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Про досвід проведення
екскурсійних занять з дисципліни.

Про досвід проведення екскурсійних занять з дисципліни

Метою проведення екскурсій є збагачення студентів певним враженням
(головним чином зоровим) за допомогою заздалегідь відібраних об`єктів.
Саме семінарські заняття доцільно проводити у вигляді екскурсій.
Виконання соціальної функції – одне з головних завдань медицини та
фармації, тому для майбутніх фахівців є необхідним знайомство з
витоками професії, важливим елементом в цьому процесі є проведення
екскурсій, зокрема до музею історії фармації НФаУ.
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медицини та фармації»

Про навчально-методичне забезпечення дисципліни
«Вступ у фармацію: історія медицини та фармації»
ОСНОВНА навчально-методична література:
• Історія медицини та фармації: навч. посіб. для студентів вищ.фармац. навч. закл. та фармац. ф-тів ВНЗ
МОЗ України / А.А. Котвіцька, В.В. Горбаньов, Н.Б. Гавриш та ін. – Харків : НФаУ: Золоті сторінки, 2016. –
168 с. (базовий посібник)
• История медицины и фармации : учебное пособие для студентов иностранного факультета / А.А.
Котвицкая, В.В. Горбанев, А.А. Суриков, А.В. Волкова. – Х. : НФаУ, 2014. – 124 с.

ДОПОМІЖНА навчально-методична література:
Робочий журнал для аудиторної та самостійної роботи з дисципліни «Вступ у фармацію. Історія медицини та
фармації» для студентів І курсу денної форми навчання / А.А. Котвіцька, В.В. Горбаньов, О.О. Суріков, А.В.
Волкова, Н.Б. Гавриш. – Х.: Вид-во НФаУ, 2016. – 62 с.
Вступ у фармацію. Історія медицини та фармації : метод. рек. для аудиторної та самостійної роботи студентів
заочної форми навчання / А.А. Котвицкая, В.В. Горбаньов, О.О. Суріков, А.В. Волкова., Н.Б. Гавриш – Х. : Видво НФаУ, 2016. – 65 с.

Введение в фармацию: история медицины и фармации. Методические рекомендации для аудиторной и
самостоятельной работы соискателей высшего образования факультета по подготовке иностранных граждан /
А.А. Котвицкая, И.В. Кубарева, В.В. Горбанев,А.В. Волкова, Н.Б. Гавриш. - Харьков: Изд-во НФаУ, 2017. – 78 с.
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