4 Моделювання процесів  

у відкритих системах 
 4 2 - 2  

6. Телекомунікаційні технології  34 6 2 2 2 22 

6.1 Телекомунікаційні мережі  2 - 2 -  

6.2 Технологічні питання 

передавання біологічної 

інформації 

 2 - - 2  

6.3 Телемедицина  - - - -  

6.4 Захист інформації  

у розподілених мережах 
 2 2 - -  
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№ 

з/п 

Модуль, курс Кількість годин 

са
м

о
ст

ій
н

а 
р
о
б

о
та

 

З
аг

ал
ь
н

и
й

 

о
б

ся
г 

аудиторних 

всього У тому числі 

 лекц семін практ 

7. Сучасні інформаційні 

технології в освіті 
28 8 2 2 4 16 

7.1 Теоретичні засади 

інформатизації освіти 
 2 2 - -  

7.2 Автоматизовані навчаючі 

системи 
 2 - 2 -  

7.3 Контроль знань в освіті  2 - - 2  

7.4 Інформаційні аспекти 

дистанційної освіти 
 2 - - 2  

8. Новітні напрями біологічної 

та медичної інформатики 
30 10 4 4 2 16 

8.1 Інформаційні аспекти мобільної 

медицини 
 2 2 - -  

8.2 Інформаційні основи 

персоналізованої медицини 
 2 2 - -  

8.3 Роботизована медицина  2 - 2 -  

8.4 Інформаційні аспекти 

симуляційної біології 
 2 - - 2  

8.5 Інформаційні аспекти 

нанобіології 
 2 - 2 -  

        

 Контроль знань    10   

 Самостійна робота 210      

 Педагогічний практикум 30      

 

 Загалом 360 120 44 32 44 210 

 

 

 

  



20 

 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  

САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

з дисципліни "Біологічна та медична інформатика і кібернетика" 

для здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії 

(очна (денна, вечірня), заочна форми навчання) 

 

Тривалість навчання: 12 кредитів (360 год.) 

 

 

Форми та види організації самостійної роботи (CР) 

1. Підготовка до практичних занять з використанням лекцій, основної та 

додаткової літератури, а також навчально-методичних розробок кафедри. 

2. Самостійне освоєння окремих тем навчального плану, що не мають 

місця на практичних заняттях. У цій роботі здобувачі використовують доступну 

навчальну літературу, Інтернет-ресурси та допоміжну літературу, методичні 

матеріали, розроблені кафедрою. 

3. Самостійна робота на практичному занятті під контролем викладача 

здійснюється відповідно до методичних рекомендацій кафедри та включає: 

а. рішення тестових завдань і аналіз конкретних ситуацій із різних розділів 

біологічної інформатики і кібернетики; 

б. роботу з комп’ютерними навчальними програмами; 

в. роботу з доступними біологічними інформаційними системами та 

органів управління; 

г. проведення математичного оброблення біологічних даних із 

застосуванням різних спеціалізованих програмних продуктів; 

д. роботу з базами та банками даних і знань. 

4. Робота в комп’ютерному класі за навчальною програмою — закріплює 

та поглиблює знання здобувачів із різних розділів дисципліни, розвиває логічне 

мислення. 

5. Інформаційний огляд ресурсів Інтернет за різними напрямами 

дисципліни. Під керівництвом викладача здобувачі вчаться вести самостійний 

пошук необхідних джерел інформації в Інтернеті, опановувати навики 

критичного читання, вміння готувати реферативні роботи. Реферативні доповіді 

та повідомлення здобувачів можуть заслуховуватись як на практичному занятті, 

так і на заходах товариства молодих учених або на наукових конференціях. 

6. Виконання фрагмента науково-дослідної роботи включає: підбір 

літератури, розроблення бібліографічних покажчиків за тематикою наукових 

досліджень, освоєння роботи з сучасними біологічними системами закладів і 

установ, програмами для комп’ютерного моделювання, участь у статистичній 

обробці результатів дослідження. Наведений тип СР розвиває навики роботи 

з науковою літературою, вміння конспектувати, цитувати, реферувати, складати 

бібліографію та тези, а також сприяє розвитку навиків наукової роботи, 

розширенню знань з різних розділів дисципліни, їх систематизації та аналізу. 

7. Підготовка презентацій і доповідей, участь у наукових конференціях, 

зокрема кафедри. Пропонований тип СР вчить користуватися посібниками, 
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монографічними виданнями, журнальними статтями, дає можливість навчитися 

виступати перед аудиторією, дискутувати, відповідати на поставлені запитання, 

сприяє глибшому пізнанню окремих питань дисципліни. Вчить здобувачів 

викладати матеріал із аналізом і оцінкою фактів, аргументованою критикою 

теоретичних положень, розвиває вміння виділяти головне, істотне, а також 

навчає принципам інтерпретації та систематизації наукових досліджень. 

8. Кожне заняття проводиться відповідно до методичної розробки, що 

включає самостійну роботу здобувачів. 
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КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ 

з дисципліни "Біологічна та медична інформатика і кібернетика" 

для здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії 

(очна (денна, вечірня), заочна форми навчання) 

 

Тривалість навчання: 12 кредитів (360 год.) 

 

 

1. Характеристика та технологія проведення поточного і проміжного 

контролю 

Робоча програма та навчальний план підготовки здобувачів передбачають 

поточний і проміжний контроль знань, а також спеціальний контроль 

виживання знань. Вивчення дисципліни завершується здаванням заліку. Для 

контролю знань застосовується бально-рейтингова система. Проміжний 

контроль проводиться після вивчення кожного модулю дисципліни у вигляді 

підсумкової самостійної роботи з використанням комп’ютерних технологій та 

усної співбесіди. 

Види та форми поточного контролю знань на семінарських/практичних 

заняттях: 

– вхідний контроль — тестування на початку заняття, що дозволяє 

провести перевірку знань і вмінь здобувачів, необхідних для розбору теми 

заняття; 

– рубіжний контроль — перевірка окремих розділів/тем і навиків, 

отриманих у ході заняття. Проводиться у формі оцінювання рівня засвоєння 

вмінь при виконань завдань за допомогою комп’ютера; 

– вихідний контроль — тестування в кінці заняття для перевірки знань і 

вмінь, засвоєних на занятті; 

– контроль виживання знань — тестування на початку кожного модулю. 

 

2. Технологія проведення підсумкового контролю знань (заліку) 

Залік проводиться на останньому занятті дисципліни з застосуванням 

бально-рейтингової системи. До здавання заліку допускаються здобувачі, які не 

мають академічної заборгованості з дисципліни. Здобувачі попередньо мають 

можливість ознайомитись з переліком питань для підготовки до заліку 

в інформаційних матеріалах кафедри. 

Залік із дисципліни проводиться в 2 етапи: 1) тестовий контроль за 

варіантами (50 питань); 2) перевірка практичних умінь та компетентностей при 

виконанні завдань на комп’ютері. 

 

3. Оціночні ресурси для поточного та проміжного контролю знань 

Для контролю знань застосовується бально-рейтингова система за 100-

бальною шкалою відповідно до загальноприйнятих критеріїв (табл. 1).  

Поточний контроль знань на семінарському/практичному занятті 

проводяться у вигляді тестування, в т.ч. комп’ютерного, та оцінювання якості 

виконання завдань.  
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Вхідний контроль дозволяє оцінити початковий рівень знань і вмінь 

здобувачів, необхідних для засвоєння теми заняття.  

Рубіжний контроль — засвоєння знань і навиків, отриманих протягом 

проведення заняття. Дозволяє оцінити засвоєння знань і вмінь при виконанні 

певних завдань. 

Вихідний контроль — здійснюється для забезпечення оцінювання 

засвоєних знань і вмінь при завершенні заняття. 

Контроль виживання знань проводиться на першому занятті кожного 

модулю у вигляді тестування. 

Проміжний контроль проводиться на останньому занятті кожного модулю 

в 2 етапи: 1) комп’ютерний контроль виконання завдань; 2) співбесіда 

з оцінюванням засвоєння теоретичних розділів модулю. До проходження 

проміжного контролю допускається здобувач при відсутності пропусків занять 

без поважної причини; в іншому випадку пропущені заняття повинні бути 

попередньо відпрацьовані.  

 

4. Оціночні ресурси для підсумкового контролю знань (заліку)  

Методика проведення підсумкового контролю знань (заліку) 

Позитивна оцінка на заліку є обов’язковою умовою успішного завершення 

навчання з дисципліни. 

Підсумкова оцінка з дисципліни обчислюється як середня арифметична 

двох величин: оцінок успішності протягом навчання та оцінки на заліку.  

Критерії підсумкового оцінювання ґрунтуються на принципах оцінювання 

в системі ECTS. Використовується внутрішня система оцінювання знань, що 

забезпечує вдосконалення принципів підготовки здобувачів (табл. 1). 

Таблиця 1 

Система внутрішнього оцінювання знань, умінь,  

компетентностей здобувача 

Характеристика відповіді Бали 

Надано повну, розгорнуту відповідь на поставлене запитання, 

показана сукупність усвідомлених знань про об’єкт, що 

виявляється у вільному орієнтуванні поняттями, вмінні 

виділити суттєві ознаки, причинно-наслідкові зв’язки.  

Знання про об’єкт демонструються на тлі розуміння його 

в системі даної науки, між – та трансдисциплінарних зв’язків. 

Відповідь формулюється в наукових термінах, викладених 

літературною мовою. Відповідь характеризується 

формальною логікою, має достатній доказовий ресурс, 

демонструє авторську позицію здобувача 

100-96 

Надано повну розгорнуту відповідь на поставлене запитання, 

показана сукупність усвідомлених знань про об’єкт, доказово 

розкрито основні положення теми; у відповіді простежується 

чітка структура, логічна послідовність, що відображає 

сутність понять, теорій, явищ. Знання про об’єкт 

95-91 
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Характеристика відповіді Бали 

демонструються на тлі розуміння процесів у системі даної 

науки та міждисциплінарних зв’язків. 

Відповідь викладено літературною мовою в коректних 

наукових термінах. Можуть бути допущені недоліки 

у визначенні понять, що виправляються здобувачем 

самостійно в процесі відповіді 

Надано повну розгорнуту відповідь на поставлене запитання, 

доказово розкриті основні положення теми; у відповіді 

простежується чітка структура, логічна послідовність, що 

відображає сутність понять, теорій, явищ.  

Відповідь викладено літературною мовою в термінах науки. 

У відповіді виявлені недоліки, виправлені здобувачем за 

допомогою викладача 

90-86 

Надано повну розгорнуту відповідь на поставлене запитання, 

показано вміння виділити суттєві та несуттєві ознаки, 

причинно-наслідкові зв’язки. Відповідь чітко структурована, 

логічна, викладена літературною мовою в термінах науки. 

Можуть бути виявлені недоліки або незначні помилки, що 

недостатньо виправляються здобувачем навіть за допомогою 

викладача 

85-81 

Надано повну розгорнуту відповідь на поставлене запитання, 

показано вміння виділити суттєві та несуттєві ознаки, 

причинно-наслідкові зв’язки. Відповідь чітко структурована, 

логічна, викладена в термінах науки. Проте допущена значна 

кількість невеликих помилок або допущено суттєвіші 

недоліки, виправлені здобувачем за допомогою викладача 

80-76 

Надано повну, але недостатньо послідовну відповідь на 

поставлене питання. Показано вміння виділити суттєві та 

несуттєві ознаки, причинно-наслідкові зв’язки. Відповідь 

логічна, викладена в термінах науки. Виявлено поодинокі 

помилки у визначенні основних понять, що здобувач не може 

виправити самостійно. 

75-71 

Надано недостатньо повну та недостатньо розгорнуту 

відповідь. Допущено помилки в розкритті понять, вживанні 

термінів. Здобувач не здатен самостійно виділити суттєві та 

несуттєві ознаки, причинно-наслідкові зв’язки. Здобувач 

може конкретизувати узагальнені знання, довівши на 

прикладах їх основні положення тільки за допомогою 

викладача. Мовне оформлення вимагає корекції 

70-66 

Надано неповну відповідь, логіка та послідовність викладу 

мають суттєві порушення. Допущено грубі помилки при 

визначенні сутності розкритих понять, теорій, явищ, 

внаслідок нерозуміння здобувачем їх істотних і несуттєвих 

65-61 
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Характеристика відповіді Бали 

ознак і зв’язків. У відповіді відсутні висновки. Вміння 

розкрити конкретні прояви узагальнених знань не показано. 

Мовне оформлення вимагає корекції 

Надано неповну відповідь. Існує нелогічність викладу. 

Виявлено значну кількість істотних помилок у визначенні 

термінів, понять, характеристиці фактів, явищ. У відповіді 

відсутні висновки. При відповіді на додаткові питання 

здобувач починає розуміти зв’язок між знаннями тільки після 

підказки викладача 

60-56 

Надано неповну відповідь, що відображає розрізнені знання 

з істотними помилками у визначеннях. Присутні 

фрагментарність, нелогічність викладу. Відсутнє розуміння 

зв’язку даного поняття, теорії, явища з іншими об’єктами 

дисципліни. Відсутні висновки, конкретизація та доказовість. 

Додаткові й уточнюючі питання викладача не призводять до 

корекції відповіді здобувача не тільки на поставлене 

запитання, а й на інші питання дисципліни 

55-51 

Не отримано відповіді по базових питаннях дисципліни 50-45 

Відмова від відповіді Менше 45 

Присутність на занятті  

Відсутність на занятті   
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ПЛАНОВІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 

з дисципліни "Біологічна та медична інформатика і кібернетика" 

для здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії 

(очна (денна, вечірня), заочна форми навчання) 

 

Тривалість навчання: 12 кредитів (360 год.) 

 

Перелік компетентностей здобувача вищої освіти ступеня доктора 

філософії, що формуються в результаті освоєння дисципліни  

та їх кодування 

Для створення переліку використано рекомендації Ради Європи, 

Американської ради з вищої освіти (ACGME), американської ради 

з безперервного професійного розвитку лікарів (ACCME). 

 

1. Інтегральна компетентність 

Здатність розв’язувати складні завдання в сфері біологічної інформатики і 

кібернетики, управління та адміністрування або у процесі навчання, що 

передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій, рішення 

завдань, що характеризуються невизначеністю умов і вимог. 

 

2. Загальні компетентності (для підготовки здобувачів для всіх 

лікарських спеціальностей): 

ЛК-1 — догляд за пацієнтами;  

ЛК-2 — володіння медичними знаннями; 

ЛК-3 — навчання та безперервний професійний розвиток (БПР) на основі 

практики;  

ЛК-4 — міжособистісне спілкування;  

ЛК-5 — професіоналізм;  

ЛК-6 — системна практика. 

 

3. Ключові компетентності 

№ 

з/п 

Вид діяльності Кодування 

 Освітня діяльність КО 

1. Витягати корисну інформацію з освітнього контенту КО-1 

2. Організовувати взаємозв’язок своїх знань, 

упорядковувати їх 

КО-2 

3. Обґрунтовувати та організовувати особистісні прийоми 

вивчення предметної області 

КО-3 

4. Вміти вирішувати проблеми при навчанні КО-4 

5. Забезпечувати самонавчання КО-5 

6. Забезпечувати структуризацію навчального матеріалу, 

створювати онтологію знань 

 

КО-6 
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№ 

з/п 

Вид діяльності Кодування 

 Питання пошуку необхідної інформації КП 

1. Здійснювати професійний пошук даних у різних базах КПБ-1 

2. Обробляти інформацію з оточення КПО-2 

3. Здійснювати експертне оцінювання інформації КПЕ-3 

4. Обробляти інформацію з різних джерел КПР-4 

5. Уміти працювати з документами та класифікувати їх КП-5 

 Інтелектуальна діяльність КІ 

1. Обґрунтовувати взаємозв’язок минулих і поточних 

подій, явищ 

КІО-1 

2. Критично ставитись до певного аспекту розвитку 

суспільства, рішення проблем, виконання завдань 

КІК-2 

3. Уміти протистояти непевності та труднощам КІУ-3 

4. Займати позицію в дискусіях і відстоювати свої думки КІД-4 

5. Бачити важливість політичного й економічного 

оточення, в якому проходять навчання та робота 

КІП-5 

6. Оцінювати соціальні звички, пов’язані зі здоров’ям, 

споживанням, із навколишнім середовищем 

КІС-6 

 Компетентності співробітництва КС 

1. Уміти співробітничати та працювати в групі КСГ-1 

2. Приймати рішення, залагоджувати розбіжності та 

конфлікти 

КСР-2 

3. Уміти домовлятись КСД-3 

4. Уміти розробляти та виконувати контракти/угоди КСК-4 

 Входження в процесну діяльність ВП 

1. Включатись у проєкт ВПВП-1 

2. Нести відповідальність за свої дії ВПНВ-2 

3. Входити до групи або колективу, робити свій внесок ВПГ-3 

4. Проявляти солідарність у відстоюванні колективного 

рішення 

ВПС-4 

5. Вміти організовувати свою роботу ВПОР-5 

6. Вміти користуватись обчислювальними та 

моделюючими приладами 

ВПК-6 

 Адаптуватись А 

1. Уміти використовувати нові інформаційні технології та 

комунікації 

АНІТ-1 

2. Доводити гнучкість перед викликами швидких змін АШЗ-2 

3. Показувати стійкість перед труднощами АТ-3 

4. Вміти знаходити нові рішення АНР-4 

5. Адаптуватись до появи нових технологій АНТ-5 
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4. Загальні компетентності 

№ з/п Вид діяльності Кодування 

1.  Здатність до абстрактного мислення, аналізу та 

синтезу 

ЗК-1 

2. Здатність бути лідером ЗК-2 

3. Здатність удосконалювати та розвивати професійний, 

інтелектуальний і культурний рівні 

ЗК-3 

4. Здатність генерувати нові ідеї та нестандартні 

підходи до їх реалізації (креативність) 

ЗК-4 

5. Здатність ініціювати, планувати та управляти 

змінами для вдосконалення існуючих і розроблення 

нових інформаційних систем 

ЗК-5 

6. Здатність до усного та письмового професійного 

спілкування іноземною мовою 

ЗК-6 

7. Здатність до раціональної критики та самокритики, 

конструктивної реакції на зауваження 

ЗК-7 

8. Здатність налагоджувати соціальну взаємодію, 

співробітництво, попереджати та розв’язувати 

конфлікти 

ЗК-8 

 

5. Професійні (фахові) компетентності 

№ з/п Вид діяльності Кодування 

1. Здатність вирішувати стандартні та нестандартні 

завдання професійної діяльності з використанням 

інформаційних, бібліографічних ресурсів, медико-

біологічної термінології, інформаційно-комунікаційних 

технологій із урахуванням основних вимог 

інформаційної безпеки 

ФК-1 

2. Здатність до застосування сучасних методик збору, 

збереження, оброблення, передавання, статистичного 

аналізу інформації про показники здоров’я населення 

ФК-2 

3. Здійснювати професійний аналіз біологічної інформації 

на основі принципів доказової медицини 

ФК-3 

4. Здатність до участі в проведенні наукових досліджень ФК-4 

5. Здатність систематизувати й узагальнювати 

інформацію, готувати довідки та огляди з питань 

професійної діяльності, редагувати, рецензувати, 

складати реферати статей із предметної області 

ФК-5 

6. Здатність володіти комп’ютерними методами збирання, 

зберігання, оброблення, передавання інформації, що 

використовується у сфері професійної діяльності 

ФК-6 

7. Здатність використовувати сучасні мережеві 

інформаційні технології 

ФК-7 
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№ з/п Вид діяльності Кодування 

8. Здатність працювати в сучасних базах даних і базах 

знань 

ФК-8 

9. Здатність користуватися електронними таблицями, 

системою управління базами даних 

ФК-9 

10. Здатність оброблення ділової інформації (економічної, 

статистичної тощо, поданої у цифровій формі) 

ФК-10 

11. Здатність підготовки документів на основі оброблених 

даних, що містять таблиці, діаграми, графіки тощо 

ФК-11 

12. Здатність прийняття рішень на основі аналізу 

фактичних даних, складання прогнозів; пошук 

необхідної для прийняття рішень інформації у будь-

яких доступних джерелах за допомогою інформаційно-

комунікаційних технологій 

ФК-12 

13. Здатність забезпечувати обмін даними на відстані ФК-13 

14. Здатність організовувати та розробляти заходи щодо 

впровадження інформаційних технологій у професійній 

діяльності  

ФК-14 

15. Здатність розуміти та/або організувати систему  

е-документообігу в організації 

ФК-15 

16. Здатність організовувати інформаційно-аналітичне 

забезпечення процесів діагностики та лікування із 

використанням сучасних інформаційних ресурсів і 

технологій 

ФК-16 

17. Здатність розробляти та впроваджувати інноваційні 

проєкти в різних біологічних і управлінських процесах 

ФК-17 

18. Здатність виявляти наукову сутність питань/завдань 

у професійній сфері, знаходити адекватні шляхи щодо 

їх розв’язання 

ФК-18 

19. Здатність вести дослідницьку діяльність, включаючи 

аналіз проблем, постановку цілей і завдань, 

розроблення дизайну дослідження, а також оцінювання 

його якості 

ФК-19 

20. Здатність здійснювати наукові дослідження в сфері 

біологічної інформатики та кібернетики 

ФК-20 

21. Здатність самостійно готувати нормативно-правові 

акти, аналітичні довідки, пропозиції, доповіді 

ФК-21 

22. Здатність проводити експертне оцінювання 

нормативно-правових актів із використання 

інформаційно-комунікаційних технологій у біології 

ФК-22 

23. Здатність організовувати та розробляти заходи щодо 

впровадження інформаційних технологій у процесах 

моніторингу стану здоров’я населення 

 

ФК-23 
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№ з/п Вид діяльності Кодування 

24. Здатність оцінювати валідність, компліментарність, 

конгруентність біологічної інформації 

ФК-24 

25. Здатність організовувати статистичне дослідження; 

оцінювати неоднорідність статистичного матеріалу та її 

корекцію 

ФК-25 

26. Здатність застосовувати інформаційні стандарти ФК-26 

27. Здатність використовувати методи прогнозування 

перебігу захворювання та оптимізації вибору лікування 

ФК-27 

28. Здатність застосовувати принципи організації 

комп’ютерних навчальних та атестаційних систем 

ФК-28 

29. Здатність оцінювати валідність і надійність тестових 

питань у системах контролю знань 

ФК-29 

30. Здатність застосовувати стандарти отримання, 

зберігання, передавання та оброблення зображень 

у біології 

ФК-30 

 

 

Планові результати навчання з дисципліни,  

співвіднесені з компетентностями 

У результаті освоєння дисципліни здобувач повинен: 

Код  

компетентності 
Перелік знань, умінь, навиків 

КПБ-1, КПО-2, 

КПЕ-3, КПР-4,  

КП-5, КСГ-1, 

КСР-2, КСД-3, 

КСК-4, АНІТ-1, 

АШЗ-2, АТ-3,  

АНР-4, АНТ-5, 

ВПВП-1, 

ВПНВ-2,  

ВПГ-3, ВПС-4, 

ВПОР-5,  

ВПК-6, ЗК-1, 

ЗК-2, ЗК-3,  

ЗК-4, ЗК-5,  

ЗК-6, ЗК-7,  

ЗК-8 

Знати 

принципи інформатизації та комп’ютеризації управління 

закладом з використанням сучасних інформаційних 

технологій; алгоритми та структуру програмних засобів 

підтримки прийняття рішень 

Вміти 

використовувати сучасні Інтернет-ресурси для пошуку 

професійної інформації при самостійному навчанні та 

підвищенні кваліфікації з окремих розділів біологічних 

знань (застосовувати алгоритм пошуку інформації у 

спеціалізованих базах даних) 

Володіти 

понятійним і функціональним апаратом біологічної 

інформатики і кібернетики в обсязі, передбаченому 

змістом програми (використовувати термінологію 

біологічної інформатики і кібернетики при здійсненні 

процесів інформатизації діяльності), основними навиками 

використання біологічних інформаційних систем і 

Інтернет-ресурсів для реалізації професійних завдань 

КО-1, КО-2, 

КО-3, КО-4, 

Знати 

теоретичні питання дисципліни в обсязі, передбаченому 
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Код  

компетентності 
Перелік знань, умінь, навиків 

КО-5, ЗК-1, ЗК-

2, ЗК-3, ЗК-4, 

ЗК-5, ЗК-6, ЗК-

7, ЗК-8,  

ФК-1-30 

змістом програми; теоретичні основи інформатики та 

принципи побудови архітектури комп’ютерної техніки, 

види, структуру, характеристики біологічних 

інформаційних систем; основні підходи до формалізації та 

структуризації різних типів біологічних даних, що 

використовуються для формування рішень 

Вміти 

користуватися методами біологічної інформатики і 

кібернетики в обсязі, передбаченому змістом програми 

(проектування баз даних), проводити текстову та графічну 

обробку біологічних даних із використанням стандартних 

засобів операційних систем і загальноприйнятих офісних 

додатків, а також прикладних і спеціальних програмних 

засобів 

Володіти 

технологіями перетворення інформації з використанням 

текстових процесорів, електронних таблиць, реляційних 

систем управління базами даних (оброблення медико-

біологічної інформації із застосуванням пакетів 

прикладних програм) 

КПБ-1, КПО-2, 

КПЕ-3, КПР-4,  

КП-5,  

КІО-1,  

КІК-2,  

КІУ-3,  

КІД-4,  

КІП-5,  

КІС-6,  

ФК-1-30 

Знати 

способи збору, збереження, пошуку, оброблення, 

передавання інформації в біологічних інформаційних 

системах; алгоритми та програмні засоби підтримки 

прийняття рішень 

Вміти 

використовувати сучасні Інтернет-ресурси для пошуку 

професійної інформації при самостійному навчанні та 

підвищенні кваліфікації за окремими розділами 

біологічних знань (використання сервісів Інтернет для 

професійного спілкування) 

Володіти 

методами статистичного оброблення клінічних і 

експериментальних даних із застосуванням стандартних 

прикладних і спеціалізованих програмних засобів 

 КО-1,  

КО-2, КО-3, 

КО-4, КО-5, 

КПБ-1, КПО-2, 

КПЕ-3, КПР-4,  

КП-5,  

КІО-1,  

Знати 

види, структуру, характеристики біологічних 

інформаційних систем способи збору, збереження, пошуку, 

оброблення, передавання інформації в біологічних 

інформаційних системах; основні підходи до формалізації і 

структуризації різних типів біологічних даних, що 

використовуються при прийнятті рішень  
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Код  

компетентності 
Перелік знань, умінь, навиків 

КІК-2,  

КІУ-3,  

КІД-4,  

КІП-5,  

КІС-6, ЗК-1, 

ЗК-2, ЗК-3,  

ЗК-4, ЗК-5,  

ЗК-6, ЗК-7,  

ЗК-8,  

ФК-1-30 

Вміти 

використовувати статистичні та евристичні алгоритми, 

методи видобування знань із «сирих» даних, застосовувати 

експертні системи для діагностики та управління; 

використовувати сучасні Інтернет-ресурси для пошуку 

професійної інформації при самостійному навчанні та 

підвищенні кваліфікації за різними розділами знань (пошук 

наукових статей в електронних журналах, інформаційних 

базах тощо); приймати рішення при неповній або нечіткій 

інформації 

Володіти 

термінологією, пов’язаною з розробленням і 

впровадженням інформаційних і телекомунікаційних 

технологій для вирішення завдань біології (інтерпретація 

основних термінів, пов’язаних із телекомунікація ми 

тощо); основними навиками застосування біологічних 

інформаційних систем та Інтернет-ресурсів для реалізації 

професійних завдань 

 

Оцінювання компетентностей 

Оцінювання компетентностей — це процес визначення ступеня 

відповідності здобувача запропонованому стандарту ефективності 

інформаційно-комунікаційної діяльності (професійні компетентності), 

соціальної активності (загальні компетентності), вдосконалення (ключові 

компетентності) тощо.  

Використовуються психометричні методики, пов’язані з кількісним 

підходом до аналізу тестових даних. Можливе використання математичних 

моделей для аналізу відповідей на окремі завдання або пункти тестів, тести 

в цілому та набори тестів.  

Для аналізу надійності тестування використовується критерій Кронбаха, 

що є найбільш поширеним показником надійності шкал. 

Виділяють п’ять рівнів компетентності — базовий, проміжний, 

просунутий, спеціаліст та експертний. Вони відповідають аналогічному 

оцінюванню в системі ЕCTS. 

Компетентності мають бути адаптивними та вдосконалюватись 

в залежності від характеру інформатизації охорони здоров’я, потреб практики 

та стану здоров’я населення.  

Важливим елементом адаптивної системи оцінювання є оптимізація 

використання відповідних компетентностей, їх балансування та моніторинг 

протягом навчання.  

Результат оцінювання компетентностей — можливість побудови 

індивідуальної траєкторії навчання та контролю знань здобувача. 
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44. Statistica: искусство анализа данных на компьютере / Боровиков В.П. – С.-Пб.: 

Питер, 2001.  
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52. Клиническая эпидемиология. Основы доказательной медицины / Флетчер Р., 
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Електронні ресурси 

 

1. New England Medical Journal. – Режим доступу: http://www.nejm.org. 

2. Ланцет. – Режим доступу: http://www.thelancet.com. 

3. Британський медичний журнал. – Режим доступу: http://www.bmj.com/bmj. 

4. Журнал Американської медичної асоціації. – Режим доступу: www–

amaassn.org/journals/standing/jama/jamahome.html. 

5. Режим доступу: http://www.webmedlit.com. 

6. Всесвітня Організація Охорони Здоров’я. – Режим доступу: http: //www.who.ch. 

7. Інформаційне агентство CNN (новини охорони здоров’я). – Режим доступу: 

www.cnn.com/health. 

8. Американська медична асоціація. – Режим доступу: www.ama–assn.org; FDA. – 

Режим доступу: www.fda.gov. 

9. Сервер з проблем ефективності і економіки охорони здоров’я США. – Режим 

доступу: www.york.ac.uk. 

10. Канадська медична асоціація (СМА). – Режим доступу: www.cma.ca; 

Ендокринологічне суспільство США. – Режим доступу: www.endo–society.org. 

11. Суспільство "Інтернет в медицині". – Режим доступу: 

www.pavilion.co.uk/mednet/. 
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12. Телемедичний словник Нью–йоркського університету. – Режим доступу: 

http://kellogg.cs.hscsyr.edu/~wwwserv/telemedicine/glossary.html. 

13. Національний інститут здоров’я США. – Режим доступу: www.nih.gov. 

 

Предметно-тематичні каталоги 

1. Національна медична бібліотека США. – Режим доступу: http:/www.nih.gov/.  

2. Центр профілактичної медицини (США). – Режим доступу: www.cdc.gov.  

3. Консиліум-Медікум. – Режим доступу: www.consilium–medicum.com.  

4. Інформація по онкології. – Режим доступу: http://www.cancer.med.upenn.edu. 

5. Інформація по психіатрії. – Режим доступу: http://www.mentalhealth.com. 

6. Підписка на журнал по неврології. – Режим доступу: http://www–

mitpress.mit.edu.  

7. Найостанніші новини з медицини. – Режим доступу: http://www.dash.com. 

8. Medline, Embase, Biosys, DrugNL тощо. – Режим доступу: 

http://www.fizkarlsruhe.de. 

9. Телемедицина (англомовні сервери). – Режим доступу: www.telemedmag.com, 

www.telemedtoday.com. 

10. Международная академия открытого образования. – Режим доступу: 

http://www.maoo.ru. 
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РЕСУРСИ САМОНАВЧАННЯ 

з дисципліни "Біологічна та медична інформатика і кібернетика" 

для здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії 

(очна (денна, вечірня), заочна форми навчання) 

 

Тривалість навчання: 12 кредитів (360 год.) 

 

 

Забезпечення отримання різних поглядів на суть процесів — основа 

становлення особистості. Сучасні технології забезпечують можливості 

отримання майже всієї світової інформації. Загальновизнано, що людство 

знаходиться на порозі цифрової освітньої революції, коли традиційні методи 

отримання знань замінюються можливостями розроблення особистого 

навчального плану. Інтернет став найпотужнішим інструментом для навчання, 

що коли-небудь був винайденим. Найближчим часом реаліями стануть нові 

технології, такі як доповнена реальність, віртуальна реальність, штучний 

інтелект, що дозволять вивчати та досліджувати будь-який факт, який 

зацікавить особистість. 

Можливості для самоосвіти та навчання протягом усього життя безмежні. 

Вони включають використання онлайн курсів, створення свого власного веб-

сайту, дослідження світу зі своїм телефоном (або іншим мобільним пристроєм), 

співпрацю з іншими здобувачами вищої освіти, дослідниками, вченими. 

Тому для забезпечення самостійної роботи здобувача викладач повинен 

визначити та оцінити: вихідний рівень самоосвітньої компетентності здобувача; 

наявність усвідомленої потреби в самостійної освіти та її мотивів; ставлення 

здобувача до джерел і засобів самоосвіти в професійній сфері; рівень 

сформованості у здобувача вмінь і навиків проведення самостійної освітньої 

роботи. 

Здобувач має визначити цілі самостійної роботи — найближчої та 

віддаленої; здійснення загального орієнтування в навчальному матеріалі 

(знайомство з переліком питань по темі, якщо такі є; складання уявлення про 

обсяг, характер і ступінь новизни інформації (навчальної, наукової тощо). 

 

Інформаційні інструменти, що рекомендуються здобувачеві для 

самонавчання (табл. 2): 

1. Evernote — аутсорсинг ідей і заміток у цифровій пам'яті за допомогою 

Evernote. 

2. Feedly — підписка на веб-сайти, що часто використовуються при 

застосуванні своїх RSS-каналів. 

3. Flipboard — спосіб перегляду останніх новин. 

4. Pocket — технології збереження статей із електронних ресурсів 

у цифровій кишені. 

5. Google Apps — набір для спільної роботи в хмарі. 

6. MindMeister — створення "карти розуму" для власної організації 

діяльності. 
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Путівники з електронної освіти онлайн: 

1. A 21st Century Reading List — путівник з інновацій. 

2. Design Your Own Education — путівник з безперервного навчання. 

3. The Best iOS Education Apps — путівник з навчання за допогою iPhone. 

4. The Best Android Education Apps — мобільне навчання на Андроїд. 

5. The Hyper Learning Toolkit — безкоштовне навчання в безперервному 

професійному розвитку. 

 

Таблиця 2 

Інформаційні інструменти, що рекомендуються здобувачеві  

для самонавчання 

Назва  

Інтернет-

платформи  

Країна 

походження, 

рік 

Можливості  Оплата  

Zoom  США, 2013 Широкі, доступна для 

невеликих груп. 

Професійна система, 

важливе рішення для 

телемедицини  

Безкоштовні та 

платні версії  

Moodle  Австралія, 

2000 

Професійна з дуже 

широким 

застосуванням  

Безкоштовна,  

є платні модулі  

Прометеус  РФ, 2012 Готовий продукт.  

Система має модульну 

архітектуру, що 

дозволяє її 

розширювати, 

модернізувати, 

масштабувати при 

необхідності 

Платні та 

безкоштовні 

версії. Перша 

в Україні 

платформа 

з онлайн курсами. 

Містить серії 

лекцій від 

викладачів НТУУ 

"КПІ імені Ігоря 

Сікорського" та 

НУ "Києво-

Могилянська 

академія" 

Coursera  США, 2012 Понад 2000 курсів. Всі 

лекції доступні для 

скачування. Основа — 

академічне навчання 

з ключовими датами 

Платна, є 

безкоштовні 

гранти  
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ПЕДАГОГІЧНИЙ ПРАКТИКУМ 

 

Невід’ємною частиною опанування навчального курсу професійної та 

практичної підготовки за науковою спеціальністю (спеціалізацією) 

в аспірантурі та поза аспірантурою є педагогічний практикум. 

Мета – забезпечення формування та розвитку освітньо-прикладних 

компонентів викладацьких компетентностей. 

Завданнями педагогічного практикуму є оволодіння навиками підготовки 

навчально-методичної документації, проведення аудиторних занять, організації 

позааудиторної роботи здобувачів вищої та/або післядипломної освіти, заходів 

безперервного професійного розвитку.  

Педагогічний практикум проводять, як правило, на випусковій кафедрі, 

або на кафедрі, на якій працює науковий керівник здобувача вищої освіти.  

Педагогічний практикум проходить під організаційно-методичним 

керівництвом науково-педагогічного працівника зазначеної кафедри, який є 

куратором відповідної навчальної дисципліни професійної та практичної 

підготовки за науковою спеціальністю (спеціалізацією), що опановує здобувач 

вищої освіти. Рішенням, обговореним і схваленим на засіданні кафедри, 

організаційно-методичне керівництво педагогічним практикумом може бути 

покладено на іншого науково-педагогічного працівника відповідної кафедри, 

в тому числі, на наукового керівника здобувача вищої освіти. 

Загальний обсяг педагогічного практикуму становить 30 годин (1 кредит), 

що виділяються та обліковуються в межах годин самостійної роботи здобувача 

вищої освіти за відповідною навчальною дисципліною професійної та 

практичної підготовки за науковою спеціальністю (спеціалізацією). 

Зміст заходів педагогічного практикуму та послідовність їх виконання 

визначається у індивідуальному плані педагогічного практикуму здобувача 

вищої освіти, що погоджується керівником педагогічного практикуму та 

затверджується завідувачем кафедри, на якій проводиться педагогічний 

практикум. 

Звіт про проходження педагогічного практикуму здобувача вищої освіти 

погоджується керівником педагогічного практикуму, обговорюється та 

схвалюється на засіданні кафедри, на якій проводився педагогічний практикум, 

та затверджується завідувачем даної кафедри. 

Форма індивідуального плану педагогічного практикуму здобувача вищої 

освіти, звіту про проходження педагогічного практикуму, навчально-

методичних документів, що готує здобувач вищої освіти в межах виконання 

завдань педагогічного практикуму, визначається Альбомом форм. 

Відповідальність за організацію, проведення та контроль якості 

педагогічного практикуму покладається на завідувача кафедри, на якій 

проводився педагогічний практикум, а саме: завідувача випускової кафедри або 

завідувача кафедри, на якій працює науковий керівник здобувача вищої освіти. 

 


