
Анотація на дисципліну  
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СТАНДАРТ КОМП᾽ЮТЕРНОЇ ГРАМОТНОСТІ 

(курс за вибором) 
Освітня програма «ФАРМАЦІЯ» 
Спеціальність: 226«ФАРМАЦІЯ, ПРОМИСЛОВА ФАРМАЦІЯ» 
Мета курсу — формування та розвиток базової компетентності згідно вимог 
європейської і міжнародної програм сертифікації (ECDL і ICDL) у галузі 
інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) для забезпечення 
раціонального використання сучасного програмного забезпечення офісного 
призначення. 
Навчальна дисципліна «Європейський стандарт комп’ютерної грамотності» 
базується на шкільному курсі інформатики та закладає основи для вивчення 
дисциплін «Інформаційні технології у фармації», «Біостатистика», 
«Комп’ютерне моделювання у фармації», «Комп’ютерні технології у 
дослідженні лікарських засобів», «Комп’ютерні технології у дослідженні 
парфумерно-косметичних засобів», «Основи системного аналізу», «Робота з 
інформаційними джерелами», «Інформаційні технології в наукових 
дослідженнях». 
Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей: здатність ефективно використовувати сучасні програми 
загального призначення у навчально-пізнавальній діяльності та повсякденному 
житті; самостійно опановувати програмні засоби різного призначення та 
оновлювати й інтегрувати набуті знання; оцінювати роль нових інформаційно-
комунікаційних технологій у професійній діяльності з перспективами розвитку 
комп’ютерної техніки . 
Програмні результати навчання: 
знати: область використання сучасних інформаційних і комунікаційних 
технології (в т.ч. хмарних); способи і алгоритми проектування, розробки та 
використання інформаційних баз даних; сфери застосування комп’ютерних 
технологій і можливості сучасного програмного забезпечення для організації 
навчальної та наукової діяльності, у підготовці звітів та здійсненні 
електронного документообігу;  загальні та спеціальні прикладні програми для 
розв’язання фахових задач; методи системного аналізу 
уміти: використовувати інформаційні та комунікаційні для розв’язання 
професійних завдань, пов’язаних з обміном інформацією, збором, аналізом, 
обробкою та презентацією результатів; проектувати, розробляти та 
використовувати інформаційні бази даних; використовувати комп’ютерні 



технології для організації та забезпечення власної навчальної та наукової 
діяльності, у підготовці звітів та здійсненні електронного документообігу 
використовувати загальні та спеціальні прикладні програми для розв’язання 
фахових задач;  застосовувати методи системного аналізу до фармацевтичних, 
медичних та фінансових даних; 
володіти: навичками використовувати сучасні засоби інформаційних 
комунікаційних технологій у професійній діяльності; навичками адаптувати 
інформаційні бази даних до поставлених завдань 
Зміст навчальної дисципліни: 
ПЕРСОНАЛЬНИЙ КОМП᾽ЮТЕР ТА ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ ДЛЯ ПОШУКУ, 
ОБРОБКИ І АНАЛІЗУ ДАНИХ.  Вступ до елективного курсу. Базові концепції 
інформаційних технологій, застосування комп’ютерів та програмного 
забезпечення в різних сферах суспільного життя. Використання текстових 
редакторів для створення та редагування документів. Використання табличних 
процесорів для обробки і аналізу даних. Використання систем управління 
базами даних для організації збереження даних і доступу до них. Використання 
програм підготовки презентацій для представлення даних. Принципи роботи у 
комп’ютерних мережах. Захист інформації. Глобальна мережа Інтернет та 
використання основних її сервісів. 
Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 3 кредити ЄКТС, загальний обсяг 90 
годин, у тому числі 40 годин аудиторних навчальних занять і 50 годин 
самостійної та індивідуальної роботи. 
Форма семестрового контролю: підсумковий модульний контроль. 
 


