
Вибіркова дисципліна



ПЕРІОД  НАВЧАННЯ: І курс, ІІ семестр

ОБСЯГ: 120 год. (4 кредити), з них:

Лекції – 14 год.

Практичні заняття – 18 год.

Самостійна робота – 88 год.



МЕТА ТА ЗАВДАННЯ  ДИСЦИПЛІНИ

Метою вивчення навчальної дисципліни “Основи
комп'ютерних технологій у фармації” є формування
теоретичних знань та практичних умінь і навичок
використання новітніх інформаційних технологій і
сучасних прикладних програм у галузі фармації,
навчання опрацюванню фармацевтичної і медико-
біологічної інформації за допомогою інформаційно-
комунікаційних технологій, забезпечення розвитку
інформаційної компетентності у майбутніх
фармацевтів.

Основним завданням вивчення дисципліни є
освоєння методів і засобів застосування
інформаційних технологій у фармації в повсякденній
діяльності фахівця.



КОМПЕТЕНТНОСТІ,  ЯКІ  ЗДОБУВАЧ  ОСВІТИ  
НАБУДЕ  В РЕЗУЛЬТАТІ  НАВЧАННЯ

Загальні:

ЗК 1. Здатність застосовувати знання в практичних ситуаціях.

ЗК 2. Знання та розуміння предметної області та розуміння професії.

ЗК 3. Здатність спілкуватися державною та іншою мовою як усно, так і письмово.

ЗК 4. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.

ЗК 5. Вміння виявляти та вирішувати проблеми.

ЗК 6. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.

ЗК 7. Здатність до міжособистісної взаємодії та командної роботи.

ЗК 10. Здатність приймати обґрунтовані рішення.

ЗК 11. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.

ЗК 13. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт.



Фахові компетентності:
ФК 2. Здатність здійснювати професійну діяльність згідно з вимогами санітарно-гігієнічного режиму,
охорони праці, техніки безпеки та протипожежної безпеки.
ФК 3. Здатність застосовувати на практиці принципи фармацевтичної етики та деонтології, розуміти
соціальні наслідки професійної діяльності.
ФК 4. Здатність проводити інформативну та санітарно-просвітницьку роботу серед населення.
ФК 5. Здатність надавати фармацевтичну допомогу споживачам фармацевтичних послуг.
ФК 6. Здатність організовувати забезпечення населення та лікувально-профілактичних закладів
лікарськими засобами та товарами аптечного асортименту.
ФК 7. Здатність виробляти (виготовляти) лікарські засоби в умовах аптеки та виконувати технологічні
операції у процесі промислового виробництва лікарських засобів.
ФК 8. Здатність виконувати завдання щодо забезпечення якості (у тому числі контролю) лікарських
засобів.
ФК 9. Здатність реалізовувати лікарські засоби та товари аптечного асортименту.
ФК 10. Здатність здійснювати організаційно-управлінську діяльність аптечними закладами та їх
структурними підрозділами.
ФК 11. Здатність надавати домедичну допомогу.
ФК 12. Здатність проводити дослідження у практичній професійній діяльності на відповідному рівні.



Програмні результати навчання:

ПРН 1. Демонструвати знання навчальних дисциплін циклу загальної підготовки для засвоєння

навчальних дисциплін циклу професійної підготовки.

ПРН 2. Проектувати майбутню професійну діяльність з урахуванням її значущості для здоров’я

людини та напрямків розвитку фармації.

ПРН 3. Брати участь у встановленні ділових комунікацій, використанні інформаційно-

комунікативних технологій та професійної лексики у повсякденній діяльності.

ПРН 4. Демонструвати знання сучасних інформаційних технологій для вирішення

експериментальних та практичних завдань у сфері професійної діяльності.

ПРН 5. Обирати оптимальні методи та способи розв’язування складних та спеціалізованих задач,

відшукуючи шляхи вирішення проблемних ситуацій у професійній діяльності.

ПРН 6. Встановлювати контакти з іншими людьми з метою налагодження взаєморозуміння між

учасниками професійної діяльності та досягнення діалогу і результату спілкування.

ПРН 7. Діяти компетентно у відповідності до етичних принципів з усвідомленням соціальних

наслідків своєї професійної діяльності.



Програмні результати навчання:
ПРН 8. Відповідати вимогам постійного професійного розвитку для покращення поточної та

майбутньої діяльності.

ПРН 9. Оволодівати певною роллю при входженні в нову ситуацію оточуючого середовища,

розуміючи елементи виробничої та соціальної адаптації.

ПРН 12. Дотримуватися вимог санітарно-протиепідемічного режиму, охорони праці, правил

техніки безпеки та протипожежної безпеки у професійній діяльності.

ПРН 13. Імплементувати принципи фармацевтичної етики та деонтології у професійну діяльність.

ПРН 20. Сприяти процесу обміну об’єктивною, зрозумілою, точною фармацевтичною інформацією з

гарантуванням її конфіденційності.

ПРН 27. Проводити дослідження різних процесів фармацевтичної діяльності, складність яких

відповідає певному рівню виконуваних функцій.

ПРН 28. Розуміти і реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності 

вільного демократичного суспільства, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в 

Україні.



Доктор економічних наук, доцент
Корчинський Іван Осипович
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