
 

 

 

Силабус навчальної дисципліни 

«Інформаційні технології у фармації» 

 

Спеціальність: 226 Фармація, промислова 

фармація 

Галузь знань: 22 Охорона здоров’я 

Рівень вищої освіти Початковий рівень (короткий цикл) вищої освіти 

молодший бакалавр 

Статус дисципліни Навчальна дисципліна з фахового переліку 

Семестр 4 (четвертий) 

Обсяг дисципліни, 

кредити ЄКТС / 

загальна кількість 

годин 

1,5 кредити / 45 годин 

Мова викладання Українська  

Що буде вивчатися 

(предмет навчання) 

Ознайомлення з основами сучасних інформаційних технологій; 

набуття практичних навичок: підготовки документації 

фармацевтичних закладів засобами текстового процесора; 

моделювання задач для фармацевтичної галузі засобами 

табличного процесора та виконання розрахунків; створення 

фармацевтичних баз даних; набуття студентами навичок роботи з 

сучасними прикладними програмами за обраним напрямом, а 

саме «1С: Підприємство конфігурація «Торгівля і склад»; 

отримання інформації за допомогою мережі Internet. 

Чому це цікаво / 

потрібно вивчати (мета) 

Забезпечує загальне розуміння методів та способів отримання, 

обробки, передачі і збереження інформації, формування навичок 
застосовувати знання та уміння з комп’ютерних та інформаційних 

технологій у процесі навчання і професійної діяльності. 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

Працювати з основними елементами екрану текстового процесора при 

складанні інвентаризаційних описів та фармацевтичної звітності; 
створювати, редагувати, форматувати та друкувати текстові документи 

враховуючи умови функціонування фармацевтичного ринку України; 

створювати таблиці фармацевтичної звітності та працювати з ними; 

працювати з елементами вікна табличного процесора при складанні 
фармацевтичної документації; переносити інформацію із інших джерел 

до табличного процесора; створювати та редагувати електронні 

таблиці, складати формули для економічних розрахунків у 
фармацевтичних закладах; проводити розрахунки за допомогою 

табличного процесора відповідно до потреб фармацевтичних закладів; 

зчитувати до середовища табличного процесора медичну 

інформацію; використовуючи операції та функції програми 

опрацювання табличного процесора, опрацьовувати медичну 

інформацію; фільтрувати дані, що зберігаються; виконувати 

аналіз даних, які зберігаються;  об’єднувати медичні дані; 

створювати зв’язок між листами при прийомі та відпуску 

лікарських засобів; завантажувати прайс листи фармацевтичних 



підприємств; розв’язувати задачі оптимізації за допомогою 

табличного процесора; завантажувати систему управління базами 

даних (СУБД); виконувати проектування БД; створювати 

структуру бази даних та заповнювати базу даних різними 

способами, редагувати дані у БД (вносити зміни до даних, які 

зберігаються в БД, змінювати структуру БД, вилучати записи), 

створювати зв’язок між таблицями;  фільтрувати та 

впорядковувати дані в БД; організовувати пошук потрібної 

інформації в БД, опрацьовувати дані різних типів за допомогою 

вбудованих до СУБД функцій, виконувати різні операції з 

файлами БД, створювати форми та звіти, виконувати прості та 

складені запити в СУБД; працювати з документами в програмному 

продукті «1С: Підприємство  - Торгівля і склад»; вводити 

номенклатуру; встановлювати тип цін для номенклатури 

(формувати та позначати роздрібні ціни на лікарські засоби та 

вироби медичного призначення); працювати з обліком товарних 

запасів, грошових коштів;  приймати товарно-матеріальні 

цінності від постачальника; оптова торгівля;  переміщувати 

товари з оптового складу на роздрібний; оформлювати 

повернення товарів від покупця; оформлювати продаж медичних 

товарів; проводити аналіз наявності лікарських засобів на певний 

період;  знаходити потрібні медичні товари; працювати з 

документами «Роздрібні-Чек», «Роздрібні-Чек-Повернення»; 

працювати з обліком товарних запасів; працювати з журналом 

документів. 

Як можна 

користуватися набутими 

знаннями і вміннями 

(компетентності) 

Здатність діяти соціально відповідально та громадянські свідомо. 
Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. Здатність до 

абстрактного мислення, аналізу та синтезу, вчитися і бути сучасно 

навченим. Здатність виявляти ініціативу та підприємливість. Знання та 

розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності. 
Здатність до адаптації та дії у новій ситуації. Навички використання 

інформаційних і комунікаційних технологій. Здатність до вибору 

стратегії спілкування, здатність працювати в команді та з експертами з 
інших галузей знань/видів економічної діяльності. Здатність оцінювати 

та забезпечувати якість виконуваних робіт. Здатність проведення 

досліджень на відповідному рівні. Здатність організовувати діяльність 

аптеки із забезпечення населення, закладів охорони здоров’я 
лікарськими засобами та іншими товарами аптечного асортименту й 

впровадити в них відповідні системи звітності й обліку 

(управлінського, статистичного, бухгалтерського та фінансового) 
відповідно до вимог Національної лікарської політики, Належної 

аптечної практики (GPP) та здійснювати товарознавчий аналіз, 

адміністративне діловодство з урахуванням організаційно-правових 
норм фармацевтичного законодавства. 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. 



Навчальна логістика Зміст дисципліни:  

Підготовка фармацевтичних документів засобами текстового 

процесора. Проведення розрахунків у галузі фармації за 

допомогою табличного процесора. Створення фармацевтичних 

баз даних. Фармацевтичні інформаційні ресурси. 

Види занять: лекції, практичні заняття, самостійна робота 

Методи навчання: словесні, наочні 

Форми навчання: інституційна (очна (денна, вечірня), заочна 

(на основі ПЗСО) 

Пререквізити Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з основ 

економіки, математики, інформатика, фізика   

Пореквізити Вивчення курсу є необхідним для подальшого засвоєння знань з 

економіки та організації фармації, фармацевтична хімія  

Інформаційне

забезпечення 

з фонду  

Література: 
1) Основи медичної інформатики. Практикум: навчальний посібник 

(І—ІІІ р. а.) / Т.І. Бондаренко Київ ВСВ «Медицина» 2018 

2) Медична інформатика :Підручник для медичних ВНЗ ІV р.а. – 3-тє 
вид., випр. / Булах І.Є., Лях Ю.Є. – К., 2018 – 368с. 

Репозитарій Медичного фахового коледжу ЗДМУ: 

Посилання на вкладені в репозитарій авторські конспект лекцій, 

методичні рекомендації, які пройшли процедуру затвердження 

цикловою комісією 

Локація та матеріально 

– технічне забезпечення 

Комп’ютерний клас, ноутбуки, стенди 

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика 

Залік, тестування 

Відділення Професійної та практичної підготовки відділення «Фармація» 

Факультет Фармацевтичний 

Викладач 

 

Корхова Ольга Іванівна 

Посада: викладач 

Профайл викладача: посилання на профіль 

Тел.: 0965833345 

E-mail: rayok1@ukr.net  

Оригінальність 

навчальної дисципліни 

Авторський курс, викладання українською мовою 

Лінк на дисципліну Вказується посилання на розроблений електронний курс 
 

Заст. директора з навчальної частини Ю. С. Саболдашна 

Розробник Т. Ю. Четвертак 


