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Спеціальність: 226 «Фармація, промислова фармація» 
 

Метою курсу  є формування у студентів наукового світогляду та 

фізичного міркування, уявлення про фізику, як одну з основних природничих 

наук, ознайомлення їх з історією фізичних відкритів, з виникненням ідей, 

теорій, понять, вивчення студентами основних фізичних явищ, концепцій та 

ідей, оволодіння студентами фундаментальними поняттями, законами і 

теоріями класичної та сучасної фізики, а також методами фізичного досліду, 

прийомами та методом рішення конкретних задач із різних областей 

фізики, вивчення студентами основних принципів створення та 

функціонування елементної бази сучасних засобів отримання, перетворення, 

збереження, обробки, передавання та представлення інформації. 
Міждисциплінарні зв’язки дисципліна «Основи системного аналізу» в 

структурно-логічній схемі дисциплін базується на набутих відповідних 
знаннях з таких дисциплін: вища математика і статистика, комп’ютерне 

моделювання у фармації. Вона інтегрується з  вивченням європейського 

стандарту комп'ютерної грамотності. 
 
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. Здатність виявляти ініціативу та підприємливість. 

Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. Здатність 

до вибору стратегії спілкування, здатність працювати в команді. 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: етапи розвитку системних уявлень, основні напрямки системних 

досліджень, основні поняття та принципи системного підходу; системно-
методологічні аспекти моделювання; методології та методи системного аналізу; 

методи отримання інформації для системного аналізу; iнформацiйні системи;  



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. 

Виявляти невирішені проблеми у предметній області, формулювати питання та 

визначати шляхи їх рішення, аналізувати результати наукових досліджень, 

використовувати методи статистичного дослідження, презентувати результати 

наукових досліджень у формі презентації, доповідей, публікацій. 
Зміст навчальної дисципліни: Теорія систем. Характеристика складних 

систем. Структура й організація систем. Функціонування систем. Системи та 

середовище. Системний аналіз як метод прийняття й обґрунтування рішення. 
Сутність системного аналізу. Проблеми прийняття управлінського рішення. 
Процедури системного аналізу. Методи та принципи системного аналізу. 

Загальні поняття про управлінське рішення. Типові процеси прийняття рішень. 

Характеристика та особливості задач системного аналізу. 
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: залік. 
 
 


