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1. Мета дисципліни – формування та розвиток у майбутніх лікарів компетентностей у галузі 

сучасних ІКТ для забезпечення ефективного, раціонального використання сучасного 

програмного забезпечення загального та спеціального призначення при опрацюванні медико-

біологічних даних у галузі охорони здоров'я, зокрема біомедичної статистики, а також 

вміння знаходити в глобальних мережах інформацію професійного характеру, застосовувати 

існуючи програмні пакети для отримання, зберігання, якісного та статистичного аналізу та 

обміну інформацією у своїй професійній діяльності. 

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: 

1. знання на основі вивчення студентами математики, фізики, медичної біології та 

інтегровані з цими дисциплінами; 

2. вивчити дисципліни, пов'язані з організацією системи охорони здоров'я; 

3. вміння застосовувати знання в процесі подальшого навчання та професійної діяльності. 

 

3. Анотація навчальної дисципліни : 
“Медична інформатика та основи статистики” стосується ресурсів, баз даних, 

алгоритмів та методів, які необхідні для оптимізації отримання, зберігання, передачі та 

використання інформації в галузі охорони здоров'я та біомедицини. Сфера застосувань 

медичної інформатики є багатопрофільною та охоплює такі галузі, як електронні медичні 

картки пацієнтів, системи підтримки прийняття рішень, eHealth, телемедицина, медична 

етика, використання комп’ютерних технологій у системі охорони здоров'я населення. В ході 

вивчення дисципліни наводиться чи демонструється значення та практичне застосування 

інформаційного забезпечення діяльності в системі охороні здоров’я, даються основи 

статистичного аналізу біомедичних даних.  

 

4. Завдання (навчальні цілі): 

1. сформувати та розвинути знання, уміння і навички, необхідні для ефективного 

використання сучасних комп'ютерних програм загального та спеціального 

призначення у галузі охорони здоров'я; 

2. сформувати у студента повне уявлення про значення та можливості сучасних 

ІКТ у галузі охорони здоров'я та про необхідність і перспективи подальшого 

розвитку комп'ютерних технологій; 

3. розвинути  уміння самостійно опановувати програмні пакети різного 

призначення та оновлювати й інтегрувати набуті знання; 

4. сформувати базові навичок роботи з персональним комп'ютером, пошуку 

біомедичної інформації з використанням інформаційних технологій, 

використання методів аналізу, представлення, зберігання та передачі медико-

біологічних даних за допомогою ІКТ; 

5. сформувати у студена уявлення про сучасні тенденції та напрямки 

фундаментальних та прикладних досліджень у галузі медичної інформатики. 

Згідно вимог Стандарту вищої освіти України (другий (магістерський) рівень вищої освіти 

(сьомий рівень НРК України), галузь знань 22 «Охорона здоров’я», спеціальність 222 

«Медицина») дисципліна забезпечує набуття студентами таких компетентностей:  

інтегральної: Здатність розв'язувати складні задачі, у тому числі дослідницького та 

інноваційного характеру у сфері медицини. Здатність продовжувати навчання з високим 

ступенем автономії. 

 загальні: 

ЗК 02. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

ЗК 07. Здатність працювати в команді. 
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ЗК 09. Здатність спілкуватись іноземною мовою. 

ЗК 10. Здатність використовувати інформаційні і комунікаційні технології. 

ЗК 11. Здатність до пошуку, опрацювання та аналізу інформації з різних джерел. 

 .спеціальні (фахові, предметні): 

СК 01. Здатність збирати медичну інформацію про пацієнта і аналізувати клінічні 

дані. 

 СК 02. Здатність до визначення необхідного переліку лабораторних та 

інструментальних досліджень та оцінки їх результатів. 

СК 16. Здатність до ведення медичної документації, в тому числі електронних 

форм.  

СК 17. Здатність до оцінювання впливу навколишнього середовища, 

соціальноекономічних та біологічних детермінант на стан здоров'я індивідуума, сім'ї, 

популяції.  

СК 18. Здатність до проведення аналізу діяльності лікаря, підрозділу, закладу 

охорони здоров'я, забезпечення якості медичної допомоги і підвищення ефективності 

використання медичних ресурсів. 

СК 20. Здатність до проведення епідеміологічних та медико-статистичних 

досліджень здоров'я населення; обробки соціальної, економічної та медичної 

інформації.  

СК 21. Зрозуміло і неоднозначно доносити власні знання, висновки та 

аргументацію з проблем охорони здоров'я та дотичних питань до фахівців і нефахівців, 

зокрема до осіб, які навчаються.  

СК 22. Здатність управляти робочими процесами у сфері охорони здоров'я, які є 

складними, непередбачуваними та потребують нових стратегічних підходів  

СК 23. Здатність розробляти і реалізовувати наукові та прикладні проекти у сфері 

охорони здоров'я. 

 

5. Результати навчання за дисципліною: 

 

Результат навчання 
(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація; 4. 

автономність та відповідальність) 
Форми (та/або методи 

і технології) 

викладання і 

навчання 

Методи 

оцінювання та 

пороговий 

критерій 

оцінювання (за 

необхідності) 

Відсоток у 

підсумковій 

оцінці з 

дисципліни Код Результат навчання 

 Знати    

1.1 принципи отримання, зберігання, 

передачі та захисту медичної 

інформації  

Практична робота 

Самостійна робота 

Модульна 

контрольна 

робота,  

 

25 

1.2 стандарти систем eHealth та 

телемедицини 

Практична робота 

Самостійна робота 

 Вміти    

2.1 використовувати ПК для 

вирішення типових задач 

професійної діяльності  

 

Практична робота 

 

Звіт по 

практичній 

роботі, тести 

10 

2.2 застосовувати програмне 

забезпечення для обробки 

медичних даних  

Практична робота 

Самостійна робота 

Звіт по 

практичній 

роботі, тести  

10 

2.3. використовувати основні 

міжнародні ресурси, програми, 

бази даних у галузі медичної 

Практична робота 

Самостійна робота 

Звіт по 

практичній 

роботі, тести  

10 
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інформатики; 

2.4. знаходити, аналізувати, проводити 

оцінку біомедичної інформації, 

даних наукових досліджень у 

галузі охорони здоров’я населення 

Практична робота 

 

Звіт по 

практичній 

роботі, тести  

10 

2.5. створювати електронні медичні 

картки пацієнітів, бази даних у 

заданому форматі та редагувати їх 

Практична робота 

 

Звіт по 

практичній 

роботі, тести  

10 

 Комунікація    

3.1 Вміти підготувати і зробити 

презентацію на задану тему з 

використанням мультимедійних 

технологій  

Самостійна робота Презентація 20 

 Автономність та відповідальність    

4.1 Вміти самостійно працювати з 

науковою та навчально-

методичною літературою, 

здійснювати пошук та 

узагальнювати науково-технічну 

інформацію, готувати звіти 

(реферати) на задану тему  

Самостійна робота Презентація 5 

 

 

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 

навчання  

Результати навчання дисципліни  (код) 

Програмні результати навчання (назва) 
1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 4.1 

ПРН 01. Мати ґрунтовні знання із структури 

професійної діяльності. Вміти здійснювати 

професійну діяльність, що потребує оновлення 

та інтеграції знань. Нести відповідальність за 

професійний розвиток, здатність до подальшого 

професійного навчання з високим рівнем 

автономності. 

+ + + +   +  + 

ПРН 02. Розуміння та знання фундаментальних і 

клінічних біомедичних наук, на рівні 

достатньому для вирішення професійних задач у 

сфері охорони здоров'я. 

  + + + +  + + 

ПРН 21. Відшуковувати необхідну інформацію у 

професійній літературі та базах даних інших 

джерелах, аналізувати, оцінювати та 

застосовувати цю інформацію. 

+  +      + 

ПРН 22. Застосовувати сучасні цифрові 

технології, спеціалізоване програмне 

забезпечення, статистичні методи аналізу даних 

для розв'язання складних задач охорони 

здоров'я. 

+ + + + + + + + + 
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7. Схема формування оцінки. 

7.1 Форми оцінювання студентів:  

- семестрове оцінювання:  

1. Модульна контрольна робота  – РН 1.1 – 1.2 – 20 балів/ 10 балів 

2. Практичні роботи, тести – РН 2.1-2.5– 60 балів/ 30 балів  

4. Оцінювання презентації РН 3.1 ; 4.1 – 20 балів/ 10 балів 

- підсумкове оцінювання: у формі заліку:
 

 
Підсумкова оцінка за залік виставляється як сума усіх форм семестрового контролю 

 

Перескладання семестрового контролю з метою покращення позитивної оцінки не 

допускається. 

Позитивну оцінку (зараховано) студент отримує лише за умови успішного виконання 

практичних  робіт,представлення презентацій, а також написання модульної контрольної 

робіти. 

 

7.2 Організація оцінювання:  

Поточний контроль здійснюється на кожному практичному занятті відповідно до його 

конкретних цілей. На всіх практичних заняттях застосовуються види стандартизованого 

контролю теоретичної підготовки та контроль засвоєння практичних навичок: виконання 

практичних завдань, включаючи компетентнісно-орієнтовані, вирішення задач, тестовий 

контроль, усне опитування, письмова відповідь на запитання викладача. Студенти 

отримують оцінку за кожне практичне заняття, яка є комплексною та включає контроль як 

теоретичної, так практичної підготовки студента. Самостійна робота студентів, яка 

передбачена в темі поряд з аудиторною роботою, оцінюється під час поточного контролю 

теми на відповідному занятті.    

 

7.3 Шкала відповідності оцінок 
Зараховано / Passed 60-100 

Не зараховано / Fail 0-59 

 

 

 



 

 

8. Структура  навчальної  дисципліни.  

Тематичний  план  лекцій та практичних  занять 

 

 

№  

п/п 
Назва  теми 

Кількість годин 

 
Лекції 

Практичні 

заняття 

Самостійна 
робота 

 Модуль 1. Основи комп’ютерних інформаційних технологій в системі охорони здоров’я. 

1 Тема 1. Медична інформатика – історія, сучасний стан, 

перспективи та шляхи подальшого її розвитку. 
 4 8 

 Практична робота 1. Основи роботи з персональним 

компёютером та у мережі Інтернет. 
 2  

 Практична робота 2. Операційна система Windows 10.  2  

 Самостійна робота. Розвиток комп’ютерних технологій та 

історія медичної інформатики. Підготовка презентації 

на тему “Видатні науковці в галузі медичної 

інформатики” 

  8 

2 Тема 2. Комп'ютерні мережі в медицині. Основи системи 

eHealth та телемедицини. 
 4 4 

 Практична робота 3. Комп'ютерна обробка текстових даних 

та створення структурованого електронного документа 

за допомогою Microsoft Word.  

 2  

 Практична робота 4. Шаблон електронного документа у 

редакторі Microsoft Word. Створення електронної 

медичної картки пацієнта у заданому форматі, 

редагування записів.  

 2  

 Самостійна робота. Технічне та програмне забезпечення 

комунікацій. Інтернет. Мережеві технології в системі 

охорони здоров’я. Госпітальні інформаційні системи: 

галузі використання та технічна реалізація, історія 

розвитку, функції, застосування, приклади. Традиційні 

та електронні медичні картки (електронна історія 

хвороби). Загальна структура та використання ЕМК. 

Основи системи eHealth та телемедицини. 

  4 

3 Тема 3.  Використання електронних таблиць в галузі 

медицини. Основи статистики. Створення та 

редагування структурованого електронного 

медичного документа. 

 10 6 

 Практична робота 5. Загальні принципи роботи в Excel: 

робота з листами, формування, форматування, 

фільтрування і сортування даних.  

 4  

 Практична робота 6. Статистичний аналіз та візуалізація 

даних  за допомогою електронних таблиць Excel. 

Виконання складних статистичних розріхунків за 

допомогою додатку Analysis ToolPak. 

 6  

 Самостійна робота. Програмні пакети Microsoft Excel i Access 

для роботи з даними лабораторної діагностики. Типи 

комп’ютерних даних. Використання електронних 

таблиць у галузі медицини.  

  6 
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4 Тема 4 Комп’ютерні дані: типи даних, обробка даних. 

Кодування та класифікація медичних даних. 
 4 4 

  
   

 Практична робота 8.  Практична робота з електронними 

медичними картками з використанням шаблонів MS Word та 

MS Excel від Microsoft. Ознайомлення з медичною 

інформаційною системою Doctor Eleks. 

 4  

 Самостійна робота. Опис даних: якісні, порядкові та кількісні 

дані. Статистичний аналіз даних. Оцінка параметрів та 

перевірка статистичних гіпотез. 
  4 

Модуль 2. Аналіз медико-біологічних даних з використанням комп’ютерних технологій. 

5  Тема 5. Медичні інформаційні системи та бази даних.  4 6 

 Практична робота 9. Ознайомлення з пошуковою системою 

PubMed. Робота з науковою біомедичною літературою 

в PubMed з використанням інструментів пошуку 

MeSH, Details, Filters, History та Search Builder. 

 2  

 Практична робота 10. Створення сценаріїв пошуку у 

PubMed. Створення та функції власного кабінету “My 

NCBI”. Використання PubMed у клінічній практиці. 

 2  

 Самостійна робота. Міжнародні організації, ресурси та 

наукові дослідження у галузі медичної інформатики. 

Робота з бібліографічною інформацією. Створення 

списків літератури з використанням програми-

менеджера цитувань Mendeley та/або Zotero. Доказова 

медицина. Рандомізовані контрольовані клінічні 

дослідження. Кокранівська (Cochrane) бібліотека та 

бази даних, їх застосування для прийняття рішень.  

  6 

6 Тема 6. Комп’ютерні дані: обробка та  управління даними 

за допомогою бази даних. 
 4 6 

 
Практична робота 11. Ознайомлення з базами даних 

Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), Our 

World in Data, Human Mortality Database, The Cancer 

Genome Atlas pathology data (TCGA), BIDS. 

 4  

 Самостійна робота. Ознайомлення з базами даних 

Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), 

Ознайомлення з базами даних Centers for Disease 

Control and Prevention (США), EuroStat (ЄС), Office for 

National Statistics (Велика Британія).  

  6 

7 Тема 7. Формалізація та алгоритмізація медичних задач.  6 6 

 Практична робота 12. Ознайомлення з медичними 

експертними системами для діагностики, моніторингу, 

прогнозування та підтримки прийняття рішень (на прикладі 

Isabel Health Cecker). 

 3  

 Практична робота 13. Медичні інформаційні та аналітичні 

системи. Практична робота з  e-TB Manager. 
 3  

 Самостійна робота.  Основи алгоритмізації медичних задач. 

Алгоритми та їх властивості. Типи алгоритмів.  

Підготовка презентації на тему “Наукові дослідження в галузі 

медичної інформатики” 

  6 
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8 Тема 8. Обробка та аналіз медичних зображень.  6 8 

 Практична робота 14. Кількісний аналіз зображень за 

допомогою програми Origin та/або ImageJ. 
 6  

 Самостійна робота. Знайомство з програмними засобами для 

роботи із медичними зображеннями в стандарті Digital 

Imaging and Communications in Medicine (DICOM). 
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 ВСЬОГО  42 48 

 

 

Загальний обсяг 90 год., в тому числі: 

Практичні заняття –   42   год. 

Самостійна робота –   48   год. 

 

 

9. Рекомендована література 

Основна: (Базова) 

1. Жолос О.В. Сучасні інформаційні технології в біології. Навчальний посібник. 2022 р. - 197 с. 

2. Основи медичної інформатики: підручник / Л.О. Момотюк, Л.В. Юшина, О.В. Рожнова. - К.: 

Медицина, 2008. - 232 с. 

3. Медична інформатика в модулях: практикум / І.Є. Булах, Л.П. Войтенко, М.Р. Мруга та ін.; за 

ред. І.Є.Булах. - К.: Медицина, 2012. - 208 с. 

4. Мінцер О.П. Оброблення клінічних і експериментальних даних у медицині: навч. посібник / 

О.П. Мінцер, Ю.В. Вороненко, В.В. Власов – К.: Вища школа, 2003. – 350 с. 

5. Musen M.A. Handbook of Medical Informatics / Editors J. van Bemmel, M.A. Musen. – Heidelberg: 

Springer-Verlag, 2002. – 621 pp. 

6. Informatics in Medical Imaging: Imaging in Medical Diagnosis and Therapy / Editors G.C. Kagadis, 

S.G. Langer. - Boca Raton: CRC Press, 2011. - 367 pp. 

7. Medical Imaging Informatics / Editors A.T. Bui, R.K. Taira. - New York Dordrecht Heidelberg 

London: Springer, 2010. - 551 pp. 

8. Biomedical Informatics: Computer Applications in Health Care and Biomedicine (Health 

Informatics) / Editors E.H. Shortliffe, J.J. Cimino. – London: Springer-Verlag, 2014. – 965 pp. 

9. Health Informatics: Practical Guide for Healthcare and Information Technology Professionals (Sixth 

Edition) / Editors R.E. Hoyt, A.K. Yoshihashi. - Informatics Education, 2014. – 533 pp. 

10. Collen M.F. Computer Medical Databases: The First Six Decades (1950-2010) / Editors K.J. Hannah, 

M.J. Ball. -  London: Springer-Verlag, 2012. – 288 pp. 

11. Finn N.B., Bria W.F. Digital Communication in Medical Practice / Editors K.J. Hannah, M.J. Ball. - 

London: Springer-Verlag, 2009. – 171 pp. 

12. Taylor P. From patient data to medical knowledge : the principles and practice of health informatics / 

Oxford: Blackwell Publishing, Inc., 2006. - 263 pp. 

Додаткова: 

1. Інформатика в таблицях  і схемах: ПК і його складові, операційна система Windows, інтернет, 

основні та допоміжні пристрої, системне та прикладне програмне забезпечення, моделювання 

та програмування / Білоусова Л. І., Олефіренко Н. В. - Харків: Торсінг плюс, 2014. - 111 с. 

2. Гойко О.В. Сучасні технології обробки й аналізу медичних даних // Медична інформатика та 

інженерія. – 2009. - №4. – с. 39-44. 

3. Експертні системи в медицині: навчальний посібник / Продеус А.М., Синєкоп Ю.С., Швець 

Є.Я., Кісельов Є.М., Баран М.М. – Запоріжжя: Видавництво ЗДІА, 2014. – 332 с.: іл. - 

[Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.zgia.zp.ua/gazeta/ES_UchebnoePosobie.pdf. 

4. Sullivan F., Wyatt J. ABC of Health Informatics / BMJ Books, 2009. - 56 pp. 

5. Lazakidou A.A., Siassiakos K.M. Handbook of Research on Informatics in Healthcare and 

Biomedicine. - Idea Group Publishing, 2006. - 569 pp. 
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6. Medical Informatics: Knowledge Management and Data Mining in Biomedicine / Editors H. Chen, 

S.S. Fuller, C. Friedman, W. Hersh. - Springer Science+Business Media, Inc., 2005. - 647 pp. 

7. Probabilistic modeling in bioinformatics and medical informatics. - (Advanced information and 

knowledge processing) / Editors D. Husmeier, R. Dybowski, S. Roberts. - London: Springer-Verlag, 

2005. - 504 pp. 

8. Ethical, legal, and social issues in medical informatics / Editors P. Duquenoy, C. George, K. Kimppa. 

- Hershey: Medical Information Science Reference, 2008. - 300 pp. 

9. Wyatt J.C. Basic concepts in medical informatics / J.C. Wyatt, J.L. Liu // J Epidemiol Community 

Health. - 2002. - v. 56. - P. 808-812. 

10. Mathews A. Usability Evaluation of Laboratory Information Systems / A. Mathews, D. Marc // J 

Pathol Inform. - 2017. - 8:40. 

11. Natarajan K. An analysis of clinical queries in an electronic health record search utility / K. 

Natarajan, D. Stein, S. Jain, N. Elhadad // Int J Med Inform. - 2010. - v. 79. - P. 515-522. 

12. Nordo A.H. A comparative effectiveness study of eSource used for data capture for a clinical 

research registry / A.H. Nordo, E.L. Eisenstein, J. Hawley et al. // Int J Med Inform. - 2017. - v. 103. 

- P. 89-94. 

13. Shaw R.J. Mobile health devices: will patients actually use them? / R.J. Shaw, D.M. Steinberg, J. 

Bonnet et al. // J Am Med Inform Assoc. - 2016. - v. 23. - P. 462-466. 

14. Riazi H.  Conceptual framework for developing a diabetes information network / H. Riazi, M. 

Langarizadeh, B. Larijani, L. Shahmoradi // Acta Inform Med. - 2016. - v. 24. - P. 186-192. 

15. Sun J.  Predicting changes in hypertension control using electronic health records from a chronic 

disease management program / J. Sun, C.D. McNaughton, P. Zhang et al. // J Am Med Inform Assoc. 

- 2014. - v. 21. - P. 337-344. 

16. Zikmund-Fisher B.J. Graphics help patients distinguish between urgent and non-urgent deviations in 

laboratory test results / B.J. Zikmund-Fisher, A.M. Scherer, H.O. Witteman et al. // J Am Med 

Inform Assoc. - 2017. - v. 24. - P. 520-528.  

 

15. Інформаційні ресурси 

 

Microsoft Office: 

1. Навчальний центр Microsoft Office [Електронний ресурс]. - Режим доступу: 

https://support.office.com/uk-ua/office-training-center. 

2. Microsoft Office WikiBooks [Електронний ресурс]. - Режим доступу: 

https://en.wikibooks.org/wiki/Microsoft_Office. 

3. Microsoft Access videos and tutorials [Електронний ресурс]. - Режим доступу: 

https://support.office.com/en-us/article/Access-2013-videos-and-tutorials-a4bd10ea-d5f4-40c5-8b37-

d254561f8bce?ui=en-US&rs=en-US&ad=US. 

4. Microsoft Excel training [Електронний ресурс]. - Режим доступу: https://support.office.com/en-

us/article/Excel-2013-training-aaae974d-3f47-41d9-895e-97a71c2e8a4a. 

5. Excel Video Tutorials from Microsoft Corporation [Електронний ресурс]. - Режим доступу: 

http://office.microsoft.com/en-gb/store/excel-video-tutorials-WA104114678.aspx. 

 

Міжнародні організації у галузі медичної інформатики, онлайн навчальні курси: 

6. Українська асоціація "Комп'ютерна Медицина" Режим доступу: 

http://uacm.kharkov.ua/ukr/index.html. 

7. International Society for Telemedicine & eHealth Режим доступу: https://www.isfteh.org. 

8. International Medical Informatics Association (IMIA) Режим доступу: http://imia-medinfo.org/wp. 

9. American College of Medical Informatics (ACMI) Режим доступу: https://www.amia.org. 

10. Digital Health Canada Режим доступу: http://coachorgnew.com.  

11. European Federation for Medical Informatics (EFMI) Режим доступу: https://www.efmi.org. 

12. The Farr Institute of Health Informatics Режим доступу: http://www.farrinstitute.org. 

13. Medical Informatics with 20/20 Vision [Електронний ресурс]. - Режим доступу: 

http://www.jblearning.com/samples/0763739251/36252_01.01_34.pdf. 

14. Health Informatics Forum Massive Open Online Course (MOOC) [Електронний ресурс]. - Режим 

доступу: http://www.healthinformaticsforum.com/MOOC. 
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Бази даних: 

15. PubMed [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed. 

16. PubMed Quick Start Guide [Електронний ресурс]. - Режим доступу: 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK3827/#pubmedhelp.PubMed_Quick_Start. 

17. PubMed Tutorials [Електронний ресурс]. - Режим доступу: 

http://www.nlm.nih.gov/bsd/disted/pubmed.html. 

18. NCBI Webinar: PubMed for Clinicians on November 9, 2016 [Електронний ресурс]. - Режим 

доступу: https://www.youtube.com/watch?v=HYW2_eUsK9E. 

19. Створення та використання бібліографічних баз даних Mendeley [Електронний ресурс]. - 

Режим доступу: http://www.mendeley.com. 

20. Онлайн версія EndNote [Електронний ресурс]. - Режим доступу: 

https://www.myendnoteweb.com. 

21. Центр медичної статистики МОЗ України Режим доступу: 

http://medstat.gov.ua/ukr/statreports.html. 

22. Centers for Disease Control and Prevention Режим доступу: https://www.cdc.gov. 

23. EuroStat - Official EU statistical data Режим доступу: http://ec.europa.eu/eurostat/data/database. 

24. Office for National Statistics (UK) Режим доступу: https://www.ons.gov.uk. 

25. Our World in Data Режим доступу: https://ourworldindata.org. 

26. Human Mortality Database Режим доступу: http://www.mortality.org. 

27. The Cancer Genome Atlas pathology data (TCGA) Режим доступу: 

https://cancergenome.nih.gov/abouttcga/overview. 

 

Комп’ютерні платформи і програми: 

28. Cochrane Library [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.cochranelibrary.com. 

29. e-TB Manager режим доступу: http://etbmanager.org.  

30. Експертна система EasyDiagnosis [Електронний ресурс]. - Режим доступу: 

http://www.easydiagnosis.com. 

31. Міжнародний стандарт DICOM® (Digital Imaging and Communications in Medicine) Режим 

доступу: http://www.dicomstandard.org. 

32. Sante DICOM Viewer Режим доступу: http://www.santesoft.com/win/sante-dicom-viewer-

free/sante-dicom-viewer-free.html. 

33. Brain Imaging Data Structure (BIDS) Режим доступу: http://bids.neuroimaging.io. 

34. Аніліз і візуалізація даних структурної і функціональної МРТ – BrainVoyager Режим доступу: 

http://www.brainvoyager.com. 

35. Електронна медична картка пацієнта OpenMRS Режим доступу: http://openmrs.org. 

36. Електронна медична картка пацієнта WorldVistA HER Режим доступу: 

http://worldvista.org/vista-for-education. 

37. ImageJ (National Institutes of Health, USA) Режим доступу: https://imagej.nih.gov/ij. 


