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Силабус навчальної дисципліни 

«Комп’ютерні технології у дослідженні 

лікарських засобів» 

 

Обсяг навчальної 

дисципліни 

Загальна кількість годин на дисципліну: 90 годин, 3 

кредити 

Семестр: VІ  

3 рік навчання 

Дні, час, місце 

проведення 

навчальної 

дисципліни 

За розкладом занять.  

Згідно розкладу в аудиторії 112 кафедри фармакології та 

фармакогнозії (цикл фармакогнозії).  

Одеса, вул. Малиновського, 37 

Викладач (-і) К.б.н., в.о. доцента Приступа Богдан Володимирович  

Асистент Герасимюк Наталія Валеріївна  

Контактна 

інформація 

Довідки за телефонами: 

Приступа Богдан Володимирович, завуч кафедри  093-45-

10-278 

E-mail: gnosy@onmedu.edu.ua 

Кабінет № 110 кафедри фармакології та фармакогнозії 

(цикл фармакогнозії): Одеса, вул. Малиновського, 37 

Очні консультації: четвер  з 15.00 до 17.00; субота з 9.00 

до 13.00 

Онлайн консультації: четвер  з 15.00 до 17.00; субота з 

9.00 до 13.00 https://moodle.odmu.edu.ua / або через 

Telegram / Viber 

 

КОМУНІКАЦІЯ 

 

Комунікація зі студентами буде здійснюватися через очні зустрічі. У разі 

переходу на дистанційне навчання комунікація зі студентами буде 

здійснюватися за допомогою Е-mail, та програм: Microsoft Teams, Telegram та 

Viber. 

 

АНОТАЦІЯ  КУРСУ 

 

Предметвивчення дисципліни - інформаційні процеси, що передбачають 

використання персонального комп’ютера. 

Пререквізити і постреквізити дисципліни (місце дисципліни  в освітній 

програмі): 

Пререквізити: медична та біологічна фізика, європейський стандарт 

комп’ютерної грамотності, фізична та колоїдна хімія, технологія лікарських 

форм, фармакогнозія, органічна хімія і біоорганічна хімія, фармацевтична хімія 

та інформаційні технології в фармації. 

mailto:gnosy@onmedu.edu.ua
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Постреквізити належна фармацевтична практика, організація та 

економіка фармації, менеджмент та маркетинг у фармації та ресурсознавство 

лікарських рослин. 

Мета дисципліни. Метою викладання навчальної дисципліни 

«Комп’ютерні технології у дослідженні лікарських засобів» є формування 

теоретичних знань та практичних умінь раціонального використання засобів 

сучасних комп’ютерних технологій при дослідженнях ефективності лікарських 

препаратів, контролі їх якості, плануванні експериментів з дослідження 

властивостей фармацевтичних субстанцій та їх композицій. 

Завдання дисципліни: 

Основними завданнями навчальної дисципліни «Комп’ютерні технології у 

дослідженні лікарських засобів» є набуття здобувачем вищої освіти необхідних 

професійних компетентностей з використання можливостей сучасних 

комп’ютерної техніки, інформаційних технологій, математичних і статистичних 

методів у завданнях професійної діяльності провізора-косметолога і в наукових 

дослідженнях. 

Очікувані результати 

За результатами вивчення дисципліни студенти повинні  

знати: 

- особливості використання і можливості застосування персонального 

комп’ютера під час вирішення медико-біологічних задач, можливості 

операційних систем і програмного забезпечення для вирішення фахових 

задач та під час роботи з файловою структурою; 

- пакети сучасних комп'ютерних програм, які застосовуються в фармації; 

- бази даних, доступних в мережі Internet 

- інноваційні технології у фармації  та їх програмне забезпечення; 

- основні прийоми одержання структурної інформації, побудови баз даних, 

віртуального скринінгу на основі доступних пакетів комп'ютерних програм; 

- сучасні лікарські засобі та структури-лідери, які були спроектовані за 

допомогою комп'ютерних технологій. 

вміти: 

- визначати можливості застосування комп’ютерних технологій та ПК у 

фармації; 

- пояснювати принципи формалізації і алгоритмізації фармацевтичних задач, 

принципи моделювання в фармації та медицині; 

- демонструвати базові навички роботи з ПК та пошуку фармацевтичної  

інформації з використанням інформаційних технологій; 

- використовувати методи обробки фармацевтичної інформації. 

 

ОПИС КУРСУ 

 

Форми і методи навчання 

Курс буде викладений у формі лекцій (4 год.) та практичних (36год.), 

організації самостійної роботи студентів  (50 год.).  
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Вивчення дисципліни повинно реалізовуватися на основі методів 

проблемного викладу, евристичного, дослідницького, інтерактивного (методу 

проектів).  

Зміст навчальної дисципліни  

Розділ 1. Базові інструменти інформаційних і комп’ютерних технологій 

для дослідження лікарських засобів  

Тема 1. Введення в дисципліну. Засоби електронних табличних 

процесорів для організації та упорядкування даних з досліджень лікарських 

засобів  

Тема 2. Програмні засоби для проведення кореляційного і регресійного 

аналізу  

Розділ 2. Комп’ютерні технології та математичні методи у плануванні 

експерименту, контролі якості та аналізі даних клінічних досліджень  

Тема 3. Засоби комп’ютерних технологій для статистичного опису 

результатів експерименту у дослідженнях лікарських засобів. Розвідувальний 

аналіз даних клінічних випробувань лікарських засобів 

Тема 4. Метод статистичного висновку в дослідженнях лікарських засобів 

і програмні засоби його реалізації. Двовибіркові критерії порівняння  

Тема 5. Програмне і математичне забезпечення досліджень з 

порівняльного аналізу властивостей і ефективності декількох лікарських 

засобів 

Перелік  рекомендованої літератури  

1. Комп’ютерне моделювання у фармації : Навч. посіб. для мед. ВНЗ IV 

р.а. / І.Є. Булах, Л.П. Войтенко, І.П. Кривенко. – К. : Медицина, 2017. – 208 с.  

2. Медична інформатика в модулях: практикум / І.Є. Булах, Л.П. Войтенко, 

М.Р. Мруга та ін.; за ред. І.Є. Булах. – К.: Медицина, 2012. – 208 с. 

3. Лесик Р.Б., Громовик Б.П., Атаманюк Д.В., Субтельна І.Ю., Соронович 

І.І. Сучасні підходи до моделювання лікарських засобів // Фармац. журн.- № 2.- 

2009.-С.33-39. 

4. Evidence-BasedMedicine: How to Practice andTeachIt /  Sharon E. Straus 

MD. - : Churchill Living stone; 4 edition, 2010. - 312 p. 

5. Medical Informatics : text book / I.Ye. Bulakh, Yu.Ye. Liakh, V.P. 

Martseniuk, I.Yo. Khaimzon. — 4th edition. — Kyiv : AUS Medicine Publishing, 

2018. — 368 p 

6. Інформаційні технології у фармації: підручник. / І.Є. Булах, Л.П. 

Войтенко, Л.О. Кухар, М.Р. Мруга, І.М. Шило; за ред. Булах І.Є. – К.: 

Медицина, 2008. – 224 с.  

 

ОЦІНЮВАННЯ 

 

 До контрольних заходів належить поточний контроль. Поточна 

навчальна діяльність здобувачів контролюється на семінарських заняттях. 

Застосовуються такі засоби діагностики рівня підготовки здобувачів: усне 
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опитування; тестові завдання; написання наукових повідомлень. Поточне 

оцінювання студентів відбувається на кожному семінарському занятті (повинно 

бути опитано не менше 30 % студентів). Поточна навчальна діяльність 

здобувача оцінюється за 4-бальною (традиційною) шкалою: “5”,“4”, “3”, “2”. 

Самостійна робота здобувача, яка передбачена в програмі, 

контролюється і оцінюється при поточному контролі. 

Робоча програма курсу передбачає виконання за бажанням здобувача 

індивідуальної самостійної роботи здобувача (ІСРЗ): 1) виступ здобувача із 

самостійно підготовленою доповіддю на кафедральному турі щорічної 

університетської наукової конференції. 2) захист реферату на семінарському 

занятті. 3) виготовлення навчальних засобів (наочні засоби - мапи, презентації, 

стенди тощо). Оцінка за індивідуальне завдання нараховується здобувачу лише 

за умов успішного його виконання та захисту. Оцінка додається до поточної 

успішності. Тематика індивідуального завдання може бути запропонована 

викладачем або здобувачем.  

Підсумковий контроль не передбачено програмою.  

Як результат вивчення даної дисципліни здобувач отримує «залік», який 

виставляється на підставі поточної навчальної діяльності здобувача за умов: 

відсутності пропусків занять або вчасного їхнього відпрацювання, середнього 

балу за поточну навчальну діяльність не менше 3,00. Залік виставляється у кінці 

вивчення дисципліни на підставі поточних оцінок у вигляді середнього балу 

(тобто середнє арифметичне всіх отриманих оцінок за традиційною шкалою, 

округлене до 2 (двох) знаків після коми). Отримане середнє арифметичне з 

дисципліни дозволяє здійснити конвертацію в оцінку за 200-бальною шкалою 

для подальшого ранжування за рейтинговою шкалою (ECTS). Відповідно до 

отриманих балів за 200-бальною шкалою, здобувачі оцінюються за 

рейтинговою шкалою ЕСTS.  

 

 

САМОСТІЙНА РОБОТА ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 

Самостійна робота студентів, яка передбачена темою заняття поряд 

із аудиторною роботою, оцінюється під час поточного контролю теми 

на відповідному занятті. Засвоєння тем, які виносяться лише на самостійну 

роботу, перевіряється на останньому занятті. 

 

ПОЛІТИКА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Політика щодо дедлайнів та перескладання: 

 Пропуски занять з неповажних причин відпрацьовуються за розкладом 

черговому викладачу. 

 Пропуски з поважних причин відпрацьовуються за індивідуальним графіком 

з дозволу деканату. 
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Політика щодо академічної доброчесності:  

Обов'язковим є дотримання академічної доброчесності здобувачами, а 

саме: 

 самостійне виконання всіх видів робіт, завдань, форм контролю, 

передбачених робочою програмою даної навчальної дисципліни; 

 посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, 

тверджень, відомостей;  

 дотримання норм законодавства про авторське право i суміжні права; 

 надання достовірної інформації про результати власної навчальної 

(наукової) діяльності, використані методики досліджень і джерела 

інформації. 

Неприйнятними у навчальній діяльності для учасників освітнього 

процесу є: 

 використання родинних або службових зв’язків для отримання позитивної 

або вищої оцінки під час здійснення будь-якої форми контролю результатів 

навчання або переваг у науковій роботі; 

 використання під час контрольних заходів заборонених допоміжних 

матеріалів або технічних засобів (шпаргалок, конспектів, мікро-навушників, 

телефонів, смартфонів, планшетів тощо); 

 проходження процедур контролю результатів навчання підставними 

особами. 

За порушення академічної доброчесності здобувачі освіти можуть бути 

притягнені до такої академічної відповідальності:  

 зниження результатів оцінювання контрольної роботи, оцінки на занятті, 

заліку тощо; 

 повторне проходження оцінювання (контрольної роботи, заліку тощо);  

 призначення додаткових контрольних заходів (додаткові індивідуальні 

завдання, контрольні роботи, тести тощо); 

 проведення додаткової перевірки інших робіт авторства порушника. 

 

Політика щодо відвідування та запізнень: 

Для отримання задовільної оцінки обов’язковим є відвідування і робота 

на аудиторних заняттях (лекції та практичні заняття).  

Запізнення здобувача дозволяється не більше ніж на 10 хвилин. 

 

Використання мобільних пристроїв:  

Мобільні пристрої можуть бути застосовані здобувачами з дозволу 

викладача, якщо вони потрібні для виконання завдання. 

 

Поведінка в аудиторії: 

Поведінка здобувачів та викладачів в аудиторіях має бути робочою та 

спокійною, суворо відповідатиправилам,встановленимПоложенням про 

академічну доброчесність та етику академічних взаємин в Одеському 

https://onmedu.edu.ua/wp-content/uploads/2022/02/Polozhennja-pro-akademichnu-dobrochesnist-ta-etiku-akademichnih-vzaiemin-v-ONMedU-zi-zminami.pdf
https://onmedu.edu.ua/wp-content/uploads/2022/02/Polozhennja-pro-akademichnu-dobrochesnist-ta-etiku-akademichnih-vzaiemin-v-ONMedU-zi-zminami.pdf
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національному медичному університеті, у відповідності до Кодексу академічної 

етики та взаємин університетської спільноти Одеського національного 

медичного університету, Положенням про запобігання та виявлення 

академічного плагіату у науково-дослідній та освітній роботі здобувачів вищої 

освіти, науковців та викладачів Одеського національного медичного 

університету. 

 

 

 

 

https://onmedu.edu.ua/wp-content/uploads/2022/02/Polozhennja-pro-akademichnu-dobrochesnist-ta-etiku-akademichnih-vzaiemin-v-ONMedU-zi-zminami.pdf
https://onmedu.edu.ua/wp-content/uploads/2022/02/Kodeks-akademichnoi-etiki-ta-vzaiemin-universitetskoi-spilnoti-ONMedU-zi-zminami.pdf
https://onmedu.edu.ua/wp-content/uploads/2022/02/Kodeks-akademichnoi-etiki-ta-vzaiemin-universitetskoi-spilnoti-ONMedU-zi-zminami.pdf
https://onmedu.edu.ua/wp-content/uploads/2022/02/Kodeks-akademichnoi-etiki-ta-vzaiemin-universitetskoi-spilnoti-ONMedU-zi-zminami.pdf
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