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Робоча програма та план з нормативної навчальної дисципліни "Сучасні 
інформаційні технології у науковій діяльності та біостатистика" для 
підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії на третьому 
(освітньо-науковому) рівні за спеціальностями: 091 Біологія, 221 Стоматологія, 
222 Медицина, 224 Технології медичної діагностики та лікування, 226 Фармація, 
промислова фармація, 228 Педіатрія розроблені відповідно до освітньо-наукових 
програм, а також на підставі положень Законів України «Про освіту», «Про вищу 
освіту», «Про наукову та науково-технічну діяльність», нормативно-правових 
актів МОЗ України та МОН України, Національної рамки кваліфікацій України, 
Статуту та локальних нормативних актів Національної медичної академії 
післядипломної освіти імені П. Л. Шупика, з урахуванням викладеного в 
Уніфікованій програмі післядипломного навчання лікарів і провізорів "Медична 
інформатика і кібернетика в охороні здоров’я та медицині", науково-
педагогічними працівниками кафедри медичної інформатики. Обговорено та 
схвалено на засіданні кафедри медичної інформатики НМАПО імені П. Л. Шупика 
(протокол від 01.11.2019 № 9). 
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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
 

Робоча програма та план підготовки здобувачів вищої освіти третього 
(освітньо-наукового) рівня з нормативної навчальної дисципліни "Сучасні 
інформаційні технології у науковій діяльності та біостатистика" 
є нормативним документом, в якому визначено зміст навчання та встановлено 
вимоги щодо обсягу та рівня професійної підготовки особи, якій присвоюється 
кваліфікація доктор філософії у галузях знань Охорона здоров’я/Біологія, а також 
для належного вирішення основних питань для роботи з елементів математичних 
основ інформатики та кібернетики, збору та аналізу даних, оформлення 
результатів наукових досліджень, застосування інформаційних технологій, 
забезпечення відповідності кваліфікаційних вимог та уявлень про професійну 
компетентність доктора філософії, підвищення загального рівня управлінської та 
інформаційної культури доктора філософії, що відповідає програмним 
результатам навчання відповідної спеціальності (зокрема 3, 5-7, 14, 16, 17). 

Метою робочої програми та плану підготовки здобувачів вищої освіти 
третього (освітньо-наукового) рівня з нормативної навчальної дисципліни 
"Управління науковими проєктами (аналіз наукових проблем з точки зору 
отримання грантів)" є розвиток і реалізація набутих знань, умінь, навиків і 
розумінь із гуманітарних, фундаментальних та професійно-орієнтованих 
дисциплін для вирішення всіх аспектів діяльності доктора філософії на відповідній 
посаді, продукування нових ідей, розв’язання комплексних проблем, 
впровадження методології наукової діяльності для отримання нових фактів, що 
розширяють сферу знань і спрямовані на розв’язання комплексних проблем науки 
та практичного застосування, аналітичних і креативних здібностей, спроможність 
генерувати ідеї, організовувати та проводити дослідження із застосуванням 
елементів математичних основ інформатики та кібернетики, збору та аналізу 
даних, застосовувати інформаційні технології у практичній діяльності, 
формулювати висновки та створювати концепції із залученням сучасних 
інформаційних технологій і основ біостатистики. 

Теоретичний зміст предметної області підготовки базується на методології 
наукового дослідження; принципах доказової медицини; поглибленому засвоєнні 
спеціальності за напрямом наукового дослідження; здійсненні пошуку інформації 
та розробленні наукового проєкту відповідно до завдань дисертаційного 
дослідження; засвоєнні технологій презентації результатів наукового дослідження 
та інших компетенцій; впровадження наукових результатів у практичну 
діяльність; застосування знань, отриманих у ході експериментальних досліджень і 
практичної діяльності для визначення ефективності, систематизації, узагальнення 
та пояснення, а також співставлення та порівняння варіантів розвитку галузі. 

Робоча програма та план підготовки здобувачів вищої освіти з нормативної 
навчальної дисципліни "Сучасні інформаційні технології у науковій діяльності та 



біостатистика" розрахована на 5 кредитів (150 годин) і включає освітню, наукову 
та практичну складові для всіх форм навчання.  

Наукова складова програми підготовки докторів філософії передбачає 
складання плану виконання самостійних проєктів із обраної тематики. 

Програма підготовки здобувачів вищої освіти містить розділи з нормативної 
дисципліни й охоплює весь обсяг знань, умінь і практичних навиків.  

Навчальний план за робочою програмою визначає тривалість навчання, 
розподіл годин, відведених на теоретичне вивчення розділів навчальної програми. 

В разі необхідності, враховуючи рівень базисних знань, актуальність та 
специфіку завдань та інші обставини, кафедра може вносити корективи та 
доповнення в навчальні години, що регламентовано навчальним планом у межах 
20 % від загального обсягу часу. 

Для виконання робочої програми в процесі навчання передбачено такі види 
занять: лекційні, семінарські та практичні заняття, самостійна робота. Теоретична 
підготовка передбачає відвідування лекцій та активну участь у семінарських 
заняттях. На практичних заняттях здобувачі під керівництвом науково-
педагогічного працівника опановують практичні навики. Під час самостійних 
занять здобувачі працюють із літературою та вдосконалюють практичні навики, 
що отримали під час практичних занять. Заняття можуть проводитись як в очній 
формі, так і в очно-заочній із елементами дистанційного навчання.  

Робоча програма та план підготовки здобувачів вищої освіти з нормативної 
навчальної дисципліни "Сучасні інформаційні технології у науковій діяльності та 
біостатистика" передбачає такі методи навчання: вербальні (лекція, бесіда, 
інструктаж); наочні (ілюстрація, демонстрація); практичні (самостійна робота, 
кейс-метод, мозковий штурм, робота в групах).  

Для виявлення рівня знань і навиків після кожного розділу програми 
проводиться поточний контроль знань (у формі індивідуального опитування, 
тестування) за рахунок годин, передбачених на семінарські заняття. Для 
визначення рівня засвоєння робочої програми передбачено підсумковий залік 
обсягом 6 години. 

Робоча програма та план нормативної дисципліни доповнено переліком 
питань до підсумкового заліку, переліком практичних навиків, списком 
рекомендованих джерел. 

 



РОБОЧА ПРОГРАМА 
нормативної навчальної дисципліни "Сучасні інформаційні технології у науковій 

діяльності та біостатистика" 
підготовки здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня  

за очною (денна, вечірня) та заочною формами навчання  
за спеціальностями: 091 Біологія; 221 Стоматологія,  222 Медицина,  

224 Технології медичної діагностики та лікування,  
226 Фармація, промислова фармація, 228 Педіатрія 

 
 

Код 
розділу Назва розділу Перелік загальних і фахових компетентностей, 

забезпечуваних освітнім модулем 
1 2 3 

Інформатика як фундаментальна природознавча наука 
1.1 Предмет, завдання та 

методологічні основи 
інформатики 

Загальні: 
Здатність до абстрактного мислення, аналізу та 
синтезу. 
Навики використання інформаційних і 
комунікаційних технологій. 
Здатність учитися й оволодівати сучасними 
знаннями. 
Здатність застосовувати знання у практичних 
ситуаціях. 
Фахові: 
Здатність до використання науково медичної 
інформації у практичній діяльності на різних 
рівнях управління охороною здоров’я, 
в науково-дослідній роботі, педагогічній 
діяльності. 
Здатність до користування уніфікованими 
автоматизованими базами даних 
медичного/фармацевтичного/біологічного 
профілю. 
Здатність застосовувати сервіси мережі 
Інтернет. 

1.2 Науково-iнформацiйна 
діяльність та автоматизовані  
iнформацiйнi систем 

1.2.1 Наукова медична 
інформація як наукова та 
прикладна дисципліна 

1.2.4 Науково-інформаційна 
діяльність у наукових і 
практичних закладах 
охорони здоров’я  

1.2.5 Документальні інформаційні 
потоки в медицині 

Елементи математичних основ інформатики та кібернетики 
2.2 Основні поняття та теореми 

теорії ймовірностей 
Загальні: 
Здатність планувати та управляти часом. 
Здатність застосовувати знання у практичних 
ситуаціях. 
Здатність проведення досліджень на 
відповідному рівні. 
Здатність вчитися й оволодівати сучасними 
знаннями. 
 

2.3 Закони розподілу 
випадкових величин 

2.4 Прикладні аспекти теорії 
ймовірностей  

2.6 Елементи теорії інформації 
2.6.1 Поняття інформації та її 

види 



2.6.3 Передавання та прийом 
інформації, трансфер 
інформації 

Здатність до пошуку, оброблення та аналізу 
інформації з різних джерел. 
Здатність бути критичним і самокритичним. 
Фахові: 
Здатність застосовувати методи метааналізу 
для оброблення наукових оглядів. 
Розуміння суті основних понять і теорем теорії 
ймовірностей. 
Здатність організовувати статистичні 
дослідження. 

Статистичні методи оброблення медичної інформації 
3.1 Теоретичні основи 

статистичних досліджень 
Загальні: 
Здатність застосовувати знання у практичних 
ситуаціях. 
Здатність планувати та управляти часом. 
Навики використання інформаційних і 
комунікаційних технологій. 
Здатність проведення досліджень на 
відповідному рівні. 
Здатність вчитися й оволодівати сучасними 
знаннями. 
Здатність бути критичним і самокритичним. 
Здатність до адаптації та дії у новій ситуації. 
Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 
Вміння виявляти, ставити та вирішувати 
проблеми. 
Здатність приймати обґрунтовані рішення. 
Здатність спілкуватися з представниками 
інших професійних груп різного рівня 
(з експертами з інших галузей знань/видів 
економічної діяльності). 
Здатність працювати в міжнародному 
контексті. 
Здатність працювати автономно. 
Здатність розробляти та управляти проєктами.  
Здатність оцінювати та забезпечувати якість 
виконуваних робіт. 
Фахові: 
Здатність до використання науково медичної 
інформації в практичній діяльності на різних 
рівнях управління охороною здоров’я, 
в науково-дослідній роботі, педагогічній 
діяльності. 
 
 

3.2 Методи збору та оброблення 
медико-статистичної 
інформації 

3.2.1 Організація статистичних 
досліджень 

3.2.2 Обробка відносних величин 
3.2.3 Обробка кількісних величин 
3.2.4 Параметричні критерії 

відмінностей 
3.2.5 Непараметричні методи 

оцінки відмінностей 
3.2.6 Коpеляцiйний аналіз 
3.2.7 Дисперсійний аналіз 
3.2.8 Факторний аналіз 
3.3.1 Основні функціональні 

блоки програм статистичної 
обробки даних 

3.3.2 Інтерпретація результатів 
автоматизованого 
оброблення даних 

3.5 Деонтологічні аспекти 
оброблення інформації 



Здатність до користування уніфікованими 
автоматизованими базами даних 
медичного/фармацевтичного/біологічного 
профілю. 
Здатність застосовувати методи метааналізу 
для оброблення наукових оглядів. 
Розуміння суті основних понять і теорем теорії 
ймовірностей. 
Здатність організовувати статистичні 
дослідження. 
Знання загальної структури та принципів 
роботи ЕОМ та способів її використання. 
Знати принципи організації, роботи, структури 
та сфер застосування медичних інформаційних 
систем. 
Здатність застосовувати сервіси мережі 
Інтернет. 

Основи доказової медицини 
3.4.1.1 Основні положення 

доказової медицини 
Загальні: 
Вміння виявляти, ставити та вирішувати 
проблеми. 
Здатність приймати обґрунтовані рішення. 
Здатність спілкуватися з представниками 
інших професійних груп різного рівня 
(з експертами з інших галузей знань/видів 
економічної діяльності). 
Здатність працювати в міжнародному 
контексті. 
Здатність працювати автономно. 
Здатність розробляти та управляти проектами.  
Здатність оцінювати та забезпечувати якість 
виконуваних робіт. 
Здатність застосовувати знання у практичних 
ситуаціях. 
Здатність планувати та управляти часом. 
Навики використання інформаційних і 
комунікаційних технологій. 
Фахові: 
Здатність до користування уніфікованими 
автоматизованими базами даних 
медичного/фармацевтичного/біологічного 
профілю. 
Здатність застосовувати методи метааналізу 
для оброблення наукових оглядів. 
 

3.4.1.2 Принципи доказової 
медицини 

3.4.1.3 Тенденції розвитку 
доказової медицини у світі 

3.4.3.1 Методи пошуку літератури. 
Складання систематичних 
оглядів 

3.4.4 Методологія прийняття 
оптимальних рішень 
в охороні здоров’я та біології 



Здатність організовувати статистичні 
дослідження. 

Спецiальнi математичні методи аналізу медичної інформації 
4.1 Аналіз динамічних рядів  Загальні: 

Здатність застосовувати знання у практичних 
ситуаціях. 
Здатність планувати та управляти часом. 
Навики використання інформаційних і 
комунікаційних технологій. 
Здатність проведення досліджень на 
відповідному рівні. 
Здатність вчитися й оволодівати сучасними 
знаннями. 
Здатність бути критичним і самокритичним. 
Здатність до адаптації та дії в новій ситуації. 
Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 
Вміння виявляти, ставити та вирішувати 
проблеми. 
Здатність приймати обґрунтовані рішення. 
Здатність розробляти та управляти проектами.  
Здатність оцінювати та забезпечувати якість 
виконуваних робіт. 
Фахові: 
Здатність до використання науково медичної 
інформації в практичній діяльності 
лікаря/провізора, на різних рівнях управління 
охороною здоров’я, в науково-дослідній 
роботі, педагогічній діяльності. 
Здатність до користування уніфікованими 
автоматизованими базами даних 
медичного/фармацевтичного/біологічного 
профілю. 
Здатність застосовувати методи метааналізу 
для оброблення наукових оглядів. 
Здатність організовувати статистичні 
дослідження. 
Знати принципи організації, роботи, структури 
та сфер застосування медичних інформаційних 
систем. 
Здатність застосовувати сервіси мережі 
Інтернет. 

4.1.2 Обробка динамічних рядів 
4.1.3 Застосування методів 

аналізу динамічних рядів 
в охороні здоров’я та 
біології 

4.2.2 Елементи математичного 
аналізу 

4.2.5 Елементи інтегральних 
рівнянь 

Основи обчислювальної техніки та програмування 
5.3 Алгоритмiзацiя та 

програмування 
Загальні: 
Навики використання інформаційних і 
комунікаційних технологій. 5.4.3.4 Сервісні програми 



5.4.5 Пакети прикладних програм 
(ППП) 

Здатність проведення досліджень на 
відповідному рівні. 
Здатність вчитися й оволодівати сучасними 
знаннями. 
Здатність до пошуку, оброблення та аналізу 
інформації з різних джерел. 
Здатність працювати автономно. 
Фахові: 
Здатність до використання науково медичної 
інформації в практичній діяльності на різних 
рівнях управління охороною здоров’я, 
в науково-дослідній роботі, педагогічній 
діяльності. 
Здатність до користування уніфікованими 
автоматизованими базами даних медичного 
(фармацевтичного) профілю. 
Знання загальної структури та принципів 
роботи ЕОМ та способів її використання. 
Знати принципи організації, роботи, структури 
та сфер застосування медичних інформаційних 
систем. 
Здатність застосовувати сервіси мережі 
Інтернет. 

Сучасні інформаційні технології в охороні здоров′я, практичній медицині, освіті 
6.1 Мережі ЕОМ – технічний 

базис глобальної 
інформаційної 
інфраструктури суспільства 

Загальні: 
Навики використання інформаційних і 
комунікаційних технологій. 
Здатність проведення досліджень на 
відповідному рівні. 
Здатність вчитися і оволодівати сучасними 
знаннями. 
Здатність до пошуку, оброблення та аналізу 
інформації з різних джерел. 
Здатність працювати автономно. 
Фахові: 
Здатність до користування уніфікованими 
автоматизованими базами даних 
медичного/фармацевтичного/біологічного 
профілю. 
Знання загальної структури та принципів 
роботи ЕОМ та способів її використання. 
Знати принципи організації, роботи, структури 
та сфер застосування медичних інформаційних 
систем. 
 

6.2 Технології збереження та 
подання інформації 

6.2.3 Засоби подання інформації 
6.4.1 Організація та структура 

Інтернет 
6.4.2 Сервіси Інтернет 
6.4.3 Пошукові системи 

в Інтернет 



Здатність застосовувати сервіси мережі 
Інтернет. 
Розуміння суті та принципів використання 
дистанційних технологій навчання. 
Вміння створювати сучасні медичні 
інформаційні продукти. 
Здатність впроваджувати інформаційні 
технології в практику медичних закладів. 

Основи кібернетики 
7.1 Основи кібернетики. 

Основні положення та 
поняття                                          

Загальні: 
Навики використання інформаційних і 
комунікаційних технологій. 
Здатність проведення досліджень на 
відповідному рівні. 
Здатність вчитися й оволодівати сучасними 
знаннями. 
Здатність до пошуку, оброблення та аналізу 
інформації з різних джерел. 
Здатність працювати автономно. 
Фахові: 
Здатність до користування уніфікованими 
автоматизованими базами даних 
медичного/фармацевтичного/біологічного 
профілю. 
Знання загальної структури та принципів 
роботи ЕОМ та способів її використання. 
Здатність застосовувати сервіси мережі 
Інтернет. 
Розуміння суті та принципів використання 
дистанційних технологій навчання. 
Вміння створювати сучасні медичні 
інформаційні продукти. 

7.2 Системи та системний 
аналіз                                           

7.3 Моделювання в медицині та 
біології                               

Автоматизовані системи диспансеризації реабілітації та рекреації 
13.1 Диспансеризація як 

динамічна система 
Загальні: 
Здатність до пошуку, оброблення та аналізу 
інформації з різних джерел. 
Здатність бути критичним і самокритичним. 
Здатність до адаптації та дії в новій ситуації. 
Навики використання інформаційних і 
комунікаційних технологій. 
Здатність проведення досліджень на 
відповідному рівні. 
Здатність вчитися і оволодівати сучасними 
знаннями. 
Здатність до пошуку, оброблення та аналізу 



інформації з різних джерел. 
Здатність працювати автономно. 
Фахові: 
Здатність до користування уніфікованими 
автоматизованими базами даних медичного 
(фармацевтичного) профілю. 
Знання загальної структури та принципів 
роботи ЕОМ та способів її використання. 
Здатність застосовувати сервіси мережі 
Інтернет. 
Розуміння суті та принципів використання 
дистанційних технологій навчання. 
Вміння створювати сучасні медичні 
інформаційні продукти. 

Інформатизація охорони здоров’я 
14.2 Інформатизація практичної 

медицини 
Загальні: 
Здатність до пошуку, оброблення та аналізу 
інформації з різних джерел. 
Здатність бути критичним і самокритичним. 
Здатність до адаптації та дії в новій ситуації. 
Навики використання інформаційних і 
комунікаційних технологій. 
Здатність проведення досліджень на 
відповідному рівні. 
Здатність вчитися і оволодівати сучасними 
знаннями. 
Здатність до пошуку, оброблення та аналізу 
інформації з різних джерел. 
Здатність працювати автономно. 
Фахові: 
Здатність до користування уніфікованими 
автоматизованими базами даних 
медичного/фармацевтичного/біологічного 
профілю. 
Знання загальної структури та принципів 
роботи ЕОМ та способів її використання. 
Здатність застосовувати сервіси мережі 
Інтернет. 
Розуміння суті та принципів використання 
дистанційних технологій навчання. 
Вміння створювати сучасні медичні 
інформаційні продукти. 
 
 
 

14.2.2 МІС в охороні здоров’я та 
біології  

14.4 Автоматизовані робочі місця 



Чисельні методи прийняття рішень у складних ситуаціях 
15.1 Логічні основи прийняття 

рішень 
Загальні: 
Вміння виявляти, ставити та вирішувати 
проблеми. 
Здатність приймати обґрунтовані рішення. 
Здатність спілкуватися з представниками 
інших професійних груп різного рівня 
(з експертами з інших галузей знань/видів 
економічної діяльності). 
Здатність працювати в міжнародному 
контексті. 
Здатність працювати автономно. 
Здатність розробляти та управляти проектами.  
Здатність оцінювати та забезпечувати якість 
виконуваних робіт. 
Здатність застосовувати знання у практичних 
ситуаціях. 
Здатність планувати та управляти часом. 
Навики використання інформаційних і 
комунікаційних технологій. 
Фахові: 
Здатність до користування уніфікованими 
автоматизованими базами даних 
медичного/фармацевтичного/біологічного 
профілю. 
Здатність застосовувати методи мета аналізу 
для оброблення наукових оглядів. 
Здатність організовувати статистичні 
дослідження. 

15.2 Прийняття рішень із точки 
зору логіки та психології 

15.3. Поняття ризиків. 
Класифікація. Ризик-
менеджмент 

Сучасні інформаційні технології у медичній освіті 
18.1.1 Класифікація 

автоматизованих навчаючих 
та контролюючих систем 

Загальні: 
Здатність до пошуку, оброблення та аналізу 
інформації з різних джерел. 
Здатність бути критичним і самокритичним. 
Здатність до адаптації та дії в новій ситуації. 
Навики використання інформаційних і 
комунікаційних технологій. 
Здатність проведення досліджень на 
відповідному рівні. 
Здатність вчитися й оволодівати сучасними 
знаннями. 
Здатність до пошуку, оброблення та аналізу 
інформації з різних джерел. 
Здатність працювати автономно. 
 

18.5.1 Експертні системи. Основні 
визначення та 
характеристики 



 
 

 
 
 
 
 

                   

Фахові: 
Здатність до користування уніфікованими 
автоматизованими базами даних 
медичного/фармацевтичного/біологічного 
профілю. 
Знання загальної структури та принципів 
роботи ЕОМ та способів її використання. 
Здатність застосовувати сервіси мережі 
Інтернет. 
Розуміння суті та принципів використання 
дистанційних технологій навчання. 
Вміння створювати сучасні медичні 
інформаційні продукти. 



НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН 
нормативної навчальної дисципліни "Сучасні інформаційні технології у науковій 

діяльності та біостатистика" 
підготовки здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня  

очна (денна) форма навчання  
за спеціальностями: 091 Біологія; 221 Стоматологія,  222 Медицина,  

224 Технології медичної діагностики та лікування,  
226 Фармація, промислова фармація, 228 Педіатрія 

 
Мета навчання: викласти основні напрями організації та проведення наукового 
дослідження. Надати здобувачу вищої освіти ступеня доктора філософії необхідні 
навики роботи з елементів математичних основ інформатики та кібернетики, збору та 
аналізу даних, оформлення результатів наукових досліджень, застосування 
інформаційних технологій у повсякденній практиці.  
 
Тривалість навчання: 5 кредитів (150 годин). 
 
№ 
з/п 

Назва навчальної дисципліни / 
розділу 

К
іл

ьк
іс

ть
 к

ре
ди

ті
в 

Кількість годин 

са
мо

ст
ій

на
 р

об
от

а 

За
га

ль
ни

й 
об

ся
г 

аудиторних 

всьо
го 

у тому числі 

 лек-
ції 

семі-
нар-
ські 

прак-
тичні 

 Сучасні інформаційні технології 
у науковій діяльності та 
біостатистика 

5 150 126 24 58 44 24 

1 Інформатика як фундаментальна 
природознавча наука            6 6 4 2 - - 

2 Елементи математичних основ 
інформатики та кібернетики         12 10 2 4 4 2 

3 Статистичні методи оброблення 
медичної інформації              42 38 6 18 14 4 

4 Основи доказової медицини  10 8 - 4 4 2 
5 Спецiальнi математичні методи 

аналізу медичної інформації  16 14 2 6 6 2 

6 Основи обчислювальної техніки та 
програмування              8 6 - 4 2 2 

7 Сучасні інформаційні технології 
в охороні здоров’я, практичній 
медицині, освіті 

 18 12 2 4 6 6 



8 Основи кібернетики  6 6 2 2 2 - 
9 Автоматизовані системи 

диспансеризації реабілітації та 
рекреації 

 6 6 - 4 2 - 

10 Інформатизація охорони здоров’я  6 4 2 2 - 2 
11 Чисельні методи прийняття рішень 

у складних ситуаціях  6 4 2 - 2 2 

12 Сучасні інформаційні технології 
у медичній освіті  8 6 2 2 2 2 

 Залік  6 6 - 6 - - 
 



НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН 
нормативної навчальної дисципліни "Сучасні інформаційні технології у науковій 

діяльності та біостатистика" 
підготовки здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня  

очна (вечірня) форма навчання  
за спеціальностями: 091 Біологія; 221 Стоматологія,  222 Медицина,  

224 Технології медичної діагностики та лікування,  
226 Фармація, промислова фармація, 228 Педіатрія 

 
Мета навчання: викласти основні напрями організації та проведення наукового 
дослідження. Надати здобувачу вищої освіти ступеня доктора філософії необхідні 
навики роботи з елементів математичних основ інформатики та кібернетики, збору та 
аналізу даних, оформлення результатів наукових досліджень, застосування 
інформаційних технологій у повсякденній практиці.  
 
Тривалість навчання: 5 кредитів (150 годин). 
 
№ 
з/п 

Назва навчальної дисципліни / 
розділу 

К
іл

ьк
іс

ть
 к

ре
ди

ті
в 

Кількість годин 

са
мо

ст
ій

на
 р

об
от

а 

За
га

ль
ни

й 
об

ся
г 

аудиторних 

всьо
го 

у тому числі 

 лек-
ції 

семі-
нар-
ські 

прак-
тичні 

 Сучасні інформаційні технології 
у науковій діяльності та 
біостатистика 

5 150 100 16 44 40 50 

1 Інформатика як фундаментальна 
природознавча наука            6 2 2 - - 4 

2 Елементи математичних основ 
інформатики та кібернетики         10 6 - 2 4 4 

3 Статистичні методи оброблення 
медичної інформації              40 30 2 14 14 10 

4 Основи доказової медицини  12 8 - 4 4 4 
5 Спецiальнi математичні методи 

аналізу медичної інформації  14 10 2 4 4 4 

6 Основи обчислювальної техніки та 
програмування              6 4 - 2 2 2 

7 Сучасні інформаційні технології 
в охороні здоров’я, практичній 
медицині, освіті 

 16 10 2 4 4 6 



8 Основи кібернетики  8 6 2 2 2 2 
9 Автоматизовані системи 

диспансеризації реабілітації та 
рекреації 

 6 4 - 2 2 2 

10 Інформатизація охорони здоров’я  8 4 2 2 - 4 
11 Чисельні методи прийняття рішень 

у складних ситуаціях  6 4 2 - 2 2 

12 Сучасні інформаційні технології 
у медичній освіті  12 6 2 2 2 6 

 Залік  6 6 - 6 - - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН 
нормативної навчальної дисципліни "Сучасні інформаційні технології у науковій 

діяльності та біостатистика" 
підготовки здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня  

заочна форма навчання  
за спеціальностями: 091 Біологія; 221 Стоматологія,  222 Медицина,  

224 Технології медичної діагностики та лікування,  
226 Фармація, промислова фармація, 228 Педіатрія 

 
Мета навчання: викласти основні напрями організації та проведення наукового 
дослідження. Надати здобувачу вищої освіти ступеня доктора філософії необхідні 
навики роботи з елементів математичних основ інформатики та кібернетики, збору та 
аналізу даних, оформлення результатів наукових досліджень, застосування 
інформаційних технологій у повсякденній практиці.  
 
Тривалість навчання: 5 кредитів (150 годин). 
 
№ 
з/п 

Назва навчальної дисципліни / 
розділу 

К
іл

ьк
іс

ть
 к

ре
ди

ті
в 

Кількість годин 

са
мо

ст
ій

на
 р

об
от

а 

За
га

ль
ни

й 
об

ся
г 

аудиторних 

всьо
го 

у тому числі 

 лек-
ції 

семі-
нар-
ські 

прак-
тичні 

 Сучасні інформаційні технології 
у науковій діяльності та 
біостатистика 

5 150 50 8 24 18 100 

1 Інформатика як фундаментальна 
природознавча наука            10 2 2 - - 8 

2 Елементи математичних основ 
інформатики та кібернетики         10 2 - 2 - 8 

3 Статистичні методи оброблення 
медичної інформації              40 20 2 8 10 20 

4 Основи доказової медицини  10 2 - 2 - 8 
5 Спецiальнi математичні методи 

аналізу медичної інформації  12 4 - 2 2 8 

6 Основи обчислювальної техніки та 
програмування              4 - - - - 4 

7 Сучасні інформаційні технології 
в охороні здоров’я, практичній 
медицині, освіті 

 14 2 2 - - 12 



8 Основи кібернетики  8 4 - 2 2 4 
9 Автоматизовані системи 

диспансеризації реабілітації та 
рекреації 

 6 2 - 2 - 4 

10 Інформатизація охорони здоров’я  10 2 2 - - 8 
11 Чисельні методи прийняття рішень 

у складних ситуаціях  6 2 - - 2 4 

12 Сучасні інформаційні технології 
у медичній освіті  14 2 - - 2 12 

 Залік  6 6 - 6 - - 
 
 
 

 



ПЕРЕЛІК 
компетентностей нормативної навчальної дисципліни "Сучасні інформаційні 

технології у науковій діяльності та біостатистика" 
із урахуванням переліку компетентностей проєкту TUNING 

за спеціальностями: 091 Біологія; 221 Стоматологія,  222 Медицина,  
224 Технології медичної діагностики та лікування,  
226 Фармація, промислова фармація, 228 Педіатрія 

 
№ 
з/п 

Назва  

Загальні 
1 Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 
2 Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 
3 Здатність планувати та управляти часом. 
4 Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. 
5 Здатність проведення досліджень на відповідному рівні. 
6 Здатність вчитися й оволодівати сучасними знаннями. 
7 Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 
8 Здатність бути критичним і самокритичним. 
9 Здатність до адаптації та дії у новій ситуації. 

10 Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 
11 Уміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми. 
12 Здатність приймати обґрунтовані рішення. 
13 Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного 

рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності). 
14 Здатність працювати в міжнародному контексті. 
15 Здатність працювати автономно. 
16 Здатність розробляти та управляти проєктами.  
17 Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт. 

Фахові 
1 Здатність до використання науково медичної інформації у практичній 

діяльності на різних рівнях управління, в науково-дослідній роботі, 
педагогічній діяльності. 

2 Здатність до користування уніфікованими автоматизованими базами даних 
медичного/фармацевтичного/біологічного профілю. 

3 Здатність застосовувати методи метааналізу для оброблення наукових оглядів. 
4 Розуміння суті основних понять і теорем теорії ймовірностей. 
5 Здатність організовувати статистичні дослідження. 
6 Знання загальної структури та принципів роботи ЕОМ та способів її 

використання. 
7 Знати принципи організації, роботи, структури та сфер застосування медичних 

інформаційних систем. 
8 Здатність застосовувати сервіси мережі Інтернет. 



9 Розуміння суті та принципів використання дистанційних технологій навчання. 
10 Вміння створювати сучасні медичні інформаційні продукти. 
11 Здатність впроваджувати інформаційні технології у практичну діяльність. 

Етичні 
1 Здатність слідувати етичним нормам у професійній діяльності, під час 

планування та проведення наукових досліджень. 
2 Здатність діяти соціально відповідально та громадянсько свідомо. 

Комунікативні компетентності 
1 Здатність ефективно використовувати навики риторики 
2 Здатність представляти складну інформацію в зручний і зрозумілий спосіб 

усно та письмово, використовуючи відповідну технічну лексику та методи. 
3 Готовність цінувати та поважати різноманітність та мультикультурність. 
4 Здатність до ефективної професійної взаємодії. 
 Управлінські компетентності 
1 Здатність підвищення ефективності праці за рахунок використання власних 

індивідуально-особистісних особливостей і професіонального потенціалу. 
2 Готовність організувати роботу колективу в розгортанні актуальних проблем. 
3 Здатність працювати в умовах обмеженого часу та ресурсів, а також 

мотивувати та керувати роботою інших для досягнення поставлених цілей 
Особистісні 

1 Здатність планувати і вирішувати завдання власного професійного та 
особистісного розвитку. 

2 Здатність навчатися, мати сучасний рівень навчання. 
3 Здатність бути критичним і самокритичним 

  



КВАЛІФІКАЦІЙНА ХАРАКТЕРИСТИКА  
здобувача вищої освіти ступеня доктора філософії, який закінчив навчання нормативній 

навчальній дисципліні "Сучасні інформаційні технології у науковій діяльності та 
біостатистика" 

за спеціальностями: 091 Біологія; 221 Стоматологія,  222 Медицина,  
224 Технології медичної діагностики та лікування,  
226 Фармація, промислова фармація, 228 Педіатрія 

 
Кваліфікаційні вимоги 

Відповідно до вимог освітньо-наукової програми очікується, що в результаті 
успішного навчання за робочою програмою, поряд із іншими професійними навиками, 
здобувач вищої освіти ступеня доктора філософії повинен: 

 
№ 
з/п 

Назва Знання Уміння 

 Дослідницькі компетентності 
1.  Здатність ефективно спілкуватися зі спеціальною та 

загальною аудиторіями державною та іноземними 
мовами. 

+ + 

2.  Здатність до самостійного проведення наукового 
пошуку, організації та проведення досліджень. 

+ + 

3.  Здатність застосувати сучасні інформаційні 
технології в організації та проведенні досліджень. 

+ + 

4.  Здатність ефективно використовувати навики 
риторики. 

+ + 

5.  Здатність представляти складну інформацію 
в зручний і зрозумілий спосіб усно та письмово, 
використовуючи відповідну технічну лексику та 
методи. 

+ + 

6.  Здатність до оволодіння прогностичними методами, 
висунення гіпотез. 

+ + 

7.  Здатність до аналітичного мислення і здійснення 
комплексного підходу до виконання своїх 
обов’язків. 

+ + 

8.  Розуміння суті основних понять і теорем теорії 
ймовірностей. 

+ + 

9.  Здатність організовувати статистичні дослідження. + + 
 Загальнонаукові (філософські) компетентності 

10.  Здатність використовувати закони та категорії 
діалектики, основні закони історії та філософії 
наукових досліджень 

+ + 

11.  Здатність професійно вживати загальні методи 
пізнання: аналізу та синтезу; індукції та дедукції; 
закони формальної та діалектичної логіки 

+ + 



12.  Здатність демонструвати та розвивати широкий 
кругозір у галузі міжнародного життя та політичних 
процесів, орієнтуватися у зовнішній і внутрішній 
політиці держави, знати її історію та специфіку 
розвитку 

+ + 

13.  Здатність використовувати правила академічної 
доброчесності під час планування, проведення та 
аналізу результатів наукового дослідження, що 
унеможливлюють і запобігають проявам 
академічного плагіату 

+ + 

 Комунікативні компетентності 
14.  Здатність ефективно спілкуватися із спеціальною та 

загальною аудиторіями державною та іноземною 
мовами. 

+ + 

15.  Здатність ефективно використовувати навички 
риторики 

+ + 

16.  Здатність представляти складну інформацію у 
зручний та зрозумілий спосіб усно і письмово, 
використовуючи відповідну технічну лексику та 
методи. 

+ + 

17.  Готовність цінувати та поважати різноманітність та 
мультикультурність. 

+ + 

18.  Здатність до ефективної професійної взаємодії. + + 
19.  Вміння спілкування (вербального) та вмінь і навиків 

педагогічної техніки. 
+ + 

 Управлінські компетентності 
20.  Уміння планувати дослідний процес. + + 
21.  Здатність підвищення ефективності праці за 

рахунок використання власних індивідуально-
особистісних особливостей і професіонально-
педагогічного потенціалу. 

+ + 

22.  Готовність організувати роботу колективу 
в розгортанні актуальних проблем. 

+ + 

23.  Здатність працювати у великій науковій групі, 
розуміючи відповідальність за результати роботи. 

+ + 

24.  Здатність працювати в умовах обмеженого часу та 
ресурсів, а також мотивувати та керувати роботою 
інших для досягнення поставлених цілей 

+ + 

 Особистісні компетентності 
25.  Здатність планувати та вирішувати завдання 

власного професійного й особистісного розвитку. 
+ + 

26.  Здатність навчатися, мати сучасний рівень знань. + + 
27.  Здатність працювати автономно. + + 
28.  Здатність генерувати нові ідеї (креативність).  + + 



29.  Здатність бути критичним і самокритичним. + + 
30.  Здатність до оволодіння прийомами особистісного 

самовиразу та саморозвитку та засобами 
протистояння професійним деформаціям 
особистості. 

+ + 

31.  Знання загальної структури та принципів роботи 
ЕОМ та способів її використання. 

+ + 

32.  Знати принципи організації, роботи, структури та 
сфер застосування медичних інформаційних систем. 

+ + 

33.  Розуміння суті та принципів використання 
дистанційних технологій навчання. 

+ + 

 Мовні компетентності 
34.  Здатність представляти та обговорювати наукові 

результати та вести наукову дискусію державною та 
іноземною мовою в усній та письмовій формі, 
володіння науковою термінологію. 

+ + 

35.  Здатність до повного розуміння іншомовних 
наукових текстів із відповідної спеціальності. 

+ + 

 Етичні компетентності 
36.  Здатність слідувати етичним нормам у професійній 

діяльності, під час планування та проведення 
наукових досліджень. 

+ + 

37.  Здатність діяти соціально відповідально та 
громадянсько свідомо. 

+ + 
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