
Анотація на дисципліну  
ОСНОВИ ПЕДАГОГІКИ 

 (курс за вибором) 
Освітня програма     «ФАРМАЦІЯ» 
Спеціальність: 226 «ФАРМАЦІЯ, ПРОМИСЛОВА ФАРМАЦІЯ» 
Мета курсу — є формування педагогічної компетенції фахівців фармації в 
питаннях, пов’язаних із педагогічними особливостями організації професійної 
діяльності, озброєння сучасними освітніми методами та технологіями, 
формування інтересу і готовності до самостійного пізнання проблем навчання, 
виховання та розвитку, сучасних тенденцій розвитку освіти та інтеграційних 
процесів у ній. 
Дисципліна «Основи педагогіки» базується на попередньому вивченні історії та 
культури України, історії сучасного світу, філософії, етики та естетики, 
психології спілкування, соціології, етики та деонтології у фармації. 
Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей: сформованість педагогічної компетенції фахівців фармації 
в питаннях, пов’язаних із педагогічними особливостями організації професійної 
діяльності, оволодіння сучасними освітніми методами та технологіями; 
розуміння сучасних тенденцій розвитку освіти та інтеграційних процесів у ній. 
Програмні результати навчання: 
знати: сутність понять «дидактика», «закономірність», «принцип», «мета 
навчання», «знання», «уміння», «навички», «форма», «метод навчання»; 
структуру освітнього процесу; загальну характеристику основних форм, 
методів та засобів навчання; особливості застосування принципів та 
закономірностей навчання, упровадження форм і методів в освітньому процесі, 
реалізовувати активні та інтерактивні методи навчання; сутність сучасних 
освітніх технологій; 
уміти: визначати предмет та об’єкт вивчення педагогічної науки, розглянути 
зв’язок педагогіки  з іншими науками, з`ясувати методи педагогічного 
дослідження, ознайомитись з тенденціями розвитку освіти в Україні та за 
кордоном,  визначати роль педагогічних знань у житті людини  та у діяльності 
фахівця; розглянути структуру освітнього процесу; надати загальну 
характеристику основних форм, методів та засобів навчання; визначити 
особливості застосування принципів та закономірностей навчання, 
упровадження форм і методів в освітньому процесі, реалізовувати активні та 
інтерактивні методи навчання; розкрити сутність сучасних освітніх технологій; 
володіти: поняттями педагогіки, її категоріями, особливостями розвитку 



особистості, формами та методами виховної роботи. 
Зміст навчальної дисципліни: 
ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ ПЕДАГОГІКИ. Предмет та завдання педагогіки, методи 
науково-педагогічних досліджень. Освіта в Україні і за кордоном. Розвиток 
особистості як педагогічна проблема. Форми та методи виховання. Сутність 
процесу виховання.  
ОСНОВИ ТЕОРІЇ ОСВІТИ ТА НАВЧАННЯ. Сутність, закономірності та 
принципи освітнього процесу. Форми, методи та засоби навчання. Інноваційні 
технології в освіті. Самоосвіта як умова професійного розвитку особистості 
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: підсумковий модульний контроль. 
 
 
 
 


