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ВСТУП 
 
Робоча програма дисципліни  «Інформаційні технології (за професійним спрямуванням)» скла-
дена відповідно до освітньої програми «Фармація» другого (магістерського) рівня  вищої 
освіти. 
 

1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
Галузь знань, спеціальність, освітній ступінь 
Галузь знань 22 Охорона здоров’я 

 
Спеціальність 226 Фармація, промислова фармація  
Освітній ступінь магістр 
Характеристика навчальної дисципліни 
Вид Обов’язкова 
Кількість кредитів ECTS Кількість кредитів  – 5 
Загальна кількість годин Загальна кількість годин – 150 
Форма підсумкового контролю залік 
Показники навчальної дисципліни  
 денна форма навчання заочна форма навчання 
Семестр 4 4 
Кількість аудиторних годин:   
лекції 30 6 
практичні заняття 30 10 
семінарські занняття   
лабораторні заняття, год.   
Самостійна робота, год. 90 134 
Індивідуальні науково-дослідні зав-
дання 

відповідно до рекомендо-
ваного  списку 

відповідно до рекомендо-
ваного  списку 

 
 
2. МЕТА, ЗАВДАННЯ, КОМПЕТЕНТНОСТІ ТА РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ ДИСЦИПЛІНИ 
 
Метою вивчення навчальної дисципліни "Інформаційні технології (за професійним спрямуван-
ням)" є формування теоретичних знань та практичних умінь використання новітніх інфор-
маційних технологій і сучасних прикладних програм у галузі фармації, навчання опрацюванню 
фармацевтичної і медико-біологічної інформації за допомогою інформаційно-комунікаційних 
технологій (ІКТ), забезпечення розвитку інформаційної компетентності у майбутніх провізорів 
(фармацевтів). 
Інформаційні системи і технології базуються на сучасних апаратних і програмних засобах ЕОМ 
(IBM/PC) та програмному забезпеченні таких продуктів, як операційні системи (Windows, 
Vista), систем додатків сучасного інтегрованого комплексу Microsoft Office (Microsoft Word, 
Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, Microsoft Access, Microsoft Visual Basic for Applications 
тощо). Комп’ютери та засновані на їх використанні комп’ютерні інформаційні технології харак-
теризують рівень і темпи розвитку сучасного суспільства.  
 
Основні завдання курсу : 
забезпечення розуміння здобувачами вищої освіти суті та значення сучасних інформаційних 
технологій; 
ознайомити студентів з основними поняттями, термінами, визначеннями інформатики і 
комп’ютерної техніки; 
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надати теоретичні знання по структурі і функціям сучасних операційних систем Microsoft 
Windows та додаткам Microsoft Office (Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, 
Microsoft Access, VBA тощо), локальним інформаційним мережам і глобальній мережі Інтернет; 
забезпечити практичне засвоєння студентами отриманих знань і набуття навичок та досвіду ро-
боти на сучасній комп’ютерній техніці; 
підготувати студентів до практичного використання комп’ютерної техніки у подальшому нав-
чанні та роботі в сфері туризму; 
 
Набуття компетентностей 
загальні компетентності (ЗК):  
ЗК 4 Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу, вчитися і бути сучасно навче-

ним. 
ЗК 9 Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. 
ЗК 11 Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт. 
 
спеціальні (фахові) компетентності 
ФК 8 Здатність організовувати діяльність аптеки із забезпечення населення, закладів охоро-

ни здоров’я лікарськими засобами та іншими товарами аптечного асортименту й впро-
вадити в них відповідні системи звітності й обліку (управлінського, статистичного, 
бухгалтерського та фінансового) відповідно до вимог Національної лікарської політи-
ки, Належної аптечної практики (GPP) та здійснювати товарознавчий аналіз, 
адміністративне діловодство з урахуванням організаційно-правових норм фармацев-
тичного законодавства. 

ФК 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. 

 
Результати навчання: 
ПРН 3 Застосовувати знання з загальних та фахових дисциплін у професійній діяльності. 
ПРН 5 Демонструвати вміння самостійного пошуку, аналізу та синтезу інформації з різних 

джерел та використання цих результатів для рішення типових та складних спеціалізо-
ваних завдань професійної діяльності. Аргументувати інформацію для прийняття 
рішень, нести відповідальність за них у стандартних і нестандартних професійних си-
туаціях 

ПРН 7 Виконувати професійну діяльність з використанням креативних методів та підходів. 
ПРН 9 Здійснювати професійну діяльність використовуючи інформаційні технології, «Ін-

формаційні бази даних», системи навігації, Internet-ресурси, програмні засоби та інші 
інформаційно-комунікаційні технології. 

 
По закінченні вивчення дисципліни студенти повинні 
знати: 

• основи економічної інформатики та сучасної комп’ютерної техніки; 
• архітектуру ПЕОМ, технічне та програмне забезпечення; 
• формалізацію та алгоритмізацію обчислювальних процесів та етапи підготовки задач для 

розв'язання їх  на ПЕОМ; 
• сучасні операційні системи та додатки Microsoft Office (Microsoft Word, Microsoft Excel, 

Microsoft PowerPoint, Microsoft Access, Microsoft Visual Basic for Applications тощо) 
• вміти: 
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• користуватися можливостями програмного забезпечення Microsoft Office для реалізації 
прикладних економічних задач, обробки текстів та даних, що розраховані на конкретно-
го споживача; 

• користуватися елементарними навичками програмування з використанням прикладних 
систем програмування для персональних ЕОМ. 

• Курс “Інформаційні технології (за професійним спрямуванням)”, перш за все є фунда-
ментальною дисципліною, яка тісно пов’язана з такими математичними дисциплінами, 
як: математика, теорія ймовірності та математична статистика, математичне програ-
мування та економетрія. Елементи інформатики і комп’ютерної техніки використову-
ються у таких прикладних дисциплінах, як: мікро- і макроекономіка, облік та аудит, 
маркетинг та зовнішньо-економічна діяльність, економіка туристської діяльності тощо 
для прикладних досліджень в області оцінки економічного розвитку країн, умов соціаль-
но-економічного розвитку суспільства, оцінки рівня життя населення, ефективності ви-
робництва та інші. 

 
ПРОГРАМА  КУРСУ 

 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. ОСНОВИ ОТ, ПРОГРАМУВАННЯ І ІНФОРМАТИКИ 

 
Тема 1. Архітектура та принципи функціонування ПК. Формалізація та алгоритмізація 
обчислювальних процесів.  
Інформатика й інформаційні технології. Історія розвитку обчислювальних машин. Функціо-
нальні блоки персональних комп’ютерів (ПК). Структурна схема ПК. Призначення пристроїв 
ПК (системний блок, блок живлення, системна плата, мікропроцесор, оперативна пам’ять, си-
стемна шина, накопичувачі, стримери, адаптори, контролери, монітори, клавіатура, маніпулято-
ри, принтери, модеми, сканери тощо). 
Поняття обчислювального процесу. Методологія розв’язання задач на ЕОМ. 
Геометричні фігури та структурний підхід до розв’язання задач на ЕОМ. Типові логічні опе-
рації для одномірних масивів. Типові логічні операції для двомірних масивів. 
Література: [6; 7, 11–12] 
 
Тема 2. Програмне забезпечення ПЕОМ. Основи програмування мовою    Visual Basic 6.0 
Інтегроване середовище  розроблення прикладних програм. Вікно елементів керування. Вікно 
властивостей. Загальні властивості елементів керування. Спеціальні властивості елементів ке-
рування. Властивості елементів керування, які задає     користувач для вибору об’єктів. Призна-
чення вікон об’єктів, форми, проекту та редактора коду. Збереження файлу проекту. 
Література: [7, 13] 
 
Тема 3. Особливості проектування 
Створення процедур оброблення подій. Правила запису програмного коду.     Оголошення та 
опис змінних. Способи оголошення типів змінних. Визначення області видимості змінної. 
Функції: стандартні, рядкові, фінансові, InputBox, MessageBox. Програмування лінійних про-
цесів. Програмування обчислювальних процесів, що розгалужуються. Програмування 
циклічних процесів 
Література: [7, 13] 
 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. MICROSOFT OFFICE 
 
Тема 4. Основи роботи Microsoft Office і Microsoft Word 
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Запуск додатків Office. Робота з довідковою системою. Робота з меню, вікнами і панелями ін-
струментів. Відкриття існуючого документа. Збереження файлу. Створення нового документа. 
Вихід із додатків Office. Загальні відомості про    текстовий редактор Microsoft Word. Створен-
ня нового документа. Збереження  документа. Відкриття файлів. Попередній перегляд файлів. 
Введення і  редагування тексту. Вставлення в текст спеціальних символів. Форматування   сим-
волів. Форматування абзаців. Форматування розміру й орієнтації сторінок. Установлення пара-
метрів полів. Масштабування зображення сторінки. Розбиття тексту документа на сторінки. 
Нумерація сторінок. Створення двомірних таблиць. Введення даних у таблицю та їх формату-
вання. Редагування таблиць. Зображення схем алгоритмів засобами Microsoft Word. Формату-
вання рисунків. Вставлення в текст документа графічних об’єктів. Введення формул у текст до-
кумента.  Редагування формул. 
Література [1, 2, 7, 15, 16] 
 
Тема 5. Microsoft Excel 
Загальні відомості. Виділення об’єктів Excel. Настройка розмірів стовпців і рядків. Введення 
тексту і його форматування. Автозаповнення комірок. Введення чисел. Організація обчислень в 
Excel. Редагування даних комірок. Скасування і повторення останньої операції. Переміщення і 
копіювання об’єктів робочого  листка. Вставлення і вилучення стовпців, рядків і комірок. По-
шук і заміна  фрагментів робочого листка. Створення нової книги збереження, відкривання і 
закривання робочих книг. Операції над книгами. Загальні положення. Створення діаграм за до-
помогою Майстра діаграм. Типи стандартних діаграм. Редагування діаграм. Макроси. Приклади 
макросів. Робота в редакторі Visual Basic. 
Література [1, 2, 7, 15, 16] 
 
Тема 6. Microsoft Access 
Загальна характеристика СУБД. Реляційна модель даних. Етапи роботи з базою даних. Загальна 
характеристика СУБД Microsoft Access. Створення порожньої бази даних. Створення таблиць і 
робота з ними. Введення даних у таблиці. Створення схеми даних у базі. Створення запитів за 
допомогою Майстра.  Створення запитів за допомогою Конструктора. Формування полів, що               
визначаються засобами запитів. Конструювання запитів різних типів.Створення форм. Дода-
вання у форму різних елементів керування. Конструювання багато сторінкових форм. Створен-
ня звітів за допомогою Конструктора. Розроблення  багато табличного звіту в режимі “Мастер 
отчетов”. 
Література [1, 2, 7, 15, 16] 
 
Тема 7. Microsoft PowerPoint 
Створення презентації. Вставка графіків. Вставка малюнків. Створення   спеціальних ефектів і 
посилань на Internet. Підготовка і репетиція презентації. 
Література [1, 2, 7, 15, 16] 
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4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Назви змістових мо-
дулів і тем 

Кількість годин 
Денна форма Заочна форма 
Усьо-
го  

у тому числі Усь-
ого  

у тому числі 
л с пр інд ср л с пр інд ср 

1 2 3 4 5 6 7  8 9  10  11  12  13  
Змістовий модуль 1.  Основи ОТ, програмування і інформатики 
ТЕМА 1. Архітектура 
ПК. Формалізація та 
алгоритмізація об-
числювальних про-
цесів. 

22 7 0 7 0 8 21 0 0 1 0 20 

ТЕМА 2. Програмне 
забезпечення ПЕОМ. 
Основи програмуван-
ня мовою Visual Basic 
6.0 

22 7 0 7 0 8 22 1 0 2 0 19 

 ТЕМА 3. Особли-
вості проектування 
економічних задач 

22 7 0 7 0 8 22 1 0 2 0 19 

Змістовий модуль 2 Microsoft Office 
ТЕМА 4. Основи роб-
ти Microsoft Office і 
Microsoft Word 

21 8 0 8 0 5  21 1 0 1 0 19 

ТЕМА  5. Microsoft 
Excel 22 8 0 8 0 6 22 1 0 2 0 19 

ТЕМА 6. Microsoft 
Access  20 7 0 7 0 6 21 1 0 1 0 19 

ТЕМА 7. Microsoft 
PowerPoint 21 7 0 7 0 7 21 1 0 1 0 19 

РАЗОМ 150 30 0 30 0 90 150 6 0 10 0 134 
 
 

5.ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 
 

Назва теми Кількість годин 
ДФН ЗФН 

ТЕМА 1. Архітектура ПК. Формалізація та алгоритмізація обчислюваль-
них процесів. 7 1 

ТЕМА 2. Програмне забезпечення ПЕОМ. Основи програмування мовою 
Visual Basic 6.0 7 2 

 ТЕМА 3. Особливості проектування економічних задач 7 2 
ТЕМА 4. Основи робти Microsoft Office і Microsoft Word 8 1 
ТЕМА  5. Microsoft Excel 8 2 
ТЕМА 6. Microsoft Access  7 1 
ТЕМА 7. Microsoft PowerPoint 7 1 
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6.САМОСТІЙНА РОБОТА. 
Назва теми Кількість годин 

ДФН ЗФН 
ТЕМА 1. Архітектура ПК. Формалізація та алгоритмізація обчислюваль-
них процесів. 8 20 

ТЕМА 2. Програмне забезпечення ПЕОМ. Основи програмування мовою 
Visual Basic 6.0 

8 19 

 ТЕМА 3. Особливості проектування економічних задач 8 19 
ТЕМА 4. Основи робти Microsoft Office і Microsoft Word 5 19 
ТЕМА  5. Microsoft Excel 6 19 
ТЕМА 6. Microsoft Access  6 19 
ТЕМА 7. Microsoft PowerPoint 7 19 

 
 

7. ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 
 
Сучасна дидактика виділяє наступні методи контролю: лабораторного (теоретична підготовка 
до заняття, виконання самостійної позааудиторної роботи, індивідуальна робота студента на 
занятті); захист реферату; захист практичної контрольної модульної роботи студента; підсум-
кові тестові контролі засвоєння модулів, застосовуються об’єктивні методи оцінки рівня во-
лодіння практичними та теоретичними знаннями. 
 
Відповідно до вимог регламенту навчального процесу для успішного засвоєння знань студен-
тами та об’єктивного їх оцінювання здійснюється: 
систематичний поточний контроль знань здійснюється під час практичних занять у формі 
вибіркового усного опитування та тестових завдань, підготовки доповідей за темою заняття, 
доповнень до доповідей, участі в обговоренні, презентації самостійних завдань; 
модульний контроль організовано у формі стандартизованого опитування за теоретичними пи-
таннями, написання студентами поточних письмових тестових завдань, практичних завдань за 
змістовними модулями; 
оцінювання рівня виконання індивідуальної роботи проводиться на основі перевірки змісту ро-
боти та її захисту у формі реферату та презентацій; 
індивідуальне завдання перевіряється на відповідність оформлення згідно з вимогами, а також 
на повноту, ґрунтовність матеріалу, наявність цікавих фактів та прикладів, висновків. 
 Відповідно до умов кредитно-трансферна системи організації навчального процесу передба-
чається оцінювання успішності студентів з дисципліни в балах. 
 
Форми поточного та підсумкового контролю. Контроль здійснюється за кредитно-трансферною 
системою. Кожний кредит включає в себе лекції, семінарські заняття, самостійну роботу сту-
дентів, які завершуються рейтинговим контролем рівня засвоєння знань програмного матеріалу 
даної частини курсу. Оцінка успішності знань студентів здійснюється в двох формах: поточний 
контроль (письмові роботи – реферати, контрольні) і підсумковий контроль (залік). 
Рейтинговий контроль знань здобувачів вищої освіти здійснюється за 100-бальною шкалою 
Загалом, за результатами поточного і підсумкового контролю студент отримує максимальний 
бал 100, з них максимальний бал за поточний контроль становить 60 балів, за підсумковий – 40. 
Студент, який за результатами поточного контролю набрав менше 30 балів, не допускається до 
іспиту(підсумкового контролю).  
 
 



 9 

Академічні успіхи студента визначаються за допомогою системи оцінювання, що використо-
вується в університеті, а саме оцінки виставляються згідно з таблицею співставлення шкал: 
 
Шкала оцінок результатів контролю знань студентів 

Визначення назви за 
державною 
шкалою (оцінка) 

Визначення назви за шкалою 
ECTS 

За 100 
бальною 
шкалою 

ECTS 
оцінка 

ВІДМІННО Відмінно – відмінне виконання лише з не-
значною кількістю помилок 90 – 100 A 

ДОБРЕ 

Дуже добре – вище середнього рівня з кіль-
кома помилками 82 – 89 B 

Добре – в загальному правильна робота з 
певною кількістю грубих помилок 75 - 81 С 

ЗАДОВІЛЬНО 

Задовільно – непогано, але зі значною кіль-
кістю недоліків 67 – 74 D 

Достатньо – виконання задовольняє 
мінімальні критерії  60 – 66 E 

НЕЗАДОВІЛЬНО 

Незадовільно – потрібно попрацювати перед 
тим як отримати екзамен (без повторного 
вивчення модуля) 

35 – 59 FX 

Незадовільно – необхідна серйозна 
подальша робота (повторне вивчення моду-
ля) 

0 – 34 F 

 
 

8. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 
(розподіл балів, які   отримують здобувачі вищої освіти) 

                                                       
До підсумкового модульного контролю допускаються здобувачі вищої освіти, які повністю 
відвідали всі аудиторні заняття з дисципліни, передбачені робочою навчальною програмою, ви-
конали всі види завдань та при вивченні модуля набрали за поточну діяльність кількість балів, 
не меншу за мінімальну. Здобувачу вищої освіти, який не відвідав частину аудиторних нав-
чальних занять чи не виконав частину навчальних завдань, передбачених робочою навчальною 
програмою з поважної причини, вносяться корективи до індивідуального навчального плану і 
дозволяється відпрацювати академічну заборгованість до визначеного терміну. 
Максимальна кількість балів 100, в тому числі за поточну навчальну діяльність та виконану 
контрольну роботу – 60 балів (100*0,6=60). 
Підсумковий модульний контроль здійснюється по завершенню вивчення модулю на контроль-
ному занятті і включає контроль теоретичних знань, практичних навичок і вмінь. Підсумковий 
модульний контроль здійснюється у формі тестового контролю рівня теоретичної підготовки 
здобувачі вищої освіти. Кожному здобувачу вищої освіти пропонуються 30 тестових завдань. 
Максимальна кількість балів, яку може набрати здобувач вищої освіти за результатами підсум-
кового модульного контролю – 40 (100* 0,4=40). 
Індивідуальна робота здобувачів вищої освіти оцінюється за кожен вид роботи з урахуванням 
якості її виконання. Максимальна кількість балів, яка може добавлятися до кількості балів по-
точної успішності не може перевищувати 5 балів, Конкретна кількість балів за індивідуальну 
роботу визначається відповідною предметною методичною комісією і залежить від рівня, на 
якому вона виконана (кафедральний, університетський, міжуніверситетський, тощо). 
Підсумковий модульний контроль вважається зарахованим, якщо здобувач вищої освіти  набрав 
не менше 25 балів. 
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Оцінка за модуль визначається з урахуванням оцінок поточного контролю та підсумкової 
оцінки, яка виставляється при оцінюванні теоретичних знань та практичних навичок відповідно 
до переліків, визначених робочою навчальною програмою. 
Оцінка з навчальної дисципліни "Інформаційні технології (за професійним спрямуванням)" ви-
ставляється лише здобувачам вищої освіти, яким зараховані два змістових модулі з дисципліни. 
Оцінка з дисципліни виставляється як середня з оцінок за модулі, на які структурована нав-
чальна дисципліна. 
Заохочувальні бали за рішенням Вченої Ради можуть додаватися до кількості балів з дисци-
пліни здобувачам вищої освіти, які мають наукові публікації або зайняли призові місця за 
участь в олімпіаді з дисципліни серед інших навчальних закладів України, доповіді на наукових 
студентських конференціях та інше. 
 
Критерії оцінювання відповідей студентів на семінарських(практичних) заняттях 
Враховується: 
рівень осмислення навчального матеріалу; 
рівень сформованості аналітичних умінь і концептуальних підходів; 
повнота розкриття питання, логіка викладу, культура мовлення; 
використання додаткової літератури; 
порівняння, зв’язок із практикою, висновки. 
 
Бали Критерії оцінювання 

"Відмінно" – 5 

Досконале знання та розуміння понятійного апарату з тієї чи іншої теми, 
вільне оперування різноманітними класифікаціями. Відповідь на постав-
лені питання повна, насичена глибокими та розгорнутими судженнями. 
Викладений матеріал має доказовий, логічний і послідовний характер. 
Студент володіє способами концентрованого викладу матеріалу. Демон-
струє творче застосування знань при переформатуванні запитання.  У 
відповіді майже не трапляються мовленнєві помилки. 

"Добре" – 4 

Відповідь майже повна, має усвідомлений та достатньо розгорнутий ха-
рактер. Понятійна основа базується на обраній класифікації. 
Відповідь структурована, проте наявні окремі помилки у послідовності 
викладу. Недостатньо виваженою та аргументованою є доказова база. 
Студент вільно оперує знаннями, може застосовувати їх у новій навчаль-
ній ситуації. У відповіді трапляються окремі мовленнєві помилки. 

"Задовільно" – 3 

Відповідь неповна, фрагментарна. Знання мають недостатньо стійкий та 
послідовний характер. Вони застосовуються переважно для виконання 
завдань репродуктивного характеру. У відповідях відсутні посилання на 
фундаментальні дослідження з певної проблеми. Відповідь має формаль-
ний характер, відсутня чіткість, структурованість. Студент використовує 
лише окремі знання у новій навчальній ситуації. У відповіді наявні фак-
тичні та мовленнєві помилки. 

"Незадовільно" – 
2 

Студент неспроможний відтворити інформацію у певній послідовності. 
Оперує лише загальними фразами. Відтворює лише окремі фрагменти, 
називає лише розрізнені факти, дає відповідь у формі висловлювання 
(судження). Наявні грубі фактичні та мовленнєві помилки. 
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Методами демонстрування результатів навчання є: завдання для практичних занять, завдання 
для самостійної та індивідуальної робот, презентації результатів дослідження, тестові завдання,  
контрольні роботи. 
 
Заочна форма навчання 

№ Вид діяльності (завдання) Критерії оцінювання Максимальна 
кількість балів 

Поточний контроль 
1 Контрольна робота Виконання творчого завдання № 1 та № 2 40 
2 Тестовий контроль 2 тести*10=20 20 
 Усього  60 
 Підсумковий кон-

троль(залік) 
30 тестових питань 40 

 Разом  100 
                                                         
Примітка: за умови відсутності іспиту, підсумковий контроль проводиться у формі заліку і 
складається з  поточного контролю, максимальна сума балів має становити  100 балів. 
 
 

10. МЕТОДИ НАВЧАННЯ 
Індивідіально-консультативна робота здійснюється за графіком. Індивідіально-консультативної 
роботи викладача кафедри у формі: індивідуальних занять, перевірки виконаних індивідуалних 
завдань, перевірки та захисту завдань що винесених на поточний контроль тощо. 
До форм організації індивідуально-консультативної роботи зі студентами належить: 
1. За засвоєнням теоретичного матеріалу: 
− консультації індивідуальні (запитання-відповідь); 
− консультації групові (розгляд типових прикладів - ситуацій). 
2. За засвоєнням практичного матеріалу: 
− консультації індивідуальні та групові. 
3. Для комплексної оцінки засвоєння програмного матеріалу: 
− індивідуальний захист виконаних контрольних робіт; 
− підготовка доповіді для виступу на семінарі занятті; 
− підготовка тез доповідей для виступу на наукової конференції. 
Методики активізації процесу навчання. При викладанні навчальної дисципліни   з метою ак-
тивізації навчально-пізнавальної діяльності студентів передбачено застосування активних і ін-
терактивних методів навчання та міні-лекцій, семінарів в активній формі, кейс-методу.  
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11.  РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 
 
Основна література 
1. Булах І. Є. Інформаційні технології у фармації : підруч. для фармац. ВНЗ і фармац. ф-тів 

мед. ВНЗ IV рівня акредитації / І. Є. Булах, Л. П. Войтенко, Л. О. Кухар ; за ред. І. Є. Булах. 
К. : Медицина, 2008. 224 с. 

2. Дибкова Л.М. Інформатика та комп’ютерна техніка: Посібник для студентів вищих навчаль-
них закладів. — К.: Видавничий центр «Академія», 2002. — 320 с. 

3. Булах І. Є. Медична інформатика в модулях. Практикум : практикум для мед. (фармац.) ВНЗ 
IV рівня акредитації / І. Є. Булах [та ін.]. ; за ред. І. Є. Булах НМУ ім. О. О. Богомольця. К. : 
Медицина, 2012. – 208 с. 

4. Інформатика: Комп’ютерна техніка. Комп’ютерні технології: Посіб. / За ред. О.І. Пушка-
ря.—  К.: Видавничий центр «Академія», 2001. — 696 с. (Альма-матер) 

5. Клименко О.Ф., Головко Н.Р., Шарапов О.Д. Інформатика та комп’ютерна техніка: Навч.-
метод. посібник. / За заг. ред. О.Д. Шарапова. – К.: КНЕУ, 2002.– 534 с. 

6. Вельма С. В. Практикум з інформаційних технологій у фармації [Электронный ресурс] : 
навч. посіб. для студ. ВНЗ / С. В. Вельма, Н. М. Яценко, Ю. М. Пєнкін ; НФаУ. Х. : НФаУ, 
2016. Ф А 1.1-26-29.  

7. Мараховський Л. Ф., Безверхий О. І., Кривоносов Ю. Г. Інформатика та комп’ютерна тех-
ніка. В 4 т.: Навч. посібник / Під ред. Л. Ф. Мараховського – К.: КУТЕП, 2008.  

8. Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни ”Інформатика та 
комп’ютерна техніка” для студентів заочної форми навчання спеціальності 6.050200 “Ме-
неджмент організацій” / Укл.: Л.Ф. Мараховський.— К.: КУТЕП, 2005. — 158 с.  

9. Швачич Г.Г. Сучасні інформаційно-комунікаційні технології: Навчальний посібник Г.Г. 
Швачич, В.В. Толстой, Л.М. Петречук, Ю.С. Іващенко, О.А. Гуляєва, О.В. Соболенко. 
Дніпро: НМетАУ, 2017. 230 с. 

 
Допоміжна література 
10. Новиков Ф.А., Яценко А.Д. Microsoft Office XP в целом. – СПб.: БХВ-Петербург, 2002. – 928 

с. 
11. ОУГЛТРИ ТЕРРИ. Microsoft Office XP в целом. — СПб.: ООО «ДиаСофтЮП», 2002. — 848 

с. 
12. Шпак Ю.А. Microsoft Office 2003. Русская версия/Под ред. Ю.С.Ковтанюка. – К.: Издатель-

ство Юниор, 2004. – 768 с. 
13. Колин К.К. Фундаментальные основы информатики: социальная информатика: Учеб. посо-

бие. — М.: Академический проспект; Екатеринбург: Деловая книга, 2000. 
14. Коцюбинский А.О., Грошев С.В. Современный самоучитель профессиональной работы на 

компьютере. — 3-е изд. — М.: Триумф, 1999. 
15. Основы современных компьютерных технологий: Учеб. пособие / Под ред. А.Д. Хомоненко. 

— СПб.: ООО «Корона», 1998. 
16. Скопень М.М. Комп’ютерні інформаційні технології в туризму: Навч. посіб. – K.: КОНДОР, 

2004. – 228 с. 
 
 

12.ПОСИЛАННЯ НА  ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ 
17. Cпециалізоване медичне інтернет-видання для лікарів, провізорів, фармацевтів, студентів 
медичних та фармацевтичних вузів. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://www.morion.ua.  
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