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Метою курсу  є вивчення методики збору інформації, формування практичних 

навичок пошуку даних та їх обробки. Навчання студентів впроваджувати 

вивчені методи та алгоритми пошуку відповідно до поставлених задач. 
Міждисциплінарні зв’язки. Дисципліна «Робота з інформаційними 

джерелами» в структурно-логічній схемі дисциплін базується на набутих 
відповідних знаннях з таких дисциплін: Інформаційні технології у фармації та 

європейський стандарт комп’ютерної грамотності. Вона інтегрується з  
вивченням основ системного аналізу. 
Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей Здатність розв’язувати 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. Здатність застосовувати 

знання у практичних ситуаціях. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та 

синтезу, вчитися і бути сучасно навченим. Знання та розуміння предметної 

області та розуміння професії. Навички використання інформаційних і 

комунікаційних технологій. Здатність проведення досліджень на відповідному 

рівні. 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. Здатність формулювати дослідницьке питання, розробляти проект 

наукового дослідження, обирати та застосовувати методи відповідно до цілей 

та завдань, інтерпретувати результати наукових досліджень, проводити їх 

коректний аналіз та узагальнення, презентувати їх в усній та письмовій формі. 
Програмні результати навчання: 
знати: знати предмет дисципліни, основні поняття і терміни; знати принципи 

пошуку інформації вшир та вглиб; знати напрямки розширення інформації; 

знати правила роботи з джерелами інформації; знати рівні доступу до 

інформації; знати особливості підготовки текстів для різних платформ; уміти 

перевіряти факти; уміти працювати з конфіденційними джерелами; уміти 

виконувати реконструкційний та інвестигативний пошук; уміти 

використовувати програмне забезпечення; уміти розробляти стратегії пошуку. 
уміти: Застосовувати знання з загальних та фахових дисциплін у професійній 

діяльності; використовувати результати самостійного пошуку, аналізу та 

синтезу інформації з різних джерел для рішення типових та складних 

спеціалізованих завдань професійної діяльності. Позиціонувати свою 

професійну діяльність та особистісні якості на фармацевтичному ринку праці; 

формулювати цілі власної діяльності з урахування суспільних і виробничих 

інтересів. Аргументувати інформацію для прийняття рішень, нести 



відповідальність за них у стандартних і нестандартних професійних ситуаціях з 

використанням креативних методів та підходів; дотримуватися принципів 

деонтології та етики у професійній діяльності. Здійснювати професійну 

діяльність використовуючи інформаційні технології, «Інформаційні бази 

даних», системи навігації, Internet-ресурси, програмні засоби та інші 

інформаційно-комунікаційні технології. Аналізувати інформацію, отриману в 

результаті сучасних українських та іноземних наукових досліджень, 

узагальнювати, систематизувати й використовувати її у професійній діяльності. 
Зміст навчальної дисципліни: Інформаційні та комунікаційні технології. 

Використання сучасного програмного забезпечення для оформлення наукової 

інформації. Інформаційні та комунікативні технології як система 

інформаційного забезпечення наукових досліджень. Організація комп’ютерної 

безпеки та захисту інформації. Обробка великих масивів даних за допомогою 

інформаційних технологій. Сучасні бібліографічні і реферативні бази даних. 

Основи статистичної обробки даних. Робота зі структурованими документами. 

Підготовка інтерактивних наукових документів з обчисленнями та візуальним 

супроводженням. Статистична оцінка результатів спостережень.  
Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 3 кредити ЄКТС, загальний обсяг 90 
годин у тому числі 36 годин аудиторних навчальних занять і 54 години 

самостійної та індивідуальної роботи. 
Форма семестрового контролю: залік. 
 
 


