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Метою вивчення навчальної дисципліни є забезпечення творчого  розвитку 

особистості студента. 
Міжпредметні зв'язки: дисципліна «Основи педагогіки» в структурно- логічній схемі 

дисциплін базується на набутих відповідних знаннях з таких дисциплін: «Українська мова 

(за професійним спрямуванням)», «Філософія», «Історія України та української культури». 
Вивчення дисципліни формує засади подальшого вивчення студентом дисциплін: 
«Психіатрія, наркологія», «Загальна практика (сімейна медицина)» та інших, що передбачає 
інтеграцію з цими дисциплінами «по вертикалі» та формування вмінь застосовувати необхідні 
знання у професіональній діяльності, а також у формуванні власного індивідуального 
образа. 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких компетентностей, 

як: здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у галузі охорони здоров’я за 

спеціальністю «Медицина» у професійній діяльності або у процесі навчання, що передбачає 

проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов 

і вимог; здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу, здатність вчитися і бути 

сучасно навченим; здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях; знання та 

розуміння предметної області та професійної діяльності. Визначеність і наполегливість щодо 

поставлених завдань і взятих обов’язків; здатність до оцінювання впливу навколишнього 

середовища, соціально-економічних та біологічних детермінант на стан здоров’я індивідуума, 

сім’ї, популяції; здатність до проведення аналізу діяльності лікаря, підрозділу, закладу 

охорони здоров’я, проведення заходів щодо забезпечення якості медичної допомоги і 

підвищення ефективності використання медичних ресурсів; здатність до проведення заходів 

щодо організації та інтеграції надання медичної допомоги населенню та проведення 

маркетингу медичних послуг. 
Програмні результати навчання:  дотримуватися вимог етики, біоетики та деонтології 

у повсякденній професійній діяльності, використовуючи тактики та стратегії спілкування, закони 

та способи комунікативної поведінки, закони та способи міжособистісної взаємодії, нести 

відповідальність за вибір та тактику способу комунікації; використовувати державну мову та 

знання іноземної мови для пошуку інформаційних медичних джерел, моніторингу сучасних 

тенденції розвитку галузі, їх аналізу та прийняття обґрунтованих рішень,  нести відповідальність 

за своєчасне набуття сучасних знань; застосовувати інформаційні і комунікаційні технології у 

професійній діяльності, використовувати їх для оновлення та інтеграції знань, а також для 

професійного саморозвитку. Формувати цілі та визначати структуру особистої діяльності на 

підставі результату аналізу певних суспільних та особистих потреб;  усвідомлювати та 

керуватися у своїй діяльності громадянськими правами, свободами та обов’язками; здійснювати 

систему протиепідемічних та превентивних заходів, на підставі даних про стан здоров’я певних 

контингентів населення та про наявність впливу на нього навколишнього середовища;  

проводити заходи первинної, вторинної та третинної профілактики, використовуючи узагальнену 

процедуру оцінки стану здоров'я людини (скринінг, профілактичний медичний огляд, звернення 

за медичною допомогою), використовуючи існуючі методи санітарно-просвітницької роботи для 

гігієнічного навчання з урахуванням особливостей регіону. 
Очікувані результати навчання:  
знати: основні підходи до поняття “спілкування”, «взаємодія», взаєморозуміння»; 

особливості  взаємодії  і  форми  поведінки  особистості  у  міжособистісній взаємодії; 
особливості взаємодії і міжособистісний вплив; форми поведінки особистості у 
міжособистісній взаємодії; особливості процесів міжособистісного пізнання; особливості 
сприймання і розуміння людини людиною; стадії міжособистісного розуміння; перцептивні 
механізми і ефекти. 



вміти: проводити професійну діяльність у соціальній взаємодії, основаній на гуманістичних і 

етичних засадах, ідентифікувати майбутню професійну діяльність як соціально значущу для здоров’я 

людини; 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 

професійне спілкування сучасною українською літературною мовою, використовувати 

навички усної комунікації іноземною мовою, аналізуючи тексти фахової спрямованості та 

перекладати іншомовні інформаційні джерела. 
Зміст навчальної дисципліни: 
Предмет педагогіки та її методологічні основи: поняття педагогіки. Предмет і об'єкт 

педагогіки. Педагогічна галузь як одна з якнайдавніших. Впродовж всієї історії людства 
розвивалася народна педагогіка. Ступені розвитку людського суспільства. Виховання як 

суспільна функція. Виникнення спеціальних виховних установ. Базові категорії педагогіки: 
"розвиток", "виховання", "освіта". Розкриття поняття розвитку через виховання. Виховання 
в широкому й вузькому значенні. Саморозвиток особини як детермінований закон природного 
й соціального буття. Педагогічна взаємодія. Педагогічні задачі. Педагогічні технології. 
Педагогічний процес. 
 Зв'язок педагогіки з іншими науками та методи її дослідження: педагогіка у своєму 

розвитку тісно пов'язана з філософією, етикою, психологією, соціологією, гігієною, історією 

й опирається на їхній закономірності. Наукові галузі педагоги: загальна педагогіка; вікова 

педагогіка; військова педагогіка; професійна педагогіка;  спеціальна педагогіка; соціальна 

педагогіка;   історія педагогіки й т.д. Кожна з галузей у свою чергу підрозділяється на окремі 

напрямки або розділи. Сукупність всіх галузей і розділів утворить єдину систему педагогічних 

наук. Пізнання педагогічних фактів (явищ) включає два рівні дослідження - емпіричний і 
теоретичний. У залежності від цього обираються відповідні методи дослідження. Метод наукового 
пізнання. Метод дослідження проблем виховання й навчання. Наукове спостереження. 
Педагогічний експеримент. Метод вивчення педагогічної документації та учнівських прань. 
Метод дослідної бесіди. Письмове опитування (анкетування). Статистичний метод. Метод 

моделювання. Теоретичний рівень досліджень. 
          Виникнення й розвиток педагогічної науки: потреба передачі соціального досвіду 

підростаючим поколінням. Виховання як цілеспрямований процес. Мета й зміст виховання в 

умовах первіснообщинного ладу. Перші зачатки утворення педагогічної науки -  країни 

Древнього Сходу (Індія, Китай, Ассирія, Вавилон). Три типи шкіл: жрецькі, палацові й 

військові. Розквіт педагогічної думки й педагогічної практики  - Давня Греція й Рим. V - ХVI 
століття – період середньовіччя. Епоха Відродження (ХV - ХVI в.в.) розвиток капіталістичних 

відносин, прогрес науки й культури викликали інтерес до античної культурної спадщини. XIX 
століття - країни Західної Європи й США.  
 Вимоги до сучасного вчителя. Модель сучасного вчителя в суспільстві: соціальні 

орієнтації вчителів, обумовлені як комплекс соціально-професійних, соціокультурних, 

особистісних і інших установок і стереотипів. З'ясування соціальних орієнтацій для 

визначення дистанції між нормативним і реальним образом учителя, для зм'якшення протиріч 

між об'єктивними функціями утворення й цілями індивідуальної педагогічної діяльності, для 

полегшення професійної й соціальної адаптації вчителів і учнів. Сутність професійної 

компетентності вчителя в інтегруванні знань, умінь, досвіду, особистісних якостей, що 

забезпечують професійний розвиток і самореалізацію фахівця, тобто особистісних 

можливостей, що дозволяють самостійно й ефективно вирішувати педагогічні завдання. 
 Сутність педагогічної майстерності в сучасній педагогіці: майстерність виховання й 

навчання. Два підходи до розуміння вчительської майстерності у педагогічній теорії. Вираження 

майстерності учителя  в умінні організувати навчальний процес; у досконалості який володіє 

сучасними методами викладання. Мистецтво вчителя. Виховна робота вчителя в процесі навчання; 

формування в школяра високої моральності, почуття патріотизму, працьовитості, самостійності . 
 Сутність педагогічної техніки: педагогічна техніка в структурі майстерності вчителя. 

Сукупність умінь і навичок, які необхідні для ефективного застосування системи методів 



педагогічного впливу на окремих учнів і колектив у цілому. Особливості вмінь і навичок 

педагогічної техніки. Моральні й естетичні позиції педагога. 
 Сутність педагогічного спілкування: педагогічне спілкування як специфічна 

міжособистісна взаємодія педагога й вихованця (учня), здійснююче засвоєння знань і 

становлення особистості в навчально-виховному процесі. - невід'ємний елемент педагогічної 

діяльності; поза його неможливо досягнення цілей навчання й виховання. Продуктивність 

спілкування. Цілі й цінності спілкування, які повинні бути прийняті всіма суб'єктами 

педагогічного процесу як імператив їхнього індивідуального поводження. Передача 

суспільного й професійного досвіду (знань, умінь, навичок) від педагога учнем як основна 

мета педагогічного спілкування, Педагогічне спілкування створює умови для реалізації 

потенційних сутнісних сил суб'єктів педагогічного процесу.   Педагогічне спілкування як один 

з головних засобів педагогічного впливу.  
 Розвиток дидактичних систем: поняття терміну дидактика. Дидактика як наукова 

дисципліна, що досліджує теоретичні та методичні засади навчання. 
 Основні принципи навчання й форми організації дидактики як науки. Основні завдання 

дидактики – розробка проблем: чому вчити і як учити; сучасна наука інтенсивно досліджує 

також проблеми: коли, де, кого й навіщо вчити. Види знань дидактики: основні терміни й 

поняття; факти щоденної дійсності й наукові факти; основні закони науки; теорії; знання про 

способи діяльності; оцінні знання. Первинні та вторинні вміння. 
 Закони, закономірності та принципи навчання: закон - необхідне, суттєве, стійке, 

повторюване відношення між явищами; внутрішній і необхідний, всезагальний і суттєвий 

зв’язок предметів і явищ об’єктивної дійсності; загальні, необхідні й суттєві зв’язки між 

предметами й процесами. Загальні закони навчання: закон соціальної обумовленості цілей, 

змісту, форм і методів навчання; закон взаємозв’язку самореалізації й освітнього середовища; 

закон взаємозв’язку навчання, виховання й розвитку; закон обумовленості результатів 

навчання характером освітньої діяльності учнів; закон цілісності і єдності освітнього процесу. 

Закономірності навчання – це об’єктивні, суттєві, стійкі, повторювані зв’язки між складовими 

частинами, компонентами процесу навчання. Принципи навчання – основні положення, що 

визначають зміст, організаційні форми та методи навчання відповідно до його цілей і 

закономірностей. 
 Структура та організація процесу навчання. Методи навчання: навчання як 

педагогічний процес та  його сутність. Основні функції навчання - освітня, виховна й 

розвивальна. Основні складові навчального процесу. Мета навчання. Завдання навчання. Зміст 

освіти (навчання). Методи навчання. Засоби навчання. Форми організації навчання. 

Результати навчання.  Принципи навчання. Компоненти процесу навчання: цільовий; 

стимулювально-мотиваційний; змістовий; операційно-діяльнісний; емоційно-вольовий; 

контрольно-регулюючий; оцінно-результативний. Методологічною засада процесу навчання. 

Застосування знань, умінь і навичок – перехід від абстрактного до конкретного. Воно 

реалізується у виконанні різноманітних вправ, самостійних робіт, на лабораторних та 

практичних заняттях та ін. Метод навчання – це спосіб упорядкованої, взаємопов’язаної 

діяльності учителя й учнів, спрямованої на досягнення завдань освіти, розвитку і виховання в 

процесі навчання. Функції методів навчання: освітня (методи сприяють набуттю учнями 

знань, умінь, навичок); виховна (методи сприяють формуванню певної системи емоційно-
ціннісних ставлень особистості до навколишнього світу); розвивальна (полягає у розвитку 

пізнавальних процесів); спонукальна (полягає у стимулюванні інтересу учнів до навчання, 

формуванні позитивних мотивів навчання); контрольно-коригуюча (дають можливість 

перевірити рівень засвоєння учнями знань, сформованості вмінь і навичок). Класифікації 

методів навчання. 
Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 3.5 кредити ЄКТС, загальний обсяг 105 

годин, у тому числі 36 годин аудиторних навчальних занять і 69 годин самостійної та 
індивідуальної роботи. 

Форма семестрового контролю: залік 
 



 
 
 


