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1. Назва дисципліни «Інформаційні технології у фармації» 

 Кількість кредитів – 5 (150 годин). 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 150 годин (5 кредитів 

ECТS), 6 годин лекційних занять, 30 годин практичних занять та 114 годин 

самостійної роботи. Програма курсу структурована на модулі ECTS, до 

складу якої входять змістові модулі. Дисципліна «Інформаційні технології у 

фармації» складається з двох модулів. 

  

2. Час і місце проведення навчальної дисципліни  

Навчальні кімнати 524, 527, 626, 627 головного корпусу ЗДМУ. Час 

проведення: Понеділок - П’ятниця з 8:00 до 15:05. 

Термін викладання – один семестр 

3. Пререквізити і постреквізити навчальної дисципліни  

Навчальна дисципліна «Інформаційні технології у фармації»:  

- базується на вивченні студентами навчальних дисциплін: математика, 

медична та біологічна фізика, біологічна хімія, медична біологія, 

морфологічних дисциплін й інтегрується з цими дисциплінами;  

- закладає основи вивчення дисциплін біостатистика та соціальна 

медицина і організація охорони здоров’я;  

- сприяє вивченню студентами клінічних, гігієнічних та соціальних 

дисциплін;  

- передбачає формування умінь застосовувати знання з медичної 

інформатики в процесі подальшого навчання у професійній діяльності.  

 

4. Характеристика навчальної дисципліни 

4.1 Призначення навчальної дисципліни  

Під час вивчення дисципліни «Інформаційні технології у фармації» 

студенти отримують знання щодо здатності розв’язувати типові та складні 

спеціалізовані задачі та практичні проблеми у професійній фармацевтичній 

діяльності із застосуванням положень, теорій та методів фундаментальних, 

хімічних, технологічних, біомедичних та соціально-економічних наук; 
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інтегрувати знання та вирішувати складні питання, формулювати судження 

за недостатньої або обмеженої інформації; ясно і недвозначно доносити свої 

висновки та знання, розумно їх обґрунтовуючи, до фахової та не фахової 

аудиторії.  

Предметом вивчення навчальної дисципліни «Інформаційні технології у 

фармації» є інформаційні процеси, що передбачають використання 

інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) у фармацевтичній  галузі.  

Дисципліна «Інформаційні технології у фармації» забезпечує набуття 

студентами наступних компетентностей:  

Інтегральні:  

Здатність розв’язувати типові та складні спеціалізовані задачі та 

практичні проблеми у професійній фармацевтичній діяльності із 

застосуванням положень, теорій та методів фундаментальних, хімічних, 

технологічних, біомедичних та соціально-економічних наук; інтегрувати 

знання та вирішувати складні питання, формулювати судження за 

недостатньої або обмеженої інформації; ясно і недвозначно доносити свої 

висновки та знання, розумно їх обґрунтовуючи, до фахової та не фахової 

аудиторії. 

Загальні:  

КЗ 1. Здатність діяти соціально відповідально та громадянсько свідомо.  

КЗ 2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.  

КЗ 3. Прагнення до збереження навколишнього середовища.  

КЗ 4. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу, вчитися і 

бути сучасно навченим.  

КЗ 5. Дух підприємництва, здатність виявляти ініціативу.  

КЗ 6. Знання та розуміння предметної області та розуміння професії.  

КЗ 7. Здатність до адаптації та дії у новій ситуації.  

КЗ 8. Здатність спілкуватися рідною мовою як усно, так і письмово, 

здатність спілкуватися другою мовою.  

КЗ 9. Навички використання інформаційних і комунікаційних 

технологій. КЗ 10. Здатність до вибору стратегії спілкування, здатність 

працювати в команді.  

КЗ 11. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт.  

КЗ 12. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні. 

Спеціальні (фахові) : 

КФ 1. Здатність використовувати у професійній діяльності знання 

нормативно-правових, законодавчих актів України та рекомендацій 

належних фармацевтичних практик.  

КФ 2. Здатність здійснювати діяльність з розробки і оформлення 



документації щодо чіткої визначеності технологічних процесів виготовлення 

та виробництва лікарських засобів відповідно до правил належних практик.  

КФ 3. Здатність організовувати виробничу діяльність аптек щодо 

виготовлення лікарських препаратів у різних лікарських формах за 

рецептами лікарів і замовленнями лікувальних закладів, включаючи 

обґрунтування технології та вибір допоміжних матеріалів відповідно до 

правил Належної аптечної практики (GPP).  

КФ 4. Здатність організовувати та брати участь у виробництві 

лікарських засобів в умовах фармацевтичних підприємств, включаючи вибір 

технологічного процесу із обґрунтовуванням технологічного процесу та 

вибором відповідного обладнання згідно з вимогами Належної виробничої 

практики (GMP).  

КФ 5. Здатність організовувати та проводити заготівлю лікарської 

рослинної сировини з урахуванням раціонального використання ресурсів 

лікарських рослин, прогнозувати та обґрунтовувати шляхи вирішення 

проблеми збереження та охорони заростей дикорослих лікарських рослин 

відповідно до правил Належної практики культивування та збирання вихідної 

сировини рослинного походження (GACP).  

КФ 6. Здатність організовувати діяльність аптеки із забезпечення 

населення та закладів охорони здоровя лікарськими засобами, 

парафармацевтичними товарами, засобами медичного призначення та 

лікувальною парфумерно-косметичною продукцією відповідно до вимог 

Національної лікарської політики, Належної аптечної практики та інших 

організаційно-правових норм фармацевтичного законодавства.  

КФ 7. Здатність організовувати дію системи звітності та обліку 

(управлінського, статистичного, бухгалтерського та фінансового) в аптечних 

закладах, здійснювати товарознавчий аналіз, адміністративне діловодство, 

документування та управління якістю згідно нормативно-правових актів 

України.  

КФ 8. Здатність аналізувати та прогнозувати основні економічні 

показники діяльності аптечних закладів, здійснювати розрахунки основних 

податків та зборів, формувати ціни на лікарські засоби та вироби медичного 

призначення відповідно до чинного законодавства України. 

КФ 9. Здатність розробляти, впроваджувати та застосовувати підходи 

менеджменту у професійній діяльності аптечних, оптово-посередницьких, 

виробничих підприємств та інших фармацевтичних організацій відповідно до 

принципів Належної практики фармацевтичної освіти та Глобальної рамки 

FIP.  

КФ 10. Здатність організовувати і здійснювати загальне та маркетингове 



управління асортиментною, товарно-інноваційною, ціновою, збутовою та 

комунікативною політиками суб’єктів фармацевтичного ринку на основі 

резуль- татів маркетингових досліджень та з урахуванням ринкових процесів 

на національному і міжнародному ринках.  

КФ 11. Здатність проводити аналіз соціально-економічних процесів у 

фармації, форм, методів і функцій системи фармацевтичного забезпечення 

населення та її складових у світовій практиці, показників потреби, 

ефективності та доступності фармацевтичної допомоги в умовах медичного 

страхування та реімбурсації вартості лікарських засобів.  

КФ 12. Здатність організовувати, забезпечувати і проводити аналіз 

лікарських засобів та лікарської рослинної сировини в аптечних закладах і 

контрольно-аналітичних лабораторіях фармацевтичних підприємств 

відповідно до вимог Державної фармакопеї та інших нормативно-правових 

актів.  

КФ 13. Здатність проводити синтез фармацевтичних субстанцій. 

Здатність організовувати та здійснювати контроль якості лікарських засобів у 

відповідності з вимогами Державної фармакопеї України та належних 

практик, визначати способи відбору проб для контролю лікарських засобів 

відповідно до діючих вимог та проводити їх сертифікацію, запобігати 

розповсюдженню фальсифікованих лікарських засобів. Здатність 

здійснювати всі види контролю якості ветеринарних препаратів, 

парфумерно-косметичних засобів, а також БАР та виробів медичного 

призначення відповідно до вимог нормативних документів (Декларації про 

відповідність ДТУ).  

КФ 14. Здатність здійснювати розробку методик контролю якості 

лікарських засобів, фармацевтичних субстанцій, ветеринарних препаратів, 

парфумерно-косметичних засобів, а також БАР та виробів медичного 

призначення, лікарської рослинної сировини і допоміжних речовин з 

використанням фізичних, фізико-хімічних та хімічних методів контролю.  

КФ 15. Здатність визначати лікарські засоби та їх метаболіти у 

біологічних рідинах та тканинах організму, проводити хіміко-токсикологічні 

дослідження з метою діагностики гострих отруєнь, наркотичного та 

алкогольних сп’янінь.  

КФ 16. Здатність забезпечувати належне зберігання лікарських засобів 

та виробів медичного призначення відповідно до їх фізико-хімічних 

властивостей та правил Належної практики зберігання (GSP) у закладах 

охорони здоров’я.  

КФ 17. Здатність здійснювати моніторинг ефективності та безпеки 

застосування населенням лікарських засобів згідно даних щодо їх клініко-



фармацевтичних характеристики, а також суб’єктивні ознаки та об’єктивні 

клінічні, лабораторні та інструментальні критерії обстеження хворого.  

КФ 18. Здатність забезпечувати раціональне застосування рецептурних 

та безрецептурних лікарських засобів згідно з фізико-хімічними, 

фармакологічними характеристиками, біохімічними, патофізіологічними 

особливостями конкретного захворювання та фармакотерапевтичними 

схемами його лікування. 

 КФ 19. Здатність здійснювати домедичну допомогу хворим та 

постраждалим у екстремальних ситуаціях.  

КФ 20. Здатність здійснювати консультування та фармацевтичну опіку 

під час вибору та відпуску безрецептурного лікарського засобу шляхом 

оцінки співвідношення ризик/користь, сумісності, показань та протипоказань 

керуючись даними про стан здоров’я конкретного хворого із врахуванням 

біофармацевтичних, фармакокінетичних, фармакодинамічних та фізико-

хімічних особливостей лікарського засобу.  

КФ 21. Здатність проводити санітарно-просвітницьку роботу серед 

населення з метою профілактики поширених захворювань внутрішніх 

органів, попередження небезпечних інфекційних та паразитарних 

захворювань, а також з метою сприяння своєчасному виявленню та 

підтриманню прихильності до лікування цих захворювань згідно з їхніми 

медико-біологічними характеристиками та мікробіологічними 

особливостями. 

 

4.2. Мета вивчення навчальної дисципліни 

Метою викладання навчальної дисципліни «Інформаційні технології в 

фармації» є 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, застосування об'єктно-орієнтованого моделювання для 

вирішення фармацевтичних та хімічних задач. 

 

4.3 Завдання вивчення дисципліни  

1. Сформувати навички алгоритмічного і системного мислення у 

студентів при використанні пакетів прикладних програм різного призначення 

в їх професійній діяльності.  

2. Сформувати вміння щодо використання комп'ютерної техніки і 

інформаційних технологій в повсякденній діяльності фахівця; 

3. Сформувати вміння щодо роботи з периферійними приладами, 

управління вводом та виводом інформації;  



4. Вивчити основні принципи побудови електронних документів. 

Засвоїти методики пошуку спеціальної інформації в мережі Інтернет,  

5. Отримати практичні навички алгоритмічного мислення при 

вирішенні фармацевтичних задач з використанням комп’ютера. 

6. Навчити працювати зі структурою локальних комп’ютерних 

мереж та хмарними технологіями. 

7. Надати базові відомості про способи обчислювання та обробки 

статистичної інформації в фармації;   

8. Сформувати навички інтерактивного аналізу даних та побудови 

пошукових запитів до реляційної або об’єктно-орієнтованої бази даних з 

предметним контентом за стандартними синтаксичними правилами мови 

SQL. 

9. Ознайомити з можливостями сучасних експертних систем та 

навичками їх використання в фармацевтичні діяльності. 

 

4.4 Зміст навчальної дисципліни  

Тема 1. Архітектура сучасних комп’ютерних засобів. Основні 

функціональні вузли (компоненти) та принципи їх взаємодії. Різновиди 

операційних систем. 

Тема 2. Організація інформаційного середовища студента на базі 

хмарних технологій MS Office 365 

Тема 3. Основи проектування навчальних елементів для онлайн курсів 

edX. Обробка медичних зображень у програмі ACD ChemSketch. 3D – 

моделювання хімічних сполук.  

Тема 4. Статистичні методи обробки результатів фармацевтичних  

досліджень за допомогою електронних таблиць MS Excel. 

Тема 5.  Алгоритмізація та формалізація фармацевтичних задач. Лінійні 

та розгалужені алгоритми. Основні оператори та вбудовані функції мови 

Cache. 

Тема 6. Алгоритмізація циклічних процесів. Формальна логіка. Масиви 

та вбудовані функції навігації в масивах. Інструментальне середовище Studio 

Intersystem. 

Тема 7. Основи об'єктно-орієнтованого підходу к аналізу задач 

фармацевтичного профілю. UML – моделювання об’єктів предметної галузі. 

Тема 8. Принципи організації web – інтерфейсу та сайтів. Мова розмітки 

HTML. Основи представлення хімічної інформації в XML-форматі (мова 

CML). 

Тема 9. Інформаційні системи в фармації на основі систем  управління 

базами даних. Організація взаємодії користувача із базою даних та розробка 



інтерактивної web-сторінки. 

Тема 10. Моделювання процесу прийняття рішень в хімії та фармації, та 

розробка інформаційної системи підтримки прийняття рішень. Дерева 

рішень. 

 

 

4.5 План вивчення навчальної дисципліни  

 

№ 

тижня 

Назва теми Форми 

організації 

навчання та 

кількість годин 

Завдання для  

самостійної  

роботи 

1 Архітектура сучасних 

комп’ютерних засобів. 

Основні функціональні вузли 

(компоненти) та принципи їх 

взаємодії. Різновиди 

операційних систем. 

практичне 

заняття – 3 год.; 

с.р. – 10 год. 

Порівняльний аналіз 

платформ персональних 

комп’ютерів Intel та 

AMD. Принципи 

організації планшетів та 

нетбуків. 

2 Організація інформаційного 

середовища студента на базі 

хмарних технологій MS 

Office 365 

лекція  -2 год.; 

практичне 

заняття – 3 год.; 

с.р. – 12 год. 

Складання різних типів 

алгоритмів (лінійних, 

розгалужених, 

циклічних, рекурсивних 

та ін.) 

3 Основи проектування 

навчальних елементів для  

онлайн курсів edX. Обробка 

медичних зображень у 

програмі ACD ChemSketch. 

3D – моделювання хімічних 

сполук. 

практичне 

заняття – 3 год.; 

с.р. – 12 год. 

Огляд та порівняльний 

аналіз інформаційних 

систем в аптечній 

діяльності. Аналіз 

спеціалізованого 

програмного 

забезпечення для 

автоматизації 

діагностичної 

лабораторії. 

4 Статистичні методи обробки 

результатів фармацевтичних 

досліджень за допомогою 

електронних таблиць MS 

Excel. 

практичне 

заняття – 3 год.; 

с.р. – 10 год. 

Аналіз структури 

мережі медичного 

університету та інших 

корпоративних 

комп’ютерних мереж. 

5 Алгоритмізація та 

формалізація 

фармацевтичних задач. 

лекція  -2 год.; 

практичне 

заняття – 3 год. 

Проектування веб-

сайтів за допомогою 

мови розмітки HTML 



Лінійні та розгалужені 

алгоритми. Основні 

оператори та вбудовані 

функції мови Cache. 

с.р. – 12 год. 

6 Алгоритмізація циклічних 

процесів. Формальна логіка. 

Масиви та  вбудовані функції 

навігації в масивах. 

Інструментальне середовище 

Studio Intersystem. 

практичне 

заняття – 3 год. 

с.р. – 12 год. 

Робота з програмою 

Terminal у середовищі 

програмування Cache 

Intersystem.  

7 Основи об'єктно-

орієнтованого підходу к 

аналізу задач 

фармацевтичного профілю. 

UML – моделювання об’єктів 

предметної галузі. 

практичне 

заняття – 3 год. 

с.р. – 10 год. 

Робота з програмою 

Cache Studio у 

середовищі 

програмування Cache 

Intersystem. 

8 Принципи організації web – 

інтерфейсу та сайтів. Мова 

розмітки HTML. Основи 

представлення хімічної 

інформації в XML-форматі 

(мова CML). 

практичне 

заняття – 3 год. 

с.р. – 12 год. 

Побудова діаграм класів 

та екземплярів за 

допомогою мови 

моделювання UML 

9 Інформаційні системи в 

фармації на основі систем  

управління базами даних. 

Організація взаємодії 

користувача із базою даних 

та розробка інтерактивної 

web -сторінки 

лекція -1 год.; 

практичне 

заняття – 3 год.; 

с.р. – 12 год. 

Робота з базами даних 

та системами 

управління базами 

даних. Створення баз 

даних із використанням 

мови запитів до баз 

даних SQL. 

10 Моделювання процесу 

прийняття рішень в хімії та 

фармації, та розробка  

інформаційної системи 

підтримки прийняття рішень. 

Дерева рішень. 

лекція -1 год.; 

практичне 

заняття – 3 год.; 

с.р. – 12 год. 

Створення динамічних 

веб-сторінок у програмі  

Cache Server Page. 

 

5. Самостійна робота студента  

 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1 Порівняльний аналіз платформ персональних комп’ютерів 10 



Intel та AMD. Принципи організації планшетів та нетбуків. 

2 
Отримання навичок складання різних типів алгоритмів 

(лінійних, розгалужених, циклічних, рекурсивних та ін.) 
10 

3 

Огляд та порівняльний аналіз інформаційних систем в 

аптечній діяльності. Аналіз спеціалізованого програмного 

забезпечення для автоматизації діагностичної лабораторії. 

12 

4 
Аналіз структури мережі медичного університету та інших 

корпоративних комп’ютерних мереж. 
10 

5 
Отримання навичок проектування веб-сайтів за допомогою 

мови розмітки HTML 
12 

6 
Отримання практичних навичок роботи з програмою 

Terminal у середовищі програмування Cache Intersystem.  
12 

7 
Отримання практичних навичок роботи з програмою Cache 

Studio у середовищі програмування Cache Intersystem. 
12 

8 
Побудова діаграм класів та екземплярів за допомогою мови 

моделювання UML 
12 

9 

Отримання практичних навичок роботи з базами даних та 

системами управління базами даних. Створення баз даних із 

використанням мови запитів до баз даних SQL. 

12 

10 
Створення динамічних веб-сторінок у програмі  Cache Server 

Page. 
12 

Разом 114 
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ВНЗ ІV рів. акред. Рекомендовано МОЗ. 2008. – 224с. 
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280 с. 
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навч. закл. /С.Г. Карпенко, В.В. Попов, Ю.А. Тарнавський, Г.А. Шпортюк. -
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учебное пособие. – Ставрополь: изд-во СтГМА. – 2007. – с.138 
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10. Марценюк В. П., Семенець А. В. Медична інформатика. 

Інструментальні та експертні системи. — Тернопіль: Укрмедкнига, 2004. — 

222 с. 
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7. Контроль і оцінка результатів навчання  

7.1. Види контролю (поточний, рубіжний) проміжна атестація 

Поточний контроль здійснюється на кожному практичному занятті 

відповідно конкретним цілям теми. Рекомендується застосовувати на всіх 

практичних заняттях види стандартизованого контролю теоретичної 

підготовки та контроль засвоєння практичних навичок: комп’ютерні тести, 

виконання практичних завдань, включаючи компетентнісно-орієнтовані.  

Підсумковий контроль засвоєння модулю відбувається по 

завершенню вивчення блоку відповідних змістових модулів шляхом 

тестування та виконання практичних завдань.  

Оцінка за кожне практичне заняття з дисципліни повинна бути 

комплексною, включаючи контроль теоретичної та практичної підготовки 

студента, і виставлятися викладачем за традиційною чотирибальною 

шкалою, а також конвертується у відповідні бали.  

Максимальна кількість балів, що присвоюється студентам при засвоєнні 

кожного з двох модулів – 100.  

Самостійна робота студентів, яка передбачена в темі поряд з 

аудиторною роботою, оцінюється під час поточного контролю теми на 

відповідному занятті. 

 

7.2. Форми контролю 

 усне опитування,  

 тестовий комп’ютерний контроль,  

 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 практичних 

навичок відповідно до переліків, визначних програмою дисципліни. 

 

 

8. Політика навчальної дисципліни  



 Активна участь студентів на практичному занятті під час опитування, 

відвідування лекційних занять, ініціативність студентів в обговоренні 

дискусійних тем, своєчасність виконя самостійної роботи, заохочення 

студентів до науково-дослідної роботи. 

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. 


