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Загальна інформація про викладача (прізвище, ім'я, по-батькові 

викладача, вчений ступінь, вчене звання, посада; контактна інформація).  

Страхова Оксана Петрівна, кандидат біологічних наук, ст. викладач, 

кафедра медичної та фармацевтичної інформатики і новітніх технологій 

ЗДМУ  

(061)239-33-01,  

http://zsmu.edu.ua/p_278.html, 

strahova@zsmu.edu.ua.  

 

1. Назва дисципліни і кількість кредитів  

Назва навчальної дисципліни: «Комп’ютерне моделювання у 

фармації». 

Кількість кредитів - 3 кредити ECТS (90 годин): 4 години лекційних 

занять, 24 годин практичних занять та 62 годин самостійної роботи. 

Програма курсу структурована на модулі ECTS, до складу якої входять 

змістові модулі. Дисципліна «моделювання у фармації» складається з 

одного модуля. 

  

 

2. Час і місце проведення навчальної дисципліни  

Навчальні кімнати 524, 527, 626, 627 головний корпус ЗДМУ. Час 

проведення: Понеділок - П’ятниця з 8:00 до 15:00. 

Термін викладання – один семестр 

 

 

3. Пререквізити навчальної дисципліни і постреквізити навчальної 

дисципліни: 

 математика - математичні методи вирішення логічних, 

статистичних та ін. професійних задач;  

 хімія – моделювання хімічних процесів ;  

 біологія – моделювання біологічних процесів;  

 органічна хімія, аналітична хімія - спеціалізоване програмне 

забезпечення для моделювання хімічних сполук та реакцій,  

 біохімія - методи обробки медико-біологічної та хімічної 

інформації. 

 

 

 

http://zsmu.edu.ua/p_278.html
mailto:strahova@zsmu.edu.ua


4. Характеристика навчальної дисципліни 

 

4.1 Призначення навчальної дисципліни  

 

Завдання курсу – формування вмінь використання комп'ютерної техніки і 

інформаційних технологій в повсякденній діяльності фахівця, формування 

навиків алгоритмічного і системного мислення у студентів при використанні 

пакетів прикладних програм різного призначення в їх професійній діяльності. 

Для якісного здійснення професійної діяльності випускнику необхідно 

оволодіти сучасними комп'ютерними технологіями пошуку спеціальної 

інформації в мережі Інтернет, ознайомитися з основними принципами 

електронної комерції; знати про способи обробки інформації за допомогою 

спеціальних пакетів статистичних програм;  уміти застосовувати методи 

проведення структурного моделювання у фармацевтичній   галузі, мати уяву 

про технологію створення і галузі застосування експертних систем як 

структур штучного інтелекту. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є прикладне програмне 

забезпечення що застосовується у повсякденній практиці провізорів та 

спеціалістів в галузі фармацевтичного виробництва  

 

Перелік компетентностей, яких набуває студент при вивченні 

дисципліни: 

 уміння та навички використання сучасних інформаційних (у тому числі 

хмарних) і комунікаційних технологій в обміні інформацією, зборі, аналізі, 

обробці та презентаційній візуалізації;  

 здатність проводити моделювання дослідницьких і виробничих 

процесів у діяльності фармацевтичних закладів, створювати прогнози 

процесів з метою аналізу ефективності їх застосування;  

 уміння використовувати комп’ютерні технології для організації та 

забезпечення власної навчальної та наукової діяльності, у підготовці звітів та 

здійсненні електронного документообігу;  

 здатність до практичного застосування загальних та спеціальних 

прикладних програм для розрахунку основних статистичних0 показників 

діяльності аптечних закладів та розв’язання інших фахових задач; 

 уміння проводити системний аналіз фармацевтичних, медичних та 

фінансових даних. 

 

 

 



4.2 Мета вивчення навчальної дисципліни  

  

Метою викладання навчальної дисципліни «Комп’ютерне моделювання 

у фармації» є: 

1. Знайомство із можливостями застосування сучасних 

комп’ютерних технологій; 

2. Отримання знань щодо принципів прогнозування і моделювання 

фармацевтичних задач, а також принципів моделювання в біології та хімії; 

3. Отримання практичних навичок використання комп’ютерних 

методів обробки медико-біологічної та хімічної інформації та 

використання хмарних технологій, локальних мереж та глобальної мережі 

Інтернет в сфері електронного бізнесу. 

4. Отримання знань щодо типових моделей для розвитку 

фармацевтичного бізнесу. 

5. Отримання практичних навичок застосування статистичних 

методів оптимізації фармацевтичних підприємств. 

6. Отримання знань щодо принципів побудови експертних систем у 

галузі фармації для вирішення завдань у галузі що слабо формалізується. 

 

4.3 Завдання вивчення дисципліни  

 

1.  Сформувати вміння щодо використання комп'ютерної техніки і 

інформаційних технологій в повсякденній діяльності фахівця; 

2. Сформувати навички алгоритмічного і системного мислення у 

студентів при використанні пакетів прикладних програм різного призначення 

в їх професійній діяльності.  

3. Вивчити основні принципи побудови електронних документів. Засвоїти 

методики пошуку спеціальної інформації в мережі Інтернет,  

4. Отримати практичні навички алгоритмічного мислення при вирішенні 

фармацевтичних задач з використанням комп’ютера. 

5. Навчити працювати зі стандартними програмними пакетами  

структурного та системного аналізу даних та хмарними технологіями. 

6. Надати базові відомості про стандартні програмні пакети статистичної 

обробки інформації в фармації;   

7. Сформувати навички аналізу даних та моделювання у вирішенні 

дослідницьких задач у фармації і фармакології за стандартними правилами 

алгоритму розв’язання дослідницьких задач АРДЗ. 

8. Ознайомити з можливостями сучасних систем штучного інтелекту та 

навичками їх використання в фармацевтичній діяльності. 



4.4 Зміст навчальної дисципліни  

 

Навчальна дисципліна вивчає програмне та апаратне забезпечення систем 

комп’ютерного моделювання, а також комп’ютерні технології формалізації, 

моделювання та прогнозування у фармації. 

 

4.5 План вивчення навчальної дисципліни  

 

№ 

тижня 

Назва теми Форми 

організації 

навчання та 

кількість 

годин 

Завдання для самостійної 

роботи 

1 Застосування методів 

прийняття рішень для 

моделювання заходів 

маркетингової політики 

фармацевтичних закладів. 

Електронна комерція. 

Інформаційна підтримка за 

застосування глобальної мережі 

Інтернет.   

практичне 

заняття – 3 год.; 

с.р. – 10 год. 

Порівняльний аналіз 

пошукових платформ для 

стаціонарних і мобільних 

комп’ютерних пристроїв. 

Порівняння Windows i 

Android  

2 Математичне моделювання 

фармацевтичних і медико-

біологічних задач. Основи 

роботи зі спеціальним 

програмним забезпеченням. 

Технологія структурного 

аналізу і моделювання SADT. 

лекція  -2 год.; 

практичне 

заняття – 3 год.; 

с.р. – 10 год. 

Зразки проведення 

структурного і системного 

аналізу фармацевтичних і 

бізнес-даних. Програма All 

Fusion 

3 Організація інформаційного 

середовища на базі хмарних 

технології MS Office 365 

практичне 

заняття – 3 год.; 

с.р. – 10 год. 

Огляд та порівняльний аналіз 

інформаційних систем в 

аптечній діяльності. Вправи 

із застосування пакету 

офісних хмарних програм 

Office365. 

4 Програмне забезпечення 

статистичних методів контролю 

якості лікарських засобів і 

аналізу виробничих процесів з 

їх створення. Статистичні 

методи обробки інформації. 

Первинна статистична обробка 

кількісних ознак, оцінка 

практичне 

заняття – 3 год.; 

с.р. – 10 год. 

Використання програмних 

пакетів статистичної обробки 

даних у вигляді Microsoft 

Excel i STATISTICA 



значущості їх відмінності за 

допомогою програми Excel. 

5 Моделі оптимізації процесів 

перевезень і розподілу ресурсів 

при організації виробничої 

діяльності фармацевтичних 

підприємств і аптечних 

закладів. Планування 

експерименту в програмі 

STATISTICA. 

лекція -2 год.; 

практичне 

заняття – 3 год. 

с.р. – 5 год. 

Використання програмних 

пакетів статистичної обробки 

даних у вигляді Microsoft 

Excel i STA-TISTICA 

6 Моделі мережного планування 

та управління комплексом робіт 

з організації діяльності щодо 

забезпечення, виробництва і 

моніторингу ефективності та 

безпеки застосування 

фармацевтичних препаратів.  

практичне 

заняття – 3 год. 

с.р. – 5 год. 

Застосування стандартного 

програмного пакету 

«Ліга:Закон» у мережевому 

варіанті, за допомогою веб-

інтерфейсу  

7 Моделювання як метод 

дослідження у фармації. 

Основні етапи розв’язування 

задач фармації засобами 

комп’ютерних технологій. 

Віртуалізація лабораторних 

досліджень у фармації. 

Експертні системи у фармації. 

практичне 

заняття – 3 год. 

с.р. – 5 год. 

Побудова правил роботи 

експертної системи у галузі 

що слабо формалізується за 

використання пакетів All 

Fusion i MS Excel 

8 
Основні функції системи 

комп’ютерної математики 

MathCAD. Обчислення в 

системі MathCAD 

практичне 

заняття – 3 год. 

с.р. – 7 год. 

Побудова систем рівнянь у 

вигляді матриць, з описом 

граничних умов, за 

допомогою програми 

MathCAD 

 

5. Самостійна робота студента  

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1 
Моделювання у  фармації. Експертні системи. Математичні, 

статистичні і організаційні моделі фармпідприємства.  

20 

2 

Правові питання медичної і фармацевтичної діяльності. Біоетика. 

Використанням інформаційних можливостей мережі Інтернет 

(спеціалізовані сайти). 

14 

3 

Розглянути основні теоретичні і практичні заходи структурного 

аналізу спеціалізованих фармацевтичних, біохімічних, хімічних 

даних. 

14 

4 
Провести аналіз сайтів фармацевтичних підприємств, що рекламують 

фармацевтичну продукцію. Описати різновиди, особливості і 

14 



технологію реклами в мережі Інтернет. 

 Всього: 62 

 

6. Список основної та додаткової літератури 

 

Основна (базова) 

1. Комп’ютерне моделювання у фармації: підручник / І.Є. Булах,  

Л.П. Войтенко, І.П. Кривенко. – 2-ге вид. – К.: Медицина, 2017. – 

208с. 

2. Основи моделювання фармацевтичних задач засобами MathCAD: 

практикум / ПєнкінЮ.М., РижовО.А., НессоноваМ.М., 

ІваньковаН.А.,  

ЗефіровВ.М.  – Запоріжжя : Вид-во ЗДМУ, 2014. – 89с. 

 

Допоміжна 

1. Тиманюк В.А. Компьютерное моделирование в курсах физики и 

биофизики/Тиманюк В.А.,Кокодий Н.Г., Пенкин Ю.М., Рыжов А.А.,  

Жук В.А.  – Запорожье: Изд-во ЗГМУ, 2010. – 520с. 

2. Зайченко О.А. Дослідження операцій. – К.: «Слово», 2006. – 816с. 

3. Экономическое моделирование в MicrosoftExcel/Мур Д. Х.,  

Уэдерфорд Л. Р. – М.: «Вильямс», 2004. – 1024с. 

4. Лапач С.Н. Применение современных количественных методов 

анализа в фармакологии и фармации / С.Н. Лапач, А.В. Чубенко. – 

К.: Фармакологічнийкомітет, 1998. – 140с. 

5. Еремин В.В. Математика в химии. М: изд-во Московского центра 

непрерывногоматематического образования, 2016. – 64с. 

6. Охріменко М.Г. Дослідження операцій. – К., ЦУЛ, 2006. – 220с. 

7. Таха Х. Введение в исследование операций. М.: «Вильямс», 2005. – 

912с. 

8. Лазарев Н.И., Вельма С.В. Практикум по информационным 

технологиям в фармации (на основе интенсивных методик 

обучения): Учеб. пособие для студентов фармацевт. вузов. – Х.: Изд-

во НФАУ: Золотые страницы, 2002. –264с. 

9. Системи підтримки прийняття рішень / Під ред. Ситника В.Ф. – 

К.,1995. 

10. Кунда Н.Т. Дослідження операцій в транспортних системах. – К.: 

Видавничий дім «Слово», 2008. – 400с. 

11. Халафян А.А.Промышленная статистика: Контроль качества, анализ 

процессов, планирование экспериментов в пакете STATISTICA: 



Учеб.Пособие. – М.: «ЛИБРОКОМ», 2013. – 384с. 

12. Кирьянов Д.В. Mathcad 15/MathcadPrime 1.0 / Д.В.Кирьянов. – СПб.: 

БХВ-Петербург, 2012. — 432 с. 

 

Інформаційні ресурси 

1. http://spider.science.strath.ac.uk/sipbs/page.php?page=software_sims(інсталяці

йні файли фармакологічних експериментів на ізольованих тканинах або 

тваринах). 

2. http://chemcollective.org/vlab_download(інсталяційні файли віртуальної 

хімічної лабораторії). 

3. http://chemcollective.org/vlab(віртуальна хімічна лабораторія). 

4. http://www.chem.ox.ac.uk/vrchemistry/(віртуальна хімічна лабораторія). 

5. https://www.scilab.org/(офіційний сайт розробників програми 

комп'ютерного моделювання Scilab: безплатне дистрибутиви, навчальні 

матеріали, підтримка). 

6. https://www.youtube.com/user/ScilabChannel (навчальні матеріали з Scilab, 

відеокурси, новини). 

7. http://mathcad.com.ua/ (офіційний сайт представника корпорації PTCInc. в 

Україні, де можна завантажити ознайомчі версії програмних продуктів – 

CreoParametric, CreoSimulation, Windchill, Mathcad, ANSYS та ін.). 

8. https://www.youtube.com/watch?v=iw301Q2gOfA (відеоуроки по Mathcad) 

9. https://www.matburo.ru/st_subject.php?p=math(програми для математичного 

моделювання Mathematica, Maple, MathCAD, відеоуроки, навчальні 

матеріали та ін. корисні ресурси). 

10. www.imia.org(Міжнародна Асоціація Медичної Інформатики). 

11. www.uacm.kharkov.ua(Українська асоціація "Комп’ютерна медицина"). 

12. http://www.compendium.com.ua(Компендіум, лікарські препарати). 

13. www.medinfo.com.ua (Медична пошукова система України). 

14. http://www.openoffice.org/ (Офіційний сайт OpenOffice.org). 

Інтернет для відпочинку і роботи. Самовчитель| Катерина Якушина | 

Інтернет  

https://www.likeni.ru/analytics/33-sayta-s-besplatnymi-izobrazheniyami/ 

https://pixabay.com/ 

 

7. Контроль і оцінка результатів навчання  

  

7.1. Види контролю (поточний, рубіжний) проміжна атестація 

Поточний контроль знань проводиться на кожному практичному 

занятті у вигляді комп’ютерного тесту у системі RATOS.  

http://spider.science.strath.ac.uk/sipbs/page.php?page=software_sims
http://chemcollective.org/vlab_download
http://chemcollective.org/vlab
http://www.chem.ox.ac.uk/vrchemistry/
https://www.scilab.org/
https://www.youtube.com/user/ScilabChannel
http://mathcad.com.ua/
https://www.youtube.com/watch?v=iw301Q2gOfA
https://www.matburo.ru/st_subject.php?p=math
http://www.imia.org/
http://www.uacm.kharkov.ua/
http://www.compendium.com.ua/
http://www.medinfo.com.ua/
http://www.openoffice.org/
http://lib.aldebaran.ru/author/yakushina_ekaterina/yakushina_ekaterina_internet_dlya_otdyha_i_raboty_samouchitel/
http://lib.aldebaran.ru/author/yakushina_ekaterina/
http://lib.aldebaran.ru/genre/computers_root/comp_www
https://www.likeni.ru/analytics/33-sayta-s-besplatnymi-izobrazheniyami/
https://pixabay.com/


Підсумковий (рубіжний) контроль проводиться на останньому занятті у 

вигляді комп’ютерного тесту у системі RATOS.  

 

7.2. Форми контролю 

 

 усне опитування,  

 тестовий комп’ютерний контроль в системі RATOS,  

 безпосередній контроль виконання практичних маніпуляцій на 

комп’ютері, 

 диференційований залік. 

 

Оцінка за вивчення дисципліні (залік) визначається як сума оцінок 

поточної навчальної діяльності (у балах) та оцінки підсумкового 

контролю (у балах), яка виставляється при оцінюванні теоретичних знань 

та практиних навичок відповідно до переліків, визначних програмою 

дисципліни. 

 

8. Політика навчальної дисципліни  

 

При інтерактивному використанні комп’ютерних засобів під час вивчення 

дисципліни студент повинен :  

 аналізувати свою поведінку в навчальному закладі, розв’язувати 

ситуативні завдання з дотриманням норм професійної етики; вирішувати 

конфліктні ситуації з урахуванням інтересів різних сторін;  

 демонструвати негативне ставлення до проявів академічної 

недоброчесності, 

 усвідомлювати значущість норм академічної доброчесності, оцінювати 

приклади людської поведінки відповідно до цих норм;  

 демонструвати взаємоповагу, ввічливість і доброзичливість як необхідні 

умови в академічній діяльності;  

 дотримуватись етикетних норм товаришування. 

 розрізняти ознаки справжнього та вдаваного авторитету;  

 оцінювати стосунки в студентському та викладацькому колективах з 

позицій академічної доброчесності. 


