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АНОТАЦІЇ 

 

Коняшина І. Б. Формування професійної компетентності майбутніх 

фахівців фармацевтів. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії за 

спеціальністю 011 – освітні, педагогічні науки. – Центральноукраїнський 

державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – 

Кропивницький, 2020. 

У дисертаційній роботі, на підставі теоретичного аналізу філософської, 

соціологічної, культурологічної, медичної та педагогічної літератури, 

зроблено висновок про те, що проблема формування професійної 

компетентності з різних наукових позицій завжди цікавила дослідників, але 

особливої актуальності вона набула останнім часом, що зумовлено 

трансформаційними процесами у нашій державі. Водночас стає очевидним, 

що недостатньо уваги приділялося вивченню професійної компетентності 

майбутніх фармацевтів, розробці її структури та особливостей формування. 

У процесі становлення ринкової економіки в Україні на перший план 

виходить конкурентно спроможний фахівець, відбувається формування нової 

моделі освіти, виникає потреба у нових підходах до процесу підготовки 

фахівців фармацевтичної галузі. 

Професія фармацевта є соціально важливою, оскільки вона спрямована 

на збереження, зміцнення здоров’я людей, попередження, профілактику 

захворювань і має свої характерні особливості. 

Одним з основних чинників, що впливають на зміст і технологію  

підготовки фахівців фармації, є інтеграція вищої освіти у світову систему при 

збереженні і розвитку досягнень та традицій української системи освіти. 

У зв’язку з розвитком фармацевтичної індустрії та становленням 

фармацевтичного ринку проблема забезпечення якісної професійної 

підготовки майбутніх фармацевтів у коледжі, формування їх професійної 

компетентності в умовах сьогодення набуває особливої актуальності. 

Професійну підготовку фармацевтів розуміємо як складову системи 
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ступеневої освіти, яка передбачає оволодіння знаннями, вміннями, 

навичками, визначеними в галузевому стандарті вищої освіти, необхідними 

майбутньому фахівцю з метою надання фармацевтичної допомоги і 

спрямована на максимально повноцінну професійну самореалізацію 

особистості, зорієнтовану на ринок праці. 

Під якістю знань, умінь та навичок розуміємо загальну характеристику 

результатів навчання, найбільш істотні їх властивості та особливості 

засвоєння змісту освіти. У свою чергу, зміст освіти визначається як певний 

обсяг і система наукових знань, практичних умінь та навичок, світоглядних і 

морально-етичних ідей. Його реалізація передбачає набуття майбутнім 

фахівцем певних компетенцій, відповідного рівня компетентності з метою 

задоволення потреб суспільства. 

Компетентність у професійній підготовці фармацевта розглядається як 

інтегрована характеристика особистості фахівця, що містить компетенції та 

здатність виконувати певні виробничі функції щодо кваліфікованого 

забезпечення населення лікарськими засобами. 

Обґрунтовано, що професійна компетентність майбутнього фахівця 

фармацевта – якісна, інтегративна, професійно особистісна характеристика, яка 

містить сукупність політичних, юридичних, етичних, соціально-психологічних, 

методологічних знань, умінь і навичок, а також когнітивну та креативну 

підготовленість, творче мислення, вміти приймати правильно найбільш 

оптимальне рішення, володіти аналітичним і критичним мисленням, розуміти і 

сприймати точку зору своїх колег. 

Професійна  компетентність фахівця фармацевта означає єдність 

теоретичної та практичної готовності до професійної і творчої діяльності, а 

також характеризує рівень його професіоналізму. Отже, «професіоналізм» 

розглядаємо як результат організаційної і цілеспрямованої професійної 

діяльності, що передбачає формування особистості, яка має високий рівень 

професійної компетентності і здатна продуктивно вирішувати соціальні, 

професійні й особистісні завдання. 
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Наукове обґрунтування сутності поняття професійної компетентності 

пояснюється необхідністю збагатити зміст і структуру професійної 

компетентності майбутнього фармацевта. У структурі професійної 

компетентності майбутніх фахівців фармацевтів виокремлюємо такі 

компоненти: функціональний, соціальний  і особистісний. Функціональний 

компонент професійної компетентності складається з таких складників: 

професійна компетентність; прогностична компетентність; контрольна 

компетентність. Соціальна компетентність складається з  таких компонентів: 

комунікативна компетентність; іншомовна  комунікативна компетентність; 

інтеркультурологічна  компетентність;  компетентність у подоланні конфліктів. 

До особистісного компонента професійної компетентності фармацевтів 

належать такі складові: мотиваційно-вольова компетентність; рефлексивна 

компетентність; морально-духова компетентність; професійно важливі якості.  

Обгрунтовано доцільність застосовування компетентнісного підходу в 

підготовці майбутніх фахівців фармацевтів, оскільки він забезпечується: 

відображенням у змісті навчання професійно спрямованої структурованої 

інформації проблемного характеру; професійно обґрунтованим вибором 

мотивів і цілей навчального процесу у вищому навчальному закладі; 

виконанням реальних проектних завдань та програм, спрямованих на 

вдосконалення професійної компетентності майбутніх фахівців фармацевтів.  

Застосування компетентнісного підходу у підготовці майбутніх фахівців 

фармацевтів сприятиме: формуванню професійних знань, умінь і навичок щодо 

прогностичного бачення результатів праці; розвитку основних психологічних 

характеристик емоційної інтелігентності спеціаліста; формуванню умінь щодо 

розв’язання типових і нетипових професійних проблем; особистому внеску в 

досягнення загальних цілей підприємства чи організації; варіативності, 

гнучкості, мобільності, готовності до постійного професійного саморозвитку і 

самовдосконалення.   

  У ході дослідження з’ясовано, що процес формування професійної 

компетентності не є спонтанним, а навпаки, цілеспрямованим, 
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систематичним процесом, який закономірно залежить від умов, у яких він 

відбувається.  

 Отже, педагогічними умовами доцільно називати ту систему факторів, 

що допомагають посилити ефективність педагогічного процесу та спроможні 

вирішити коло проблем у формуванні професійної компетентності майбутніх 

фахівців фармацевтів. У роботі обгрунтовано педагогічні умови: позитивна 

мотивація створення ситуації успіху майбутніх фахівців фармацевтів у 

професійній діяльності; педагогічна підтримка особистісно-професійного 

саморозвитку майбутніх фармацевтів; забезпечення пріоритету  

інформаційно-комунікативних технологій у майбутніх фармацевтів. 

Навчальний процес необхідно організувати так, щоб забезпечити 

мотивацію до позитивного навчання. Такий стан досягається шляхом 

передбачуваних негативних наслідків та умінням подолати психологічні 

бар’єри, створенням безконфліктного середовища та позитивної навчальної 

атмосфери, тому рівноправна взаємодія між студентами та викладачем має 

бути спрямованою на досягнення загального відчуття комфорту в навчанні. 

Отже, створена ситуація успіху стає точкою відліку для змін у стосунках 

з оточуючими та для подальшого вдосконалення майбутнього фахівця, 

щаблями розвитку особистості. Здобутий у юності заряд оптимізму, 

підвищує життєву стійкість особистості, загартовує характер, сприяє 

перетворенню й реалізації духовних сил та формує найціннішу людську 

якість – стійкість у боротьбі з життєвими труднощами, що, зі свого боку, 

актуалізує ціннісну спрямованість майбутнього фахівця. 

Підготовка майбутніх фахівців фармації на основі особистісно-

орієнтованого навчання та ціннісних орієнтацій залежить від низки факторів: 

дотримання основних принципів навчання сучасної дидактики; особливостей 

організації навчально-виховного процесу; створення педагогічних умов для 

саморозвитку, самореалізації та розкриття природних можливостей кожної 

особистості, а саме: створення особистісно-орієнтованого середовища, 

проведення заходів щодо посилення навчально-професійної мотивації, 
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запровадження комплексу особистісно-орієнтованих занять і найголовніше – 

від професійної компетентності та педагогічної майстерності науково-

педагогічних працівників. 

Продуктивно володіючи технологіями та інформацією, людина 

ефективно організовує свою роботу та у майбутньому успішно інтегрується в 

професійну діяльність. Інформатизація сьогодні розглядається як один із 

основних шляхів модернізації системи вищої освіти, яка повинна сформувати 

такий навчальний простір, що забезпечує рівні можливості професійної 

підготовки для кожного. Отже, застосування інформаційно-

комунікативних технологій у контексті інформатизації фармації майбутніми 

фармацевтами в процесі фахової підготовки суттєво впливає на розвиток 

професійної компетентності, що сприяє успішній самореалізації майбутнього 

фахівця. 

Показано, що за умови побудови відповідного освітнього процесу, 

педагогічний моніторинг буде виконувати такі функції: інформаційну, яка 

забезпечить отримання своєчасної та ґрунтової інформації про стан 

сформованості професійної компетентності студентів; спонукальну, яка 

сприятиме подальшому розвиткові; формуючу, що знайде відображення у 

спланованих і методично обґрунтованих діях, які спрямовані на досягнення 

високого рівня сформованості професійної компетентності майбутніх 

фахівців; корекційну, що передбачає запровадження заходів, головною 

метою яких буде усунення недоліків, виявлених у процесі формування 

професійної компетентності майбутніх фахівців фармацевтів. 

Освітніми вимогами, що застосовуються до фармацевтів є: 

врівноваженість, емоційна стабільність, зібраність, гострота сприймання, 

швидкість реагування, гарна пам’ять, увага і спостережливість, здатність до 

рефлексії, висока психологічна культура тощо. 

       Професійна компетентність може бути охарактеризована через 

ефективність, конструктивність діяльності, що ґрунтується на психологічних 

знаннях і вміннях, означає ефективне використання знань та вмінь для 
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вирішення завдань та проблем. Професійна компетентність передбачає 

використання власного досвіду, суспільно історичного досвіду та досвіду 

інших людей. У той же час, компетентність передбачає відмову від прямого 

копіювання чужого досвіду, норм, традицій, зразків, свободу від стереотипів, 

настанов. 

Таким чином, доведено, що професійна компетентність виявляється у 

поведінці, цінностях, мисленні, моральних принципах, світоглядних 

установках і є на наш погляд, обов’язковою для працівників аптечних 

установ.  

Ґрунтуючись на дослідженнях учених щодо вивчення проблеми 

компетентності, визначено, що професійна компетентність фармацевта є 

похідним інтегрованої єдності соціально-особистісних, загальнонаукових, 

інструментальних та професійних компетенцій. 

Здійснено експериментальну перевірку педагогічних умов професійної 

підготовки фармацевтів до професійної діяльності – визначено програму, 

методику та організацію дослідження, розроблено технологію професійної 

підготовки майбутніх фармацевтів.  

Обґрунтовано, що найбільш ефективними методами формування 

професійної компетентності майбутніх фахівців фармацевтів є активні та 

інтерактивні методи навчання, які було реалізовано під час лекційних, 

практичних занять, шляхом побудови діалогічної взаємодії, аналізу та 

вирішення ситуацій, що наближені до майбутньої професійної діяльності.  

Тому формування у майбутніх фахівців фармацевтів професійних 

компетентностей та важливих особистісних якостей є професійною 

характеристикою успішної ефективної професійної діяльності. 

 Ключові слова: компетенція, компетентність, професійна 

компетентність, професійна діяльність, компетентнісний підхід, 

фармацевтична галузь, фахівець фармацевт. 
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ABSTRACT 

Konіashyna I. B. Formation of future pharmacists’ professional expertise. 

– Qualifying scientific work as a manuscript. 

Doctoral thesis by speciality 001 – educational, pedagogical sciences. – 

Volodymyr Vynnychenko Central Ukrainian State Pedagogical University. – 

Kropyvnytskyi, 2020. 

In the thesis on the basis of theoretical analysis of pedagogical, sociological, 

culturological, pharmacological and economic literature we can say that the issue 

of formation of professional expertise from different scientific views has always 

interested researchers, but has become particularly important recently due to 

transformational processes in our country. At the same time, it is evident that 

studying of future pharmacists’ professional expertise and the development of its 

structure haven’t been paid attention to properly.  

In the process of introduction of market economy in Ukraine a competent 

specialist enters the picture, a new model of education is being developed, there 

arises the need of new approaches to the process of pharmaceutical specialists’ 

training.  

The profession of a pharmacist is socially responsible as it is aimed to 

maintain and strengthen people’s health, prevent diseases and has its characteristic 

features.  

One of the main factors to influence the content and the technology of the 

pharmaceutical specialists’ training is integration of the higher education into the 

world system with preservation and development of achievements and traditions of 

the Ukrainian higher school.  

Due to the development of the pharmaceutical industry and the establishment 

of pharmaceutical market, the problem of creating pedagogical conditions for 

qualified professional pharmaceutical specialists’ training at the college, forming 

their professional expertise in the contemporary context becomes topical.  

Professional pharmacists’ training is understood as a part of the graded 

education system which implies mastering knowledge, skills, proficiency 



 9 

determined in the industrial standard of higher education necessary for a future 

professional to provide pharmaceutical help and aimed at the most complete self-

actualization of the personality, oriented towards job market.  

Under the quality of knowledge, skills and proficiency we understand general 

characteristics of the training results, their most substantial qualities and 

peculiarities of mastering the content of education. The content of education, in its 

turn, is defined as a certain scope and a system of scientific knowledge, practical 

skills and proficiency, world outlook and moral-ethic ideas. Its implementation 

allows for a future specialist’s acquisition of certain competencies and an 

appropriate level of expertise aimed to meet society needs. 

Expertise in pharmacist’s professional preparation is seen as an integrated 

peculiarity of the specialist’s personality that includes competencies and the ability 

to perform certain industrial functions connected with qualified provision of 

medications to the population. 

It’s reasonable to say that professional expertise of a future pharmaceutical 

specialist is a high quality, integrative, professionally personalised feature of a 

specialist which includes a complex of political, juridical, ethic, socio-

psychological, methodological knowledge, skills and proficiency as well as 

cognitive and creative readiness, innovative thinking, searching most optimal 

solutions, possessing analytical and critical thinking, understanding and acceptance 

of colleagues’ views.   

Professional expertise of a pharmaceutical specialist means a combination of 

theoretical and practical readiness for professional and creative activity, it also 

describes the level of his/her professionalism. Thus, by “professionalism” we 

understand a result of organised and goal-oriented activity which assumes formation 

of a personality who has a high level of expertise and is able for productive solution of 

social, professional and personal tasks.  

Scientific justification of the essence of the notion professional expertise is 

explained by the necessity to enrich the content and the structure of professional 

expertise of a future pharmacist. In the structure of professional expertise, we single 
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out such components as functional, social and personal. Functional component of 

professional expertise comprises the following elements: professional competency; 

prognostic competency; controlling competency. Social competency comprises the 

following components: communicative competency; foreign language competency; 

intercultural competency; conflicts resolving competency. The personal component of 

professional expertise includes motivational-willed competency; reflexive 

competency; moral-spiritual competency; professionally important qualities.  

It is stated that the application of competency approach in future pharmaceutical 

specialists is effective as it is provided by: representation in the content of training of 

professionally oriented structured information of problematic nature; professionally 

justified choice of motives and goals of educational process in a higher education 

institution; fulfilment of actual project tasks and programs aimed to improve 

professional expertise of the future pharmaceutical specialists.  

Applying competency approach in future pharmacists’ training will promote: 

formation of professional knowledge, skills and proficiency as for prognostic vision 

of the results of work; development of major psychological characteristics of 

emotional intelligence of specialists; formation of skills for solving typical and 

atypical professional problems;  personal contribution in achieving common purposes 

of an enterprise or an organization; variability, flexibility, mobility, readiness for 

permanent professional self-development and self-improvement.  

 During research work we have learnt that the process of formation of 

professional expertise is not a spontaneous, but a goal-oriented, systematic process 

which consistently depends on conditions under which it is happening.   

 Thus, pedagogical conditions are reasonably defined as a system of factors 

that help to facilitate the effectiveness of pedagogical process and are able to solve 

a range of problems in forming professional expertise of future pharmaceutical 

specialists.  

Positive motivation to create a situation of success of future pharmacists in 

their professional activities; pedagogical support of personal and professional self-
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development of future pharmacists; ensuring the priority of information and 

communication technologies in future pharmacists. 

The learning process must be organized to provide motivation for positive 

learning. This state is achieved through the expected negative consequences and 

the ability to overcome psychological barriers, creating a conflict-free environment 

and a positive learning atmosphere, so equal interaction between students and a 

teacher should be aimed at achieving a common sense of comfort in learning. 

Thus, the created situation of success becomes a starting point for changes in 

relationships with others and for further improvement of a future specialist, the 

stages of personal development. The charge of optimism acquired in youth 

increases the vitality of the individual, hardens the character, promotes the 

transformation and realization of spiritual forces and forms the most valuable 

human quality – resilience in the fight against life's difficulties, which, in turn, 

actualizes the value orientation of a future specialist. 

Training of future pharmacy specialists on the basis of personality-oriented 

learning and value orientations depends on a number of factors: compliance with 

the basic principles of teaching modern didactics; characteristic features of the 

organization of educational process; creation of pedagogical conditions for self-

development, self-realization and disclosure of natural opportunities of each person, 

in particular: creation of the personality-oriented environment, carrying out actions 

for strengthening educational and professional motivation, introduction of a 

complex of personality-oriented occupations and most importantly – from 

professional expertise and pedagogical skill of scientific and pedagogical 

employees. 

Using technologies and information productively, a person effectively 

organizes his/her work and in the future successfully integrates into professional 

activities. Today, informatization is considered as one of the major ways to 

modernize the higher education system, which should form such a learning space 

that provides equal opportunities for training for everyone. Thus, the usage of 

information and communication technologies in the context of informatization of 



 12 

pharmacy by future pharmacists in the process of professional training 

significantly affects the development of professional expertise, which contributes 

to the successful self-realization of a future specialist. 

With the arrangement of an appropriate pedagogical process provided, 

pedagogical monitoring will perform the following functions: informational, which 

will ensure timely and thorough information about the state of formation of 

students’ expertise; motivational, which will promote further development; 

formative, which will be reflected in the planned and methodologically justified 

actions, which are aimed at achieving a high level of professional expertise of 

future professionals; corrective, which implies the introduction of measures, the 

main purpose of which will be to eliminate the drawbacks identified in the process 

of forming the professional expertise of future pharmacists. 

The professional requirements for pharmacists are: balance, emotional 

stability, concentration, perceptual acuity, speed of response, good memory, 

attention and observation, ability to reflect, high psychological culture, etc. 

Professional expertise can be characterized by efficiency, constructiveness of 

activity based on psychological knowledge and skills, means the effective usage of 

knowledge and skills to fulfill tasks and solve problems. Professional expertise 

involves usage of personal experience, socio-historical experience and the 

experience of other people. At the same time, expertise provides for the refusal of 

direct copying of other people's experience, norms, traditions, patterns, freedom 

from stereotypes, guidelines. 

Thus, professional expertise is manifested in behavior, values, thinking, moral 

principles, worldviews and is, in our opinion, mandatory for employees of 

pharmacies. 

Based on the research of scientists on the study of the problem of expertise, it 

is determined that the professional expertise of a pharmacist is a derivative of the 

integrated unity of socio-personal, general scientific, instrumental and professional 

competences. 
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Experimental verification of pedagogical conditions of professional training 

of pharmacists for professional activity – the program, a technique and the 

organization of research are defined, the technology of professional training of 

future pharmacists is developed. 

It is substantiated that the most effective methods of forming professional 

expertise of future pharmacists are active and interactive teaching methods, which 

were implemented during lectures, practical classes, by building dialogic 

interaction, analysis and solving situations close to future professional activity. 

Therefore, the formation of future professional pharmacists' professional 

competencies and professionally important and personal qualities that ensure 

successful professional activity are integral components. 

Key words: competency, competence, professional expertise, professional 

activity, competency-based approach, pharmaceutical industry, pharmaceutical 

specialist 
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ВСТУП 

 

Актуальність дослідження. У процесі становлення ринкової економіки 

в Україні на перший план виходить конкурентно-спроможний, компетентно-

професійний фахівець своєї справи, актуалізується потреба в нових підходах  

до процесу підготовки фахівців фармацевтичної галузі. 

Фармацевт - це фахівецьу галузі виготовлення, дослідження та продажу 

лікарських препаратів. Професія фармацевта є соціально важливою, оскільки 

вона спрямована на збереження, зміцнення здоров’я людей, попередження, 

профілактику захворювань і має свої характерні особливості. 

Одним з основних чинників, що впливають на зміст і технологію  

підготовки фахівців фармації, є інтеграція  вищої освіти у світову систему 

при збереженні й  розвитку досягнень та традицій української вищої школи. 

Головною метою діяльності вищих навчальних закладах І-ІІ рівнів 

акредитації, зокрема коледжів, є підготовка освіченого, компетентного, 

творчого фахівця, зорієнтованого на особистісний та професійний 

саморозвиток, який триватиме протягом життя, а також формування системи 

цінностей, у якій здоров’я людини та його збереження є пріоритетними. 

У зв’язку з  розвитком фармацевтичної індустрії та становленням 

фармацевтичного ринку проблема реалізації педагогічних умов якісної 

професійної підготовки майбутніх фармацевтів у коледжі, формування їх 

фахової компетентності в умовах сьогодення  набуває особливої актуальності.  

Нині зростає потреба у висококваліфікованих професійно компетентних 

фахівцях фармації, які мають здатність і готові здійснювати складні 

поліпредметні, культурологічні види професійної діяльності, ефективно 

розв’язувати соціальні проблеми. 

Аналіз наукових джерел свідчить, що проблемі загальних питань 

професійної підготовки фахівця та змісту освіти присвячені роботи таких 

учених: С. Дружилова, Г. Ларіоновою, В. Нароліною, Л. Плякою,                                

В. Приходько   та  ін.  Філософських   аспектів   професійної    освіти Е.   Зеєр,  
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Ф. Ісмагілова, В. Максимова, С. Косарецький, В. Панчук та ін.  

Порівняльно-педагогічним дослідженням систем вищої освіти за 

кордоном та в Україні приділялася увага в роботах А. Деркача, В. Дружиніна, 

Р. Марр, Д. Макклеланда, А. Ростунова та ін. Психологічні основи 

розвивального    та   інтегрованого   навчання  викладено у працях Б. Ельконін,    

І. Зязюн, А. Маркова, І. Родигіна, О. Романовського та ін. З питань 

упровадження компетентнісного   підходу   плідно   працюють   учені І. Бех, 

Н. Бібік, І. Зимня, Е. Зеєр, Л. Кравченко,  О. Савченко,  А. Хуторський  та ін.  

Проблеми реформування вищої медичної освіти розглядалися в роботах 

Д. Волох, О. Волосовця, В. Маслова,  В. Чижевського, Я. Цехмістера та ін.  

Історія становлення, розвитку та питання реформування вищої 

фармацевтичної освіти досліджувалася науковцями Н. Альохіною, І. Бойчук, 

Д Волох, Л. Кайдаловою, О. Семенюк та ін. 

Відповідно до становлення  кожної країни, сформувалася специфіка 

професійної підготовки фахівця. Її зумовлюють загальний розвиток 

фармацевтичного бізнесу та виробництва.  

Разом із тим, професійній освіті фармації в Україні, як окремій 

специфічній галузі охорони здоров’я, приділяється недостатня увага, 

проблеми реформування фармацевтичної освіти вирішуються повільно як в 

теоретичному, так і в практичному аспектах.  

Зазначені обставини зумовлюють наявність суперечностей між 

професійними вимогами, які висуваються до фармацевта і сучасними 

умовами розвитку фармацевтичного ринку, системою  і змістом професійної 

підготовки фахівця; наявними інноваційними педагогічними технологіями 

формування професійної компетентності та їх недостатнім упровадженням в 

освітній процес вищих навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації; цілісним 

характером педагогічного процесу та дискретним його відображенням у 

змісті компонентів професійної підготовки фармацевта. 

На основі аналізу наукової літератури доведено, що проблема 

підготовки фахівців фармації у вищих навчальних закладах І-ІІ рівнів 
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акредитації, зокрема коледжах, вивчення та наукове обґрунтування 

педагогічних умов професійної підготовки фахівців фармації не було 

предметом комплексного дослідження.  

Ураховуючи актуальність визначеної проблеми, потреби сучасного 

ринку в компетентних фахівцях фармації, а також недостатність спеціальних 

досліджень у цій галузі, темою дослідження було обрано: „Формування 

професійної компетентності майбутніх фахівців фармацевтів”. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційне дослідження виконано відповідно до  тематичного плану 

науково-дослідної роботи кафедри педагогіки та  менеджменту освіти як 

складника комплексної наукової теми - «Соціально-професійне ставлення 

особистості» (державний реєстраційний номер № 0116U003481), що входить 

до переліку наукових досліджень Центральноукраїнського державного 

педагогічного університету імені Володимира Винниченка та НДР МОН 

України «Соціальна зрілість як характеристика соціально-професійного 

становлення фахівця» (011 U00722). 

Тему дисертаційної роботи  затверджено рішенням вченої ради 

Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира 

Винниченка (протокол № 3 від 26. 09. 2016 р.). 

Мета дослідження: полягає в теоретичному обґрунтуванні та 

експериментальній перевірці  педагогічних умов формування професійної 

компетентності в майбутніх фахівців фармацевтів. 

Відповідно до мети дослідження  визначено такі основні завдання: 

1. Здійснити теоретичний аналіз проблеми формування професійної 

компетентності майбутніх фахівців фармацевтів у науковій літературі. 

2. Дослідити поняття «професійна компетентність фахівця фармації» 

та теоретично обґрунтувати структуру професійних компетентностей для 

забезпечення процесу фахової підготовки в медичних навчальних закладах              

І-ІІ рівня. 

3. Розробити критерії, показники та рівні сформованості 
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компетентності фахівця фармацевта. 

4. Обґрунтувати та експериментально перевірити педагогічні умови 

формування професійної компетентності майбутнього фахівця фармації. 

5. Створити навчально-методичне забезпечення процесу формування 

професійної компетентності майбутнього фахівця фармації.                                             

Об’єкт дослідження: професійна підготовка майбутніх фахівців 

фармацевтів у вищих медичних навчальних закладах I-IІ рівнів акредитації. 

Предмет дослідження: педагогічні умови формування професійної 

компетентності майбутнього фахівця фармації в процесі кваліфікованої 

підготовки. 

Підґрунтям дослідження є така гіпотеза – формування професійної 

компетентності майбутнього фахівця фармації буде ефективним, якщо воно 

здійснюватиметься при реалізації  таких педагогічних умов: позитивної 

мотивації створення ситуації успіху в професійній діяльності; педагогічної 

підтримки особистісно-професійного саморозвитку; забезпечення пріоритету  

інформаційно-комунікативних технологій. 

Для розв’язання поставлених завдань використано комплекс методів:  

а) теоретичні методи – аналіз філософських, педагогічних, 

психологічних, фахових джерел з проблеми дослідження для вивчення 

характерних та суттєвих ознак системи підготовки фахівців фармацевтів; 

систематизація даних,  узагальнення (для уточнення й модифікації понять, 

виявлення стану розробленості проблеми, обґрунтування формування 

ключових професійних компетентностей майбутніх фахівців фармації у 

процесі фахової підготовки; аналіз офіційних документів з досліджуваної 

проблеми, вивчення та узагальнення вітчизняного досвіду з метою 

визначення педагогічних умов підготовки фахівців фармацевтів;  

б) емпіричні методи – педагогічне спостереження, опитування, бесіда, 

анкетування, оцінка і самооцінка, експертна оцінка – для з’ясування 

результативності методики формування професійної компетентності та  

ефективності визначених педагогічних умов;  
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в) експеримент – з метою перевірки ефективності педагогічних умов та 

методики формування професійної компетентності майбутніх фармацевтів та 

апробації системи професійної підготовки фармацевта відповідно до 

теоретично визначених умов; методи математичної статистики та аналізу 

обробки та інтерпретації результатів експерименту. 

Дослідження проводилося впродовж 2016–2019 рр. та охоплювало 

кілька етапів науково-педагогічного пошуку: 

Перший етап – (теоретичний, 2016–2017 рр.) – вивчено  стан 

досліджуваної проблеми в філософській, педагогічній, психологічній 

літературі; обґрунтовано об’єкт, предмет, мету та вихідні положення 

дослідження, розроблено методику дослідно-експериментальної роботи. 

Другий етап – (аналітико-пошуковий, 2017–2018 рр.) – конкретизовано 

методику дослідження, теоретично обґрунтовано і розроблено зміст 

педагогічних умов професійної підготовки фармацевта, виділено структурні 

та функціональні компоненти професійної підготовки фармацевта, уточнено 

критерії, показники та рівні сформованості професійної компетентності 

фахівця фармації; проведено констатувальний етап експерименту; 

систематизовано і проаналізовано отримані дані. 

Третій етап – (узагальнюючий, 2018–2019 рр.) – здійснено 

формувальний експеримент шляхом впровадження в навчальний процес   

розробленого навчально-методичного забезпечення підготовки фахівців 

фармацевтів, узагальнено та оформлено результати експериментальної 

роботи; сформульовано висновки; визначено перспективи подальшого 

дослідження проблеми.  

Результати дослідження впроваджено у діяльність вищих 

фармацевтичних (медичних) навчальних закладів I-IІ рівнів акредитації. 

Здійснено літературне оформлення дисертаційної роботи. 

Експериментальна база дослідження. Дослідження здійснювалося на 

базі Кіровоградського медичного коледжу імені Є. Й. Мухіна, Житомирського 

базового фармацевтичного коледжу, Черкаської медичної академії. 
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Всього дослідженням було охоплено 507 респондентів. 

Наукова новизна дослідження:  

вперше теоретично обґрунтовано особливості формування ключових 

професійних компетентностей під час фахової підготовки фармацевтів у 

коледжі; здійснено відбір та структурування змісту професійної підготовки 

фахівців фармації; експериментально перевірено зміст педагогічних умов, що 

забезпечують якісні професійні компетентності майбутніх фармацевтів; зміст, 

форми, методи та застосування компетентнісного підходу у підготовці 

майбутніх фахівців фармацевтів у коледжі;  

удосконалено й адаптовано до потреб роботи реалізацію педагогічних 

умови підготовки майбутніх фахівців фармацевтів та визначено критерії і 

показники їх професійної компетентності; уточнено сутність та взаємозв’язок 

базових понять дослідження; 

виокремлено  наступні показники вияву та рівні сформованості 

професійної компетентності майбутніх фармацевтів – високий,  середній, 

низький;  

конкретизовано поняття «професійна компетентність фахівців 

фармацевтів», яке визначено позитивною мотивацією створення ситуації 

успіху майбутніх фармацевтів у професійній діяльності; педагогічною 

підтримкою особистісно-професійного саморозвитку майбутніх фармацевтів; 

забезпеченням пріоритету  інформаційно-комунікативних технологій у 

майбутніх фармацевтів; 

набули подальшого розвитку положення про взаємозв’язок професійних 

компетентностей фахівців фармації з професійним саморозвитком через 

професійні очікування, мотивацію та досягнення.  

Практичне значення одержаних результатів дослідження полягає в 

тому, що авторське формування ключових компетентностей майбутніх 

фахівців фармації у процесі фахової підготовки пройшло експериментальну 

перевірку й може бути використане в освітньому процесі у закладах вищої 

освіти І-ІІ рівнів акредитації.  
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Матеріали дослідження можуть використовуватись викладачами та 

студентами закладів вищої освіти І-ІІ рівнів акредитації, в яких здійснюється 

підготовка фармацевтів з метою вдосконалення змісту і процесу професійної 

підготовки. 

Основні положення та результати наукового дослідження 

впроваджувалися в освітній процес Кіровоградського медичного коледжу              

ім. Є. Й. Мухіна (довідка № 205 від 12. 05. 2020 р.),  Житомирського базового 

фармацевтичного коледжу (довідка № 200 від 05. 05. 2020 р.), Черкаській 

медичній академії (довідка № 158 від 05. 03. 2020 р.).  

Апробація результатів дослідження. Основні положення і результати 

дослідження були представлені на науково-практичних та наукових 

конференціях, зокрема міжнародних: "Компетентність у професійній 

підготовці фармацевта" (Одеса, 2016); "Проблеми фахівців у фармацевтичній 

галузі" (Кельце, 2016); "Формування професійної компетентності майбутніх  

фахівців фармацевтів у медичних коледжах"  (Сладковічево, 2017); "Вплив 

позитивної ситуації успіху на формування професійної компетентності 

майбутніх фахівців фармацевтів (молодших спеціалістів)" (Львів, 2017); 

"Формування професійної компетентності майбутніх фахівців фармацевтів 

(молодших спеціалістів) в умовах глобалізації" (Переяслав-Хмельницький, 

2017); "Методи формування професійної компетентності майбутніх фахівців 

фармацевтів" (Афіни, 2020). 

Публікації. Основні результати дисертаційного дослідження викладені 

в  13 одноосібних публікаціях, у тому числі: 4 статті в наукових фахових 

виданнях України; 3 статті  в закордонних наукових виданнях; 6 тез у  

матеріалах науково-практичних конференцій. 

Структура дисертації. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, 

висновків до кожного розділу, загальних висновків, списку використаних 

джерел, додатків (236 найменувань, з них 3 – іноземними мовами). У роботі 

міститься 13 таблиць. Загальний обсяг роботи – 233 сторінки, основний зміст 

дисертації складає 190 сторінок. 
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РОЗДІЛ 1  

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ 

ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ 

ФАРМАЦЕВТІВ 

 

1.1. Сутність поняття "професійна компетентність" та її  

структура 

У сучасних дослідженнях до визначення основних напрямів 

реформування вищої медичної освіти передбачається розуміння її мети, яка 

водночас мусить бути зорієнтована як на виконання соціального замовлення 

суспільства щодо підготовки фахівців у галузі охорони здоров’я України, так 

і формування особистості фахівця з фармації, який здатний надавати 

своєчасну допомогу на якісному професійному рівні, володіє інноваційними 

підходами до вибору оптимального лікарського засобу з позицій 

фармакоекономічного аналізу, даних доказової фармації.  

Майбутні фахівці фармацевти  повинні постійно оновлювати свої 

знання, професійні уміння і навички, збагачувати досвід пізнавальної та 

практичної діяльності, що підкріплюється відповідними ціннісними 

орієнтаціями. 

 Сьогодні ми бачимо інтенсивний розвиток фармацевтичної галузі 

й медичної промисловості в Україні. Фармацевтичний бізнес набрав значних 

обертів – суттєво збільшилася кількість організацій, які займаються 

розповсюдженням, зберіганням та реалізацією лікарських засобів. Відповідно 

до цього фармацевтична галузь  потребує не тільки високих темпів 

нарощування кількісного складу кваліфікованих працівників у сфері 

фармації, але й підвищення рівня якості їхньої фахової підготовки [23]. 

В умовах зростання фармацевтичної продукції виникає потреба у 

вирішенні завдання, які пов’язані з інтелектуальними труднощами та 

ініціативою, є потреба у нових способах дії, миттєвої реакції на 

непередбачувані, позаштатні ситуації тощо. Розв'язуючи саме такі завдання і 
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відбувається формування  креативного мислення фахівця. Отже, майбутній 

фармацевт повинен сформуватися як компетентна особистість під час 

навчання в професійних навчальних закладах. Реалізація творчого потенціалу 

людини як суб’єкта професійної діяльності забезпечує формування її 

професіоналізму від кваліфікації до компетентності [2]. 

 Саме на забезпечення високої якості освіти в Україні як чинника 

модернізації суспільства, зміцнення авторитету держави на міжнародній 

арені спрямовані нормативно-правові та інші державні документи в галузі 

освіти та медицини. Зокрема, у законі України «Про освіту» (2017 р.) [95], 

зазначається, що її основною метою є формування всебічно розвиненої 

людини як вищої цінності суспільства. У законі України «Про вищу освіту» 

(2014 р.) визначено, що «якість вищої освіти – сукупність якостей 

особистості з вищою освітою, що показує її професійну компетентність, 

ціннісну орієнтацію, соціальну спрямованість і зумовлює здатність 

задовольняти як особисті духовні й матеріальні потреби, так і потреби 

суспільства» [94, с. 81].  

ВООЗ та Міжнародна фармацевтична федерація у 1996 р. прийняли 

рекомендації для розробки і впровадження стандартів належної аптечної 

практики (Good Pharmacy Practice - GPP) у  громадських і  лікарняних 

аптеках. Після цього розпочалася розробка національних стандартів GPP, яка 

продовжувалася паралельно з впровадженням систем менеджменту якості 

в аптеках.  

Вивчення зарубіжного досвіду показало, що в ряді країн розробка 

і впровадження стандартів належної аптечної практики відбувалися 

паралельно або на основі системи менеджменту якості [46]. 

     Належна аптечна практика стосується питань оптової реалізації 

продукції, доступу до об’єктивної інформації про лікарські засоби,  реклами, 

просування ліків на ринок, відпуску  ліків за рецептами, ціноутворенням на 

ліки. Забезпечення відповідності  ліків, які  закуповує аптека повинно 
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оцінювати і обирати тих постачальників, які здатні продавати продукцію, що 

відповідає вимогам замовника. 

      До належної аптечної практики відносяться етичні аспекти взаємин 

«фармацевт - хворий», надання послуг споживачам ліків, виконання норм і 

правил щодо обліку лікарських засобів, оптимізація асортименту ліків в 

аптеці.  При цьому загальна кількість покупок, здійснених в аптечній мережі, 

та постійних клієнтів збільшується. Відсутність обґрунтованих скарг 

на  якість лікарських засобів і  обслуговування сприяє збільшенню 

частки підприємства на регіональному фармацевтичному ринку [46]. 

 У зв’язку з переходом до ринкових відносин  нові соціально-економічні 

умови розвитку України, її входження до світового товариства потребує змін 

у сферах суспільного життя та безпосередньо у фармацевтичній галузі. 

Реформування освіти є частиною процесів оновлення освітніх систем, 

пов’язаних з визначенням важливості знань як рушійної сили суспільного 

добробуту та прогресу.  

 У цьому контексті перед закладами освіти постає відповідальне 

завдання: забезпечити підготовку професійного фахівця, здатного до  

вирішення складних проблем розбудови демократичної держави. Особливої 

актуальності набуває проблема управління процесом формування 

професійної компетентності майбутніх фахівців фармацевтів.  

 Мотивами звернення до проблеми професійної компетентності є такі: 

по-перше,  об’єктивний, оскільки якісна освіта та її похідна (рівень розвитку і 

підготовленості до практичної роботи фахівця фармації) стає найважливішим 

фактором успішності в професії, а також реалізації кінцевої мети освітньої 

діяльності навчального закладу; по-друге, суб’єктивний, адже потреба 

сучасного студента (усвідомлена чи неусвідомлена) після закінчення 

навчального закладу отримати високооплачувану, цікаву, престижну роботу, 

здійснити успішну кар’єру, реалізуватися як особистість, є природною. Саме 

тому нагальною проблемою сьогодення є пошук нових, індивідуальних 
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підходів до розробки навчальних планів, програм підготовки, відбору 

навчальних методів і критеріїв оцінки якості освіти тощо.  

 Випускник медичного коледжу зі спеціальності „Фармація” може 

зайняти нішу на ринку праці України. Ми переконані, що перспективи на 

отримання престижної роботи, професійне зростання, успішну ділову кар’єру 

будуть значно вищими у випускників з урахуванням: професійної підготовки 

за навчальним планом у відповідності до освітньо-професійних програм; 

безперервної практичної підготовки; отримання ґрунтовних знань не лише із 

фахових дисциплін, але й предметів загальноосвітнього рівня, природничого 

напряму: біології, географії тощо; максимального наближення навчального 

процесу до реальних вимог сучасності. 

  Досліджуючи тематику становлення професійної компетентності 

фахівця, ми акцентуємо увагу на вивченні стимулювання їх професійного 

саморозвитку, формування унікального стилю освітньо-професійної 

діяльності, розвитку ініціативності,  враховуючи особливості індивіда та 

рівня фахової підготовки.  

           Аналізуючи теоретичні матеріали з проблеми дослідження 

формування професійної компетентності майбутніх фахівців фармації, 

потребуємо уточнення деяких термінів - „компетентність” та „компетенція”. 

Поняття „компетентність” містить у собі багато значень, постійно 

відбувається дискусія як серед науковців, так і серед педагогів з приводу 

правильності трактовки цього поняття. Погляди науковців дещо різняться на 

цю проблему. Деякі дослідники застосовують поняття „компетенція”, інші 

„компетентність”, що зумовлено запозиченням цього терміна в українську 

педагогіку в процесі систематизації тенденцій розвитку сучасної зарубіжної 

педагогіки. У словникових статтях знаходимо різні тлумачення зазначених 

понять.   

У сучасній  вітчизняній педагогіці поняття компетентності як терміну, 

що описує кінцевий результат навчання, починають використовувати тільки з 

останньої чверті XX століття. У радянській енциклопедії (1960 р.) цього 
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поняття взагалі не було. Лише у наступному виданні з'являється поняття 

„компетенція”. В енциклопедичному словнику (1983 р.) є поняття 

„компетентність” та „компетенція”, де вони ототожнюються.  

Словник іншомовних слів (1985 р.) відокремлює ці поняття.  

„Компетентний ” – досвідчений у певній галузі чи якомусь питанні: 

„компетенція” – сукупність повноважень особи, що встановлюються законом, 

нормативним актом, тощо[109, с. 81]. 

Сучасний словник іноземних слів пояснює: competens - „компетенція”-  

1) здібність й уміння здійснювати необхідну діяльність; 2) володіння 

відповідною сферою знань; 3) професійні вміння для виконання спеціальних 

професійних обов’язків. Компетентність (від лат. competens – належний, 

відповідний) становить сукупність необхідних щодо ефективної професійної 

діяльності (вузу, особистості студента, викладача), систематичних 

функціональних знань й умінь (науково-виробничих, суспільно-політичних, 

психолого-педагогічних, економічних, предметних  і відповідних 

особистісних якостей) [111, с. 81].        

Великий тлумачний словник сучасної української мови дає такі 

визначення цим категоріям: „компетенція – добра обізнаність у чомусь;  

повноваження певної організації, закладу, установи чи особи; сумарна 

здатність, яка базується на знаннях та уміннях, досвіді, цінностях і здібностях, 

які набуті завдяки навчанню; компетентний – який має певні знання в 

конкретній галузі, добре обізнаний, розуміючий; ґрунтується на знанні, 

кваліфікований; має конкретні повноваження, повноправний, повновладний; 

компетентність, це здатність успішно виконувати  індивідуальні та соціальні 

потреби, діяти та виконувати поставлені задачі та завдання; бути 

компетентним -  вміти мобілізувати в даній ситуації набуті знання і досвід” 

[19, с. 449]. 

 Отже, на думку багатьох дослідників, можна зробити висновок, що 

„компетенція” є похідним від поняття „компетентність” й визначає сферу 

застосування знань, умінь і навичок людини, у той час як „компетентність” є 
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первинною категорією й представляє собою їх систему, сукупність та  певні 

знання. 

Програмні положення теорії компетентності широко використовуються 

в теорії педагогіки США ще у 60-і роки минулого століття, тоді була 

обґрунтована концепція особистого або індивідуального навчання, що 

направляла американського викладача на актуалізацію не тільки  розумових, 

а й естетичних потреб учнів. Саме поняття  „ компетентнісна освіта” виникло 

у США у процесі вивчення та аналізу  досвіду роботи видатних учителів [19, 

с. 449]. 

Поняття компетентностей та комптенцій ще у середині 80-их років 

минулого століття науково обґрунтовано та описано вченими країн 

Європейського союзу. 

Ірландський педагог Дж. Куллахан розкриває термін  „компетентність” 

– як здатність, яка ґрунтується на досвіді або знаннях, які людина розвинула 

завдяки практиці або освіті [34, с.7]. 

В. Долл наголошує, що людина компетентна тоді, коли вона здатна 

володіти силою та волею, які допомагають їй діяти адекватно до ситуації [34, 

с.7]. 

Поняття „компетентність” французький педагог Ж. Перре визначає як 

поєднання навичок та умінь, які особистість може використовувати в різних 

ситуаціях і контекстах та під час опанування новими ситуаціями [34].  

Інакше, компетентність – це чітко сформульована готовність і 

спроможність людини виконувати професійні обов’язки із  „знанням та 

вмінням справи”. 

Бельгійські експерти визначають такі компетентності: 

– соціальні (активна участь у житті суспільства, комунікативні вміння, 

уміння співпрацювати); 

– уміння та здатність діяти та й думати самостійно (застосування 

інформаційних технологій, уміння розв’язувати проблеми, здатність до 

самокерування й саморегуляції, уміння критично мислити); 
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– мотиваційні компетентності (здатність до оволодівання знаннями  й 

винахідництва); 

– ментальна рухливість (гнучкість у прийнятті рішень і адаптованість до 

навколишніх обставин); 

– функціональні компетентності (лінгвістичні, технічні). 

Німецькі педагоги визначили шість типів фундаментальних 

компетентностей: 

– інтелектуальні знання (навчання упродовж всього життя); 

– навчальна компетентність (уміння вчитися); 

– методологічні компетентності (мовна компетентність), опанування 

інформаційними технологіями; 

– соціальні компетентності (соціальне єднання, здатність розв’язувати 

конфлікти, робота в команді тощо); 

– ціннісні орієнтації (соціальні, демократичні й індивідуальні цінності) 

[62]. 

На відміну від європейських, провідні російські педагоги                                

В. Краєвський, А. Хуторський [121] розрізняють терміни „компетентність” та 

„компетенція” пояснюючи, що  „компетенція” в перекладі з латинського 

„competentia” означає коло питань, стосовно до яких людина добре обізнана і 

має досвід. У будь-якій галузі компетентність – це поєднання відповідних 

знань, умінь та здібностей, які дозволяють об’єктивно оцінювати цю сферу й 

ефективно діяти в ній. 

 Б.  Хасан вважає, що компетенція – це те, на що претендує людина під 

час навчання, а компетентність – це те, чого вона вже досягла [119, с. 21]. 

 Ю. Фролов, Д.  Махотин  визначають компетенцію як відкриту систему 

процедурних, ціннісно-смислових і декларативних знань, що включає 

компоненти, які між собою взаємодіють, які активізуються (актуалізуються) і 

збагачуються в діяльності по мірі виникнення реальних життєво важливих 

проблем, з якими стикається носій компетенцій [118]. 
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 Поняття компетенції С. Шишов та В. Кальней визначають через 

поняття здатності: „компетенція – це загальна здатність, яка ґрунтується на 

знаннях, досвіді, цінностях, нахилах, які набуваються завдяки навчанню” 

[128, с.85]. 

 В. Местечкін зазначає, що “компетентність – це поняття більш глибоке 

та змістовне ніж компетенція, і називає рівні якості компетенції, які мають 

реалізуватися через кваліфікацію у конкретній професії” [75, с. 89]. 

 Р. Мільруд, наголошує, що компетентність можна представити як 

комплекс компетенцій, таким чином, компетентність – це комплексний 

особистісний об’єднаний курс, що забезпечує можливість активної та 

ефективної взаємодії з навколишнім світом у тій чи іншій сфері,  яка 

залежить від необхідних для цього компетенцій [76]. 

У сучасній українській педагогіці щодо правильного розуміння 

термінів „компетенція” й „компетентність” дискусії продовжуються досить 

давно. Одна з перших спроб проаналізувати завдання української освіти в 

європейському контексті належить Б. Чижевському [124]. 

У роботах О. Овчарук наведено переліки компетентностей, на які 

орієнтуються  в освіті європейські країни  [81]. 

Аналізуючи вітчизняну та зарубіжну літературу з цієї проблеми,                  

І.В. Радигіна зазначає, що „компетенція” традиційно вживається у значенні 

„коло повноважень”, а  „компетентність” же повязується із обізнаністю, 

авторитетністю, кваліфікованістю [104]. 

Наведені погляди на поняття „компетентність та компетенція” хоча й 

різні, але надзвичайно важливі для чіткого та правильного розуміння 

проблеми, що досліджується. Однак за  основу нашого дослідження було 

прийнято думки деяких науковців (В. Краєвського, В. Містечкіна,                          

А. Хуторського) про те що, компетентність є широким за значенням 

поняттям, ніж компетенція завдяки відображенню особистісних якостей 

фахівця. 
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Отже, якщо підводити підсумок у визначенні компетенції є розуміння її 

як здібності (чи готовності) особистості вирішувати задачі та проблеми, які 

проявляються в поєднанні знань, умінь і навичок, які потрібні для 

розв’язання певних задач. Очевидно, що знання, уміння і навички (явно чи 

неявно) переходять із закінчених у розряд проміжних цілей освіти, або із 

мети освіти переходить у спосіб їх здобуття. 

Лінгвістичне тлумачення поняття „компетентність” (лат. сompetentia,  

від сompetо – спільно домагаюся, досягаю, відповідаю, підходжу) у 

словниках трактується як "володіння знаннями, що дозволяють судити про 

що-небудь", "поінформованість", "правомочність", "авторитетність, 

повноправність", "володіння компетенцією". З цього можемо зробити 

висновок, що "компетентна" особистість означає "обізнана", визнана знавцем 

у якому-небудь питанні, авторитетна, повноправна, що володіє колом 

повноважень. 

В. Безрукова під компетентністю розуміє "володіння знаннями й 

уміннями, що дозволяють висловлювати професійно грамотне судження, 

оцінки, думки" [8]. 

В. Дьомін розуміє компетентність як рівень умінь індивіда, що 

відображає ступінь відповідності визначеної компетенції і що дозволяє діяти 

в конкретно змінених  соціальних умовах [30, с.35]. 

За визначенням Джона Равена компетентність – це специфічна 

здатність, необхідна для ефективного виконання конкретної дії в конкретній 

предметній галузі. Вона містить вузькоспеціальні знання, особливого роду 

предметні навички, способи мислення та розуміння відповідності за власні 

дії [100, с. 83]. 

Б. Ельконін наголошує, що компетентність – це міра залучення людини 

до діяльністі [33, с. 120]. 

Осмислюючи проблему, І. Зимня трактує поняття „компетентність” як 

інтелектуальний, особистісний досвід соціально-професійної життєдіяльності 

людини, що засновується на знаннях та уміннях [36]. 
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О. Крисан зазначає, що компетентності є своєрідними комплексами 

знань, умінь і ставлень, які студенти набувають у процесі навчання і 

дозволяють людині розуміти та оцінювати в різних контекстах проблеми, які 

є характерними для різних сфер професійної діяльності  [61, с. 11]. 

В. Лебедєв упевнений, що компетентність – це здатність діяти у 

ситуації невизначеності [64, с. 98]. 

За В. Масловим, компетентність – це готовність на професійному рівні 

виконувати свої посадові та фахові обов’язки відповідно до сучасних і 

теоретичних надбань, вичення  кращого світового досвіду, наближення до 

світових стандартів. Компетентність є поєднанням такого рівня теорії і 

практики в діяльності певної людини, який дає змогу безперебійно 

забезпечувати високий результат з мінімальними витратами психологічної та  

фізичної організації особистості і праці колективу, є результатом ґрунтовної 

базової підготовки, творчої діяльності і безперервного підвищення 

світоглядного рівня в різноманітних формах [73, с. 80]. 

О. Пометун вважає, що компетентність – це результативно-діяльнісна 

характеристика освіти. Нижній поріг, рівень компетентності є рівнем 

діяльності, необхідним і достатнім для мінімальної успішності в досягненні 

результату [91]. 

На думку І. Соколової компетентність – це мета й результат 

професійної підготовки у навчальному закладі. Успішність у  соціалізації 

особистості та виявом  реалізації життєвих планів та професійних функцій, 

зумовлена сукупністю сформованих у фахівця компетенцій [108]. 

О. Шахматова вважає, що компетентність – сукупність професійних 

знань та умінь, а також спосіб виконання професійної діяльності [126, с. 33]. 

Таким чином, компетентність виражає значення тріади „ знання, уміння, 

навички”. У широкому розумінні термін компетентність може бути як 

глибоке знання навчальної дисципліни чи предмета та  засвоєного уміння. 

Воно передує постійному оновленню знань та умінь, володіння постійно  

оновленою інформацією для успішного рішення професійних задач на 
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сучасному етапі. Окрім того, містить нові компоненти у змісті та  процесі 

навчання. 

Інакше кажучи, компетентний фахівець чітко розуміє сутність 

поставленої проблеми і він повинен вміти її вирішувати на практиці. 

Отже, компетентність – складне особистісне утворення, яке дозволяє 

адекватно й більш ефективно  здійснювати освітню діяльність, орієнтувати 

студента на його розвиток та самовдосконалення. Це міра, яка залучає 

особистість до діяльності, її готовність і здатність діяти в певній галузі. 

Фахівець, який володіє компетентністю перевтілює „культурну” людину, як 

носія академічних знань, у людину „активізовану”, „соціально адаптовану”, 

яка орієнтується не тільки на обмін інформацією, а й на соціалізацію у 

спільноті  з метою його перетворення. 

На нашу думку, компетентність проявляється в конкретний момент у 

процесі виконання професійної діяльності, якщо вона не виявляється 

потенційно, то це не компетентність, а лише прихована можливість. 

Компетентність не може бути відокремленою від конкретних умов її 

виконання та діяльності. Розуміючи це, слід наголосити на тому, що 

компетентність – це готовність (теоретична, практична, психологічна, 

особистісна тощо) до виконання певної фахової діяльності та наявність 

фахових важливих якостей, які сприяють діяльності професійного фахівця. 

Оскільки наше дослідження стосується безпосередньо професійної 

компетентності майбутніх фахівців фармацевтів, то в аспекті 

цілеспрямованого формування професійної компетентності у студентів 

медичного коледжу значну увагу наголошуємо на  її змісті. 

Проблеми формування професійної компетентності фахівців 

досліджували такі вчені: В. Адольф [1], І. Зязюн [40], М. Лук’янова [66],                 

А. Маркова [72] , Л. Мітіна [77] та інші. 

Аналіз наукових джерел підтверджує той факт, що сучасні підходи до 

трактування професійної компетентності різняться, однак ці поняття 

розглядаються у двох аспектах: з одного боку, як мету освіти, професійної 
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підготовки, а з іншого – як проміжний результат, який характеризує фахівця, 

що здійснює свою професійну діяльність.  

У середині 60-их років минулого століття поняття професійної 

компетентності персоналу з’явилося в науковій літературі в англомовних 

країнах. Уперше цей термін застосував американський вчений                                  

Д. МакКлеланд. Він охарактеризував ряд певних якостей особистості, які 

найтісніше пов'язані з успішним виконанням роботи і високою мотивацією 

персоналу. Д. МакКлеланд визначає компетентність як базову якість 

особистості, яка впливає на ефективну практичну діяльність виконуваної 

роботи. Саме мотиви, психофізіологічні особливості, Я-концепція, знання, 

навички є основними базовими характеристиками особистості.                             

Д.МакКлеланд наголосив на важливості безперервного розвитку компетенцій. 

На думку автора, існують так звані поверхневі компетенції, а саме знання та 

навички, які можна розвивати за допомогою певних тренінгів; і глибинні 

компетенції (цінності, мотиви), які вимагають особливих зусиль та ресурсів 

[69]. 

В основі концепції професійної компетентності лежить ідея виховання 

компетентно-професійного працівника, який не лише має необхідні вміння, 

професіоналізм, але й уміє діяти швидко та чітко у відповідних ситуаціях, 

застосовуючи отримані знання, й бере на себе відповідальність за певну 

роботу. Основними пріоритетами фахівця в умовах конкурентності,  

стосовно професійної компетентності є уміння адаптуватись до змін і нових 

потреб на ринку праці, бути високоосвіченим щодо інформації, уміти її 

сприймати та аналізувати, активно реагувати, швидко отримувати рішення і 

навчатися протягом  усього життя.  

В. Крижко та Є. Павлютенков пропонують визначити структуру 

професійної компетентності за трьома сферами, кожна з яких має певні рівні 

професійної майстерності. Перша – операційно-технологічна: знання, уміння 

і навички, професійно важливі якості. Друга – мотиваційна сфера: духовний 

світ особистості – потреби, професійні орієнтації та мотиви діяльності. Третя 
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сфера – рефлексивна, яка відтворює уявлення  про себе, власні якості й 

результати діяльності, самооцінка, яка формує навички самоаналізу власної 

діяльності [82].  

У словнику за редакцією академіка Г. Ничкало, „професійна 

компетентність – поєднання знань і вмінь, які необхідні для ефективної 

практичної діяльності, уміння систематизувати, прораховувати наслідки 

професійної діяльності, використовувати  сучасну інформацію, бути 

обізнаним у професійних змінах ” [96, с. 78]. 

Критерієм професійної компетентності є результат праці фахівця, який 

має  значення в суспільстві та  авторитет у конкретній галузі знань. 

В енциклопедії професійної освіти, за редакцією С. Батишева, 

знаходимо підтвердження цієї думки, а саме: „професійна компетентність 

містить не лише уявлення про кваліфікацію (професійні навички як досвід 

діяльності, вміння та знання, а також освоєні соціально-комунікативні та 

особистісні здібності, що забезпечують самостійність професійної 

діяльності ” [7, с. 454]. 

Т. Браже розглядає професійну компетентність як багатофакторне 

здійснення професійної діяльності [14, с. 18]. 

В. Воротилова зазначає, професійна компетентність визначається як 

якісна характеристика студента, оволодіння особистістю своєю професійною 

діяльністю та передбачає: усвідомлення власних спонукань до даної 

діяльності – потреб і інтересів; прагнень і ціннісних орієнтацій; мотивів 

діяльності, уявлень про свої соціальні ролі; оцінку своїх особистісних 

властивостей і якостей як майбутнього спеціаліста – професійних знань, 

умінь і навичок, професійно важливих якостей [21, с.176]. 

Професійну компетентність фахівців дослідник А. Деркач визначає як 

систему професійних знань, яка постійно поширюється та дає змогу 

виконувати професійну діяльність з високою продуктивністю [27]. 

Л. Дибкова пропонує таке визначення: „ професійна компетентність  - 

здатність ефективно використовувати набуті знання, вміння і навички; 
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уміння вирішити ту чи іншу задачу, виконати активний пошук нового 

досвіду, наявність вмінь та навичок самоорганізації, плануванні власної 

діяльності; креативність, здатність до саморозвитку, самоаналізу, 

саморегуляції, самоорганізації, самоконтролю” [28, с. 29]. 

 І. Зязюн включає в зміст професійної компетентності знання предмета, 

рівень розвитку професійної самосвідомості, індивідуально-типової 

особистості й професіонально значущих якостей. Він вважає, що складовими 

професіоналізму в будь-якій професії є компетентність і озброєність 

системою знань. На його думку, професійна компетентність об’єднує 

компетентність знань, особистісну забарвленість знань, постійне оновлення 

знань [40, с. 61]. 

Професійна компетентність, за визначенням Ф. Ісмагілової – це 

результат професійного досвіду, такий наслідок його накопичення протягом 

професійного життя та діяльності, що забезпечує глибоке знання своєї справи, 

сутності праці, що виконується, способів та засобів досягнення цілей, 

здатність правильно оцінювати професійну ситуацію, що склалася, і 

приймати у зв’язку з цим потрібне рішення [45, с. 25]. 

М.  Лук'янова виділяє групи професійної компетентності та види: 

компетентність у професійній діяльності; компетентність у професійному 

спілкуванні; компетентність в реалізації особистості професіонала [66, с. 58]. 

Професійна компетентність як інтегративне утворення, на думку                    

Л. Луценко, не зводиться до окремих якостей особистості або їх суми, до 

визначення знань, умінь і навичок. Вона не тільки відображає наявний 

потенціал і здатності особистості, а й породжує нові якості, що дозволяє 

людині бути успішною в професійній діяльності [67, с. 61]. 

На думку С.  Іванової, професійна компетентність – це здатність 

індивіда від моменту початку своєї професійної діяльності на рівні 

визначеного державою певного стандарту повинно відповідати суспільним 

вимогам фахівця шляхом ефективної професійної діяльності та 

демонструвати особисті якості, застосовуючи для цього відповідні 
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професійні знання, вміння, навички, ґрунтуючись на власній внутрішній 

мотивації, моральних та етичних цінностях, базуючись на особистому досвіді, 

усвідомлюючи обмеження у своїх знаннях і вміннях та акумулюючи інші 

ресурси для їх компенсації [41, с. 110]. 

Дослідник А. Марков визначає поняття професійна компетентність як 

єдність професійних знань, умінь та психологічних якостей, які забезпечують 

високий рівень професійної діяльності [72]. 

Також науковець Л. Мітіна розглядає поняття професійна 

компетентність як систему знань, умінь та навичок, а також способів та 

прийомів їх реалізації у професійній діяльності [77, с. 342]. 

С. Цимбал стверджує, що професійна компетентність як особистісне 

новоутворення є тією динамічною сутністю, яка приведе до успіху. Її 

змістовне наповнення й розуміння якісного рівня актуалізації зумовлюється 

такими чинниками: рівнем розвитку технології у певній галузі, науки, 

техніки, економіки, освіти; процесами, які відбуваються в суспільстві; 

замовленням на підприємство [123, с. 106]. 

На основі аналізу багатьох наукових досліджень І. Зязюна [40],                       

М.  Лук'янової [66],  Л. Луценко [67]  та інших, ми можемо зробити висновки 

щодо змісту професійної компетентності сучасного фахівця: 

– професійна компетентність є узагальненою характеристикою 

особистості фахівця, що ґрунтується на знаннях, уміннях, навичках, 

досвіді діяльності та особистісному ставленні до них; 

– професійна компетентність як об’єднана якість фахівця є метою, якій 

підпорядковується процес професійного формування та його розвиток 

незалежно від професійної галузі; 

– професійна компетентність виявляється в діяльності та має 

інтегративний характер, вона охоплює всі сфери розвитку особистості. 

На основі практичного досвіду, сьогодні потрібна нова одиниця виміру 

професійної підготовки фахівця, оскільки знання, вміння та навички вже не 

можуть повністю продемонструвати й визначити рівень якості  освіти, тобто 
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відповідати сучасним соціально-економічним умовам і вимогам підприємств. 

Однак професійні знання, уміння та навички є основними категоріями, 

важливими складовими поняття „професійна компетентність”. Знання, яких 

набув майбутній фахівець у процесі професійної підготовки,  мають 

особистісне значення, трансформуються на переконання, стають мотивацією 

у  його поведінці, що проявляється в практичній діяльності. 

Компетентний фахівець є також індивідуальністю, яка усвідомлює  

єдність теоретичної та практичної готовності та проектує своє майбутнє. 

Отже, знання, уміння та навички є засобом діяльності, матеріалом  для 

формування особистості, знання визначаються не тільки як певний обсяг 

інформації, а як уявлення про всесвіт, що накладається на власний 

соціальний, культурний,  духовний досвід особистості. 

  На думку В. Адольфа [1], А. Маркової [71],  Л. Мітіної [77],  

Н.Тализіної [115], загальна характеристика професійної компетентності 

свідчить про те, що вона передбачає залучення людини до загального світу 

цінностей, і саме в цьому просторі людина реалізує себе як  фахівець, 

професіонал. В основі концепції професійної компетентності лежить ідея 

виховання компетентного працівника, який не лише має необхідні знання, 

уміння, навички, але й уміє діяти адекватно у відповідних ситуаціях. Ринкова 

конкуренція визначає основні пріоритети фахівця відповідно до професійної 

компетентності виробляються вміння пристосовуватися до відповідних змін і 

нових потреб на ринку праці, бути освіченим щодо інформації, уміти її 

аналізувати, активно діяти, швидко приймати рішення на певну ситуацію й 

навчатися протягом всього життя  [127]. 

 На нашу думку, професійна компетентність фахівця є складним 

інтелектуальним, професіональним і особистісним поєднанням, яке 

формується під час його професійної підготовки в  навчальному закладі, ці 

надбання проявляються, розвиваються і вдосконалюються на практиці, а 

ефект від її здійснення чітко залежить від видів його теоретичної, практичної, 

психологічної та самодостатньої підготовленості до неї, особистісних і 



 42 

індивідуально-психологічних якостей, сприйняття цілей, цінностей, змісту й 

особливостей цієї діяльності. 

 Аналіз психолого-педагогічної літератури свідчить, що частіше 

професійну компетентність розглядають як одну із сходинок 

професіоналізму, тобто як систему знань, умінь, навичок, психологічних 

якостей, необхідних для професіонала. 

У словниках:  професіоналізм – це оволодіння основами й глибинами 

якої-небудь професії [109], професіоналізм – високе (професійне) володіння 

певним фахом, справою (професією) [110], професіоналізм – вузька 

професійна група людей, поставлених в особливі умови життя та праці [112]. 

Так  „професіоналізм” розуміють як певну якість спеціаліста, що 

свідчить про високий рівень володіння ним уміннями, необхідними для 

виконання фахових обов’язків, про науково-теоретичну та практичну 

підготовку, яка гарантує ефективне вирішення професійних завдань. 

У літературі зазвичай, під професіоналізмом розуміється особлива 

властивість людей постійно, ефективно і надійно виконувати не просту 

діяльність у різноманітних умовах. У понятті „професіоналізм” 

відображається рівень оволодіння людиною психологічною та практичною 

структурою професійної діяльності, яка відповідає стандартам та 

об’єктивним вимогам, що існують у суспільстві. 

Дослідники вкладають у поняття  „професіоналізм” різний зміст: 

професіоналізм С. Дружилов [31] розглядає як інтегральну характеристику 

людини-професіонала (як індивіда, особистості, суб’єкта діяльності й 

індивідуальності), що виявляється в діяльності та спілкуванні; І. Підласий 

[87] наближає його до поняття  „професійний  потенціал ”; В. Радул [101] 

вбачає у ньому компонент соціально-професійної зрілості особистості. 

С. Косарецький, В. Слободчиков під поняттям  „професіоналізм” 

розуміють сукупність понять „ особистість” і „майстерність”,  професіонал 

розглядається ними як цілісний суб’єкт, вільний і відповідальний у 
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проектуванні, здійсненні та творчому перетворенні власної діяльності [59, с. 

58]. 

У працях І. Багаєвої [5], В. Панчука [85], А. Бодалев [11], поняття 

„професіоналізм” є дефініцією вищого рівня, ніж поняття  „майстерність”;              

В. Ситаров та В. Маралов [85] стверджують, що майстерність ґрунтується 

переважно на його практичних прикладних уміннях щось робити, 

майструвати, а у працях В. Панчука, професіоналізм – це інтегрований 

показник особистісно-діяльнісної суті, зумовлений мірою реалізації його 

громадянської зрілості, відповідальності та професійного обов’язку.  

Продовжуючи вище зазначене, пояснимо, що професіоналізм 

діяльності виявляється як мистецтво формувати засобами фахової діяльності 

перспективний результат роботи, вирішувати фахові, соціальні й особистісні 

проблеми; психологічна якість індивіда, яка характеризується  не стільки 

професійними знаннями, навичками, скільки мистецтвом постановки і 

вирішення професійних завдань, особливим розумінням дійсності в цілому і 

складних ситуацій  у професійній діяльності  [29]. 

На основі аналізу психолого-педагогічної літератури нами було 

виділено деякі означення, що найбільш вичерпно характеризують поняття 

професіоналізм: міра і ступінь досконалості, якої досягає людина в процесі 

своєї діяльності, коли підіймається на вищу сходинку майстерності, стає 

авторитетом, фахівцем у своєму роді заняття  [9, с. 256]; інтегральна 

характеристика людини, що передбачає наявність високого рівня здійснення 

її професійної діяльності та життєву зрілість її особистості [97, с. 274]. 

Отже, „професіоналізм” - це  результат організаційної і чітко 

спрямованої діяльності, що передбачає формування в особистості високого 

рівня професійної компетентності, здатність продуктивно вирішувати 

першочергові професійні, соціальні й особистісні завдання. 

Аналіз педагогічних джерел дозволяє виявити різні підходи до 

професійної компетентності фахівця. У загальній структурі професійної 
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компетентності виокремлюють складові: соціальну, комунікативну, 

психологічну і мовну. 

О. Бондарева [13] виділяє такі компоненти професійної компетентності 

фахівця: мотиваційно-вольовий (мотиви, цілі, потреби, ціннісні орієнтири 

актуалізації в професійній компетентності; здатність до екстравертності і 

домінування, тощо); функціональний ( поінформованість, знання, досвід); 

комунікативний (уміння ясно і чітко викладати думки, переконувати, 

аргументувати, встановлювати міжособистісні зв’язки); рефлексивний 

(уміння свідомо контролювати результати своєї діяльності і рівень власного 

розвитку, особистісних досягнень; креативність, ініціативність, упевненість у 

собі, схильність до самоаналізу, ініціативу; професійно важливі знання, 

уміння і навички). Усі зазначені компоненти інтегруються в роботі                       

О.В.Бондаревої в одне синтезоване утворення – комунікативно-

функціональну компетентність, що є інтегративною якістю особистості. 

В. Введенський [15] у структурі професійної компетентності 

виокремлює п’ять компонентів: комунікативна компетентність – професійно 

значуща,  якість інтеграції,  складовими якої є: емоційна стійкість  

(адаптація); екстраверсія (ефективне лідерство); мовні уміння; делікатність; 

інформаційна компетентність; регулятивна компетентність передбачає 

наявність умінь управляти власною поведінкою. Головними визначальними 

чинниками діяльності є етичні цінності; інтелектуально-педагогічна 

компетентність розглядається як комплекс умінь щодо аналізу, синтезу, 

порівняння, абстрагування, узагальнення, конкретизації, як якості інтелекту; 

аналогія, гнучкість і критичність мислення; операціональна компетентність 

визначається набором навичок, необхідних для здійснення професійної 

діяльності: прогностичні, проектні, організаторські, імпровізаційні, експертні. 

Так, Р.  Гуревич на базі основних характеристик професійної 

компетентності виділяє такі: обширне коло знань, що відповідають умовам 

достатності для продуктивної професійної діяльності; система в організації 

та структурування знань, усвідомлення реальних зв’язків між елементами, 
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класифікованість; структурованість знань, виділення основних вузлових 

елементів; релятивність взаємозв’язків поля знань, можливість обновлення як 

змісту, так і взаємозв’язків під впливом об’єктивних фактів; 

фундаментальність знань, визначальна роль загальних принципів, ідей; 

методологічність, прагматизм, неперервність зв’язків: «знання – діяльність»; 

рефлексивність знань [129, с. 46]. 

Л.  Карпова вважає, що є три сфери професійної компетентності: 

мотиваційна (мотиви, настанови, орієнтації), яка забезпечує сформованість 

загальнокультурної, особистісної, мотиваційної та соціальної 

компетентності; -технологічна), що сприяє розвитку певних підвидів 

професійної компетентності: методологічної, практично-діяльнісної, 

дидактико-методичної, спеціально-наукової, економіко-правової, екологічної, 

інформаційної, управлінської, комунікативної; сферу саморегуляції, що 

розвиває психологічну компетентність та аутокомпетентність [47, с. 10–11].  

Т.  Ісаєва у змісті професійної компетентності виокремлює такі 

складові: адаптаційно-цивілізаційну; соціально-організаційну; предметно- 

методичну; комунікативну; ціннісно-змістову [44, с. 17]. 

А. Хуторський вважає, що професійна компетентність становить 

сукупність ключових, базових та спеціальних компетентностей, які є 

ієрархічними рівнями-щаблями і виявляються в усіх компонентах структури 

професійної компетентності спеціаліста: професійно-діяльнісному, 

комунікативному й особистісному [122, с. 61]. 

Дослідник В. Кричевський визначає професійну компетентність як 

сукупність деяких ознак: кількість знань для успішної діяльності; 

усвідомлення значення вказаних завдань для майбутньої фахової діяльності; 

набір різноманітних операційних умінь; володіння практичними 

алгоритмами вирішення професійних завдань; здатність до творчості у 

вирішенні фахових завдань [51, с. 67]. Вчений виділяє чотири види 

професійної компетентності: функціональна (реалізація професійних знань), 

інтелектуальна (здатність до аналітичного мислення й комплексного підходу 
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до виконання своїх обов’язків), ситуативна (діяльність залежно від 

професійної ситуації), соціальна (реалізація комунікативних та інтеграційних 

здібностей). 

А. Маркова [70, с. 34], розглядаючи професійну компетентність, у своїй 

праці «Психологія професіоналізму» виокремила наступні її види: спеціальна 

компетентність (володіння власне професійною діяльністю на достатньо 

високому рівні, здатність проектувати свій подальший професійний 

розвиток); соціальна компетентність (володіння спільною (груповою, 

кооперативною) професійною діяльністю, співпрацею, а також прийнятими в 

певній професії прийомами професійного спілкування; соціальна 

відповідальність за результати своєї професійної праці); особистісна 

компетентність (володіння прийомами особистісного самовираження й 

саморозвитку, засобами протистояння професійним деформаціям 

особистості); індивідуальна компетентність (володіння прийомами 

саморегуляції і розвитку індивідуальності в рамках професії, готовність до 

професійного зростання, здатність до індивідуального самозбереження, 

непідвладність професійному старінню, уміння організувати раціонально 

свою працю).  

Ми поділяємо думку вченої, яка вважає, що виокремлені вище види 

компетентності означають зростання фахівця у професійній діяльності, у 

становленні індивідуальної компетентності  професіонала, його 

індивідуальній траєкторії професійного росту. 

У межах нашого дисертаційного дослідження потребує уточнення  

структура професійної компетентності майбутнього фармацевта. 

У наукових доробках досить часто висловлюється думка, що 

структурні компоненти професійної компетентності розглядаються як певні 

блоки. У структурі професійної компетентності вчителя А.К. Маркова 

виділяє чотири блоки: психолого-педагогічні знання; професійні педагогічні 

уміння; професійні психологічні позиції, установки вчителя, необхідні для 
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його професії; особистісні особливості, що забезпечують оволодіння 

вчителем професійними знаннями й уміннями [71, 65]. 

На думку П. Горкуненко, складовими професійної компетентності 

майбутнього працівника є чіткі знання наукової дисципліни, враховуючи 

сучасні підходи до її вивчення та наукових досліджень; знання методології 

наукового пошуку; мовна та іншомовна компетенції; інформаційно-

комп'ютерна компетенція, а також навички аналізу, відбору та використання 

отриманої інформації; соціологічна компетенція; постійне підвищення 

професійної компетентності [26]. 

Р. Марр ділить усі уміння і якості менеджера на три блоки: професійна 

компетентність, під якою розуміють специфічні знання, уміння і навички в 

певній галузі; методична компетентність, до якої відносяться здатність до 

інтерпретації інформації, до системного мислення; соціальна компетентність, 

яка включає здібність до спілкування, співробітництва, вирішення конфліктів, 

тобто здатність до керівництва [68, с.263]. 

Водночас до соціальної компетентності Р. Марр відносить також і такі 

здібності та якості, як контактність, уміння вести переговори, досягати 

поставленої мети, здібність до адаптації, навчання, особиста ініціатива, 

здатність до відповідальності тощо. Найбільш важливою для нас є соціальна 

компетентність. Згідно досліджень Р. Марра, 70% свого часу фахівці 

витрачають на спілкування [68]. 

На думку С. Гапоненко, складовими компетентності є особистісний, 

інтелектуальний, функціонально-предметний та адаптований компоненти [25, 

с.119]. 

Як свідчать спостереження, до структури професійної компетентності  

окремі дослідники включають певний перелік професійно важливих якостей 

спеціаліста (Н. Карпова [47], Е. Климов [48],  А. Маркова [70]) та знань, 

умінь (Н. Волкова [22],  І. Кубенко [62]). Так, наприклад, спеціаліста 

професійного типу „людина-людина”, на думку цих учених повинно бути 

притаманне: уміння керувати, учити, виховувати; уміння слухати; широкий 
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кругозір; (комунікативна) культура; спостережливість; проектувальний 

підхід до людини; уміння вирішувати нестандартні ситуації; висока ступінь 

саморегуляції [59, 60]. 

Отже, на  наш погляд, поняття „професійна компетентність” містить у 

собі поєднання теоретичної та практичної підготовки майбутнього фахівця 

до діяльності, що ґрунтуються на професійних знаннях, уміннях і навичках. 

Вона передбачає усвідомлене прагнення особистості до даної професійної 

діяльності, забезпечує її ефективне виконання та дає можливість вирішення 

проблем різнорівневої складності на основі отриманих знань та досвіду. 

 

1.2. Професійна компетентність майбутніх фахівців фармацевтів 

Освіта має відповідати інтересам і запитам суспільства, ось чому одним 

з основних її задач стає професійна підготовка фахівців, яка спрямована на 

потреби сьогодення. Процес професійного навчання має вирішувати завдання 

щодо забезпечення  людини „конкурентоспроможною професією”. За 

результатами навчання має бути сформований компетентний фахівець, який 

вільно орієнтується в суміжних галузях діяльності, готовий до постійного 

професійного зростання, суспільної та фахової мобільності. Одним з 

показників рівня кваліфікації будь-якого сучасного фахівця є його 

професійна компетентність.  

Сучасній фармацевтичній галузі потрібен фахівець, який здатен 

максимально використовувати свій потенціал, бути мобільним, проявляти 

гнучкість, конкурентно-спроможність. Основним показником рівня 

кваліфікації будь-якого сучасного фахівця є його професійна компетентність. 

Формування професійної компетентності триває протягом усього 

професійного становлення особистості.  

Сьогодні на місце стандартів „знання, уміння, навички” виходять 

поняття „компетентність” та „професійна компетентність”. Компетентність 

спеціаліста є такою характеристикою його кваліфікації, коли наявні знання, 

які є необхідними для здійснення професійної діяльності [1]. 



 49 

Ведуться дискусії про  функції роботи фахівця фармацевта, яка є тільки 

реалізацією фармацевтичних  засобів та виробів медичного направлення. З 

власного досвіду ми бачимо, що  відвідувачі аптек звертаються до фахівця не 

тільки про допомогу у виборі лікарського засобу, а й  з метою одержання 

потрібної консультації відповідно  вибору та застосування, виробів 

фармацевтичного призначення. Професійне об’єднання Міжнародна 

фармацевтична федерація (Federation International Phamaceutique) та 

Всесвітня організація охорони здоров’я виступили з пропозицією про зміни 

функцій і вимог до  фахівця фармації.  

Проблема формування компетентностей  майбутніх фармацевтів 

знайшла відображення в наукових дослідженнях Н. Альохіної [2], І. Бойчук 

[12], Л.Кайдалова [46],  Л. Пляки [90]. 

Фармацевтична освіта має одні з найкращих освітніх показників у 

нашій державі. Вона прогресивно інтегрується до Європейського освітнього 

простору, активно і цілеспрямовано впроваджуються освітні світові 

стандарти в систему підготовки фахівців. До того ж фармацевтична освіта 

України відповідно до міжнародних стандартів повинна відповідати 

пріоритетам XXI століття [2, с.186]. 

Психолого-педагогічна підготовка майбутнього фахівця фармації, її 

зміст, форми та методи, спрямовані на формування психологічної та 

соціальної компетентностей, які відпрацьовуються за допомогою вправ, 

соціально-психологічних тренінгів, виконання практичних завдань, 

розв’язання психологічних задач та ситуацій [2]. 

Є ряд педагогічних  умов для чіткого формування комунікативних 

умінь як засобу підготовки майбутніх фахівців фармацевтів до спілкування у 

практичній діяльності фахівця. У нашому дослідженні розкрито фахові 

особливості професійно направленого навчання, яке забезпечується 

створенням в освітньому процесі комунікативних ситуацій, адаптованих до 

умов майбутньої професії студентів. 
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 Сучасний ринок праці вимагає іншого направлення, а саме   

конкурентоспроможного фахівця, яке передбачає постійно професійно 

зростати, якісно виконувати свої обов’язки  і творчого підходити до  

професійної діяльності відповідно до індивідуальних та психологічних 

особливостей індивіда. 

Конкурентоспроможний фахівець повинен володіти професійними 

вміннями та фаховими навичками, рівнем високої професійної 

компетентності та здатністю  використовувати отримані теоретичні знання у 

практичній діяльності.  

Компетентність спеціаліста є такою характеристикою його кваліфікації, 

коли наявні знання, які є необхідними для здійснення професійної діяльності 

[107]. 

О. Олексюк розглядає професійну компетентність як володіння 

знаннями, уміннями, нормативами, необхідними для виконання професійних 

обов’язків, психологічними якостями, а також як реальну професійну 

діяльність відповідно до еталонів і норм [22].  

Отже, на наш погляд, отриманні знання, практичні уміння й навички та  

поєднання теоретичної складової та практичної підготовки майбутнього 

фахівця до професійної діяльності це і є поняття «професійна 

компетентність». 

Формування професійної компетентності відбувається і триває протягом 

професійного становлення індивіда, але починається набагато раніше, ще з 

навчання у медзакладі, від безпосереднього теоретичного отримання знань до 

професійної діяльності фахівця.  

Компетентність випускника медичного коледжу визначається багатьма 

чинниками, оскільки компетентності є «такими індикаторами», що 

дозволяють визначити готовність студента-випускника до життя, його 

подальшого особистого розвитку та активної участі у житті суспільства [22]. 

Для характеристики професіоналізму фахівця сьогодні все частіше 

використовується поняття «професійна компетентність». Н. Волкова 
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висловлює думку, що професійна компетентність, професіоналізм 

передбачають наявність професійних знань (суспільних, психолого-

педагогічних, предметних, прикладних умінь та навичок). Особливостями 

професійних знань є їх комплексність, натхненність [22].  

Розглядаючи проблему професійної компетентності, А. Маркова [71] 

визначає її характеристики: 

– компетентність не ототожнюється з освіченістю людини; 

– компетентність – це поєднання психічних якостей, які дають змогу 

діяти самостійно та відповідально; 

– основою для  висновків про компетентність людини є оцінка кінцевого 

результату діяльності; 

– компетентність є характеристикою окремої людини і проявляється в 

результатах її діяльності. 

Велика кількість науковців під професійною компетентністю 

розуміють поєднання ключової, базової і спеціальної компетентності. 

Ключова компетентність необхідна для різного роду професійної діяльності й 

обов’язково пов’язана з успіхом індивіда у сьогоденних реаліях життя. 

Ключові компетенції пов’язані з тими функціями, які вони виконують у 

житті кожної особистості. Це формування в індивіда певної здатності 

отримувати знання, зокрема навчатися самостійно, забезпечення 

випускникам, майбутнім фахівцям, чіткої гнучкості у співбесіді з 

роботодавцем, виховання вміння презентувати себе, як особистість для 

зростання успіху в середовищі конкурентів. Характеризуючи базову 

компетентність, можна відобразити специфіку конкретної фахової діяльності 

(педагогічної, економічної, юридичної, медичної тощо). У професійній 

діяльності основною вважається компетентність, яка допомагає здобути 

фахову діяльність, звертаючи увагу на  вимоги до системи освіти. Спеціальна 

компетентність показує специфіку конкретного предмету або сферу 

професійної діяльності індивіда у конкретній галузі. У певній сфері фахової 

діяльності, спеціальну компетентність, розглядаємо як реалізацію ключових, 
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базових та професійних компетентностей. Ці три види компетентностей 

взаємопов’язані між собою, вони одночасно розвиваються, прогресують  і 

формують професійну компетентність фахівця. 

Професія фармацевта, серед типології професій, запропонованих                  

Є. Климовим, належить до професії типу „людина-людина”. Для фахівців 

цього типу Л. Шеховцовою виділені такі професійно важливі якості: 

доброзичливість, тактовність, комунікабельність, самоволодіння, витримка, 

чуйність, емпатія, самостійність, домінантність, соціальний інтелект, 

організаційні здібності, чистота та виразність мовлення, експресія обличчя та 

поведінки, наполегливість [48]. 

Діяльність фармацевтів пов’язана з продажем товарів фармакологічної 

специфіки для  населення, безпосередньо відвідувачи аптек взаємодіють із 

фармацевтами, тому основною необхідністю, якою повинні володіти фахівці 

фармації це не лише мати отриманні відмінні професійні знання і найвищий 

рівень професійної компетентності, але обов’язково володіти вміннями 

спілкування з відвідувачем, це значить вміти спостерігати, ставити конкретні 

запитання та швидко реагувати на  необхідні дані, формулювати чітку  

відповідь на запитання покупців і задовольняти потреби відвідувачів з 

приводу аптечного асортименту. Встановлюючи емоційний контакт з 

відвідувачем аптеки,  необхідно мати обов’язково позитивне та поважне 

ставлення до людей. 

Психологічна культура майбутнього фахівця фармацевта передбачає 

наявність певних знань, професійних поглядів, налаштування на емоційно-

позитивне відношення до відвідувача аптеки, до людини з симптомами 

хвороби, незалежно від його індивідуальних якостей і цілей, комплекс умінь і 

навичок, який потрібен  для спілкування, ведення діалогу, професійна 

делікатність і тактовність до відвідувачів із симптомами хвороби. 

Отже, психологічна компетентність проявляється в поведінці, 

цінностях, характері, розумових здібностях, моральних та світоглядних 

установках і є, на наш погляд, обов’язковою складовою для фахівців 
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аптечних установ. Ось чому психологічна та педагогічна підготовка 

майбутнього фахівця фармації, її змістова складова, форми, методи та 

прийоми, націлені на формування психологічної і соціальної 

компетентностей, які у процесі навчання закріплюють та відпрацьовують за 

допомогою  фахових вправ, виконання практичних завдань та навичок, 

розв’язання психологічних задач, тренінгів та ситуацій [46]. 

 Враховуючи  специфіку професійної діяльності фармацевтів, а також 

проведений аналіз та узагальнення деяких наукових досліджень дає 

можливість визначити та  структурувати професійні компетентності фахівця. 

Ми чітко можемо визначити і обрати такі компоненти професійної 

компетентності майбутніх фармацевтів: функціональний, соціальний та 

особистісний. 

 Отже, обрані нами компоненти є ядром поняття  «професійна 

компетентність майбутніх фахівців фармацевтів». Мова йде про особливості 

освітніх досягнень у системі професійної фахової освіти, у межах яких 

знання виступають однозначно обов’язковою, але неостанньою умовою в 

досягненні якісної професійної освіти, тобто мова йде про „професійну 

компетентність” і її складові, такі як спеціальні професійні, базові, фахові та  

ключові компетенції, які є необхідно професійно важливими для особистісної 

індивідуальної якості фахівця, які обумовлені специфічними особливостями 

професійної діяльності. 

 Розкриємо зміст кожного компонента професійної компетентності з 

погляду особливостей професійної діяльності фармацевта. 

 Розглядаючи функціональний компонент професійної компетентності, 

слід зазначити, що він містить такі складові: 

– економічна компетентність (володіння системою економічних знань, 

професійними якостями майбутнього фахівця; мати економічне мислення, 

свідомость та світогляд); 

– професієзнавча компетентність (знання, вміння й навички з професійної 

галузі); 
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– управлінська компетентність (специфіка роботи фармацевта пов’язана з 

просуванням лікарських засобів на ринку, закупівлею або логістикою); 

 Соціальна компетентність фармацевтів складається з таких 

компонентів: 

–    комунікативна компетентність (вміння зрозуміло та чітко висловлювати 

думки, міркування, переконувати, аргументувати, аналізувати, 

встановлювати міжособистісні зв’язки, обирати індивідуальний стиль 

спілкування). Крім того компетентний фармацевт, діяльність якого пов’язана 

з умінням налагоджувати взаємовідносини з суб’єктами професійного   

спілкування повинен набути знань із психології спілкування, уміння 

визначити психологічний стан співрозмовника, навички встановлення 

психологічного контакту та довіри у взаєминах із співрозмовником, 

використання техніки переконання; 

–     знання державної мови; 

– іншомовна комунікативна компетентність (володіння навичками 

здійснення ефективного спілкування іноземною мовою). На нашу думку, 

фармацевт, що працює з іноземними партнерами має знати іноземні мови, а 

під час спілкування з відвідувачами потрібно, окрім досконалої державної 

мови, мати комунікації мовами корінних народів та національних меншин; 

–    інтеркультурологічна компетентність (володіння інтеркульторологічними 

знаннями, а саме: культурними, історичними, суспільними, економічними 

особливостями інших країн, тощо); 

–   кооперативна компетентність (уміння жити та діяти в певному соціумі, 

здатність до співпраці, повага одне до одного, уміння працювати в групах, 

нести відповідальність за свою діяльність тощо). 

 До особистісного компонента професійної компетентності майбутніх 

фармацевтів належать такі складові: 

– мотиваційно-вольова (наявність поглядів, уявлень, мотивів, цілей, потреб, 

ідеалів, переконань; особиста відповідальність за результати діяльності, 

володіння власними емоціями, відчуттями, поведінкою, психологічною 
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настановою щодо готовності до зміни вимог глобального середовища). Цей 

структурний компонент стимулює творчий прояв у професійній 

компетентності; передбачає наявність інтересу до професії фармацевта. 

Відомий британський психолог Дж. Равен надає особливої уваги саме 

мотиваційному компоненту професійної компетентності, визнаючи 

внутрішню мотивацію особистості [99, с.280]; 

– рефлексивна компетентність (вміння чітко контролювати результати 

особистої діяльності та рівень саморозвитку, оцінювати особисті досягнення; 

сформованість таких якостей, як креативність, ініціативність, впевненість у 

власних силах, мобільність тощо); 

– морально-духовна компетентність (моральність у процесі вироблення 

рішення в поєднанні з прагматичними грамотними оцінками; володіння 

системою громадянських і духовних цінностей, інтересів, ідеалів). 

Ми погоджуємося із думкою Л. Дибкової, що структурні компоненти, 

які формують професійну компетентність фахівця, - це ті цілі, яких необхідно 

досягти в процесі навчання [28, с.68]. 

Під час визначення структурних компонентів професійної 

компетентності спеціалістів науковці часто визначають також професійно 

важливі якості (ПВЯ), притаманні тій чи іншій спеціальності. 

Фармацевтичній галузі потрібен професіонал, який може максимально 

використовувати свій досвід, мобільність, проявляти ініціативу та гнучкість, 

бути конкурентним та професійно компетентним. Професійна 

компетентність фармацевта – це особистісне утворення, яке забезпечить 

якісне виконання фахівцем професійної діяльності й містить організаційні, 

аналітичні, комунікативні процеси та постійно забезпечує процес 

саморозвитку особистості. Вона складається з теоретичних знань, досвіду 

особистості, практичних навичок, особистісних якостей, які забезпечують 

повноцінне виконання професійної діяльності та надають можливість 

вирішувати проблеми та задачі різної складності на основі отриманих знань 

та  набутого досвіду.  
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Сьогодні все більшого значення набуває проблема формування 

професійних та фахово важливих якостей, оскільки необхідно створити такі 

умови навчання, які б у повному обсязі могли забезпечити практичну та 

якісну підготовку майбутнього фахівця. Формування цілісної та компактної 

системи професійно потрібних якостей є головним фактором професійного 

становлення індивіда, оскільки визначаються можливості людини в 

професійній діяльності та придатність до неї [17, с.72]. 

Оцінювати свою особистість крізь призму професійно потрібних 

якостей унеможливлює пояснення того факту, чому професія є одним із 

головних аспектів особистісного зростання та становлення. На нашу думку, 

причина полягає в ціннісній та смисловій сферах професіонала, обов’язково 

робити співвідношення  своєї діяльністі з власними життєвими прагненнями. 

На сучасному етапі трансформації системи освіти головною метою 

педагогічного процесу закладів вищої освіти є підготовка особистості, 

формування в студентів світоглядних позицій, установок щодо навчання і 

обраної професії, активності, самостійності, ініціативності, що забезпечить 

здатність випускника ЗВО І-ІІ рівнів акредитації до соціального життя. Ми 

виходимо з того, що соціальні групи не можуть існувати поза групами 

професійними. Здобуття індивідом певної професії, як правило, означає його 

входження, а потім і належність до певної соціальної групи. Випускники ЗВО 

І-ІІ рівнів акредитації повинні володіти високим рівнем професіоналізму в 

поєднанні з духовною культурою й гуманістичними світоглядними 

позиціями.  

Формою становлення людини у професії є її професійна спрямованість, 

яка визначається як інтерес до професії та схильність працювати за обраним 

фахом. Поняття «спрямованість» включає в себе уявлення про мету, мотиви, 

емоційне ставлення до діяльності, задоволеність нею [125, с.52]. 

Професійна спрямованість особистості – це розвиток загальних і 

соціальних якостей. Провідні мотиви є сукупністю  особистістості, що 

зумовлюють професійну діяльність людини. М. Дьяченко та І. Кандибович 
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зазначають, що суттєвим показником особистості майбутнього фахівця слід 

вважати саме професійну спрямованість спеціаліста, як розуміння і 

внутрішнє прийняття мети та завдань професійної діяльності, включаючи її 

інтереси, ідеали, настанови, переконання, погляди, які характеризуються 

«стійкістю (нестійкістю), домінуванням суспільних або вузько особистісних 

мотивів, далекою чи близькою перспективою» [32, с.273]. 

Спрямованість підготовки майбутнього спеціаліста за своїм змістом 

повинна бути професійною, тому особистість студента орієнтують на такі 

цінності, як найкраще засвоєння майбутньої професії, опанування 

професійною майстерністю [105, с.115]. 

Спрямованість – це зацікавленість  особистості, яка прагне до певного 

роду занять, що базуються на чіткому та сформульованому інтересі до нього. 

Однією з  умов формування професійної спрямованості є конкретна 

мотивація, знання про майбутню професію, професійний інтерес, позитивне 

ставлення до професії. 

Ставлення студента до навчання залежить насамперед від змісту 

мотивації навчальної діяльності, від взаємозв’язку суспільного і 

особистісного змісту освіти, від структури і динаміки ціннісних орієнтацій 

студента. «Мотивація – активний стан індивіда, який визначає наскільки 

інтенсивно і з  якою спрямованістю він діє в ситуації, що склалася» [106, 

с.31]. 

Мотивація є одним із головних завдань сьогодення під час формування 

професійної компетентності студентів у ЗВО І-ІІ рівнів акредитації, яка 

пов’язана з потребою індивіда досягати поставлених цілей. Мотивація – це 

один із компонентів, який  визначає позитивне ставлення до обраної професії. 

Виділимо такі мотиви в навчанні студентів: науково-теоретичні, професійні, 

комунікативні та інші. Мотивація – це один із важливих факторів, який 

забезпечує успіх та бажання творчо зростати в будь-якій професійній 

діяльності. Мотиваційна сфера, як стрижень особистості, її стимулююча 
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сторона, як рушійна сила поведінки людини, має провідне значення при 

особистісно-орієнтованому вихованні [58, с.65]. 

Одним із основних мотивів формування професійної спрямованості 

фахівця є пізнавальний інтерес до майбутньої професії. Професійну 

мотивацію майбутнього фармацевта можна визначити як прагнення до 

самореалізації індивіда, при цьому враховуючи  природні здібності 

особистості  та  зацікавлений інтерес до професійної діяльності. 

Спрямованість у професії викликає інтерес у студента  до майбутньої 

професійної діяльності.  

Спрямованість у виборі професії виражається у зацікавлені нею, коли 

обрана професія стає сенсом життя особистості. Це за собою несе такі 

наслідки: по-перше, любов до своєї обраної справи зобов’язує постійно і 

плідно працювати над удосконаленням та саморозвитком професійної 

компетентності, читати та вивчати фахові досягнення у професійній сфері, 

проявляти творчу креативність та  активність; по-друге, працювати над 

досягненням високого професійного рівня, особистість постійно вносить свої 

знання та уміння в розвиток суспільства.  

Особистість постійно повинна працювати над професійними 

прагненнями у професії, чітко  мати виражену та окреслену  мотивацію 

професійного самовизначення та саморозвитку. На сьогоднішній день ми 

бачимо картину, не всі учні після закінчення школи  мають усвідомлену 

професійну спрямованість та у більшості відсутнє чітке розуміння 

професійної орієнтації. У більшості студентів професійна орієнтація  

формується лише в процесі навчання,  а особливо після виробничої  

(професійної) практики. 

Успішною професійна діяльність фахівця є тоді,  коли він ще під час 

навчання у закладі вищої освіти І-ІІ рівня акредитації набуває прктичний 

досвід фахівця. Основою успішної професійної діяльності фахівця є 

сукупність компетенцій, які включають в себе володіння знаннями, вміннями 

та навичками у фаховій галузі, уміння застосовувати на практиці отриманні 
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знання та вміння для вирішення професійних задач та завдань, готовність до 

аналізування створених проблемних ситуацій та шляхів  вирішення, уміння 

працювати одноосібно та в колективі. Професійна спрямованість чітко та 

структуровано пов’язано із напрямком теоретичної та практичної  підготовки, 

фахом та сукупністю професій. 

З біологічної та психологічної точки зору професійна спрямованість 

особистості майбутнього фахівця фармацевта відноситься до професій 

типу ,,людина-людина”, де спілкування  між людьми набирає відповідної 

професійної значущості. Професійне ділове спілкування фармацевта 

визначається високим рівнем професійної сформованості його 

комунікативної компетентності.  

Конкурентне середовище впливає на якість розвитку обслуговування 

відвідувачів аптечних установ та на тенденції розвитку виконання 

фармацевтом його фахових обов’язків у професійній діяльності. Саме тому у 

фахівця чи професіонала повинні бути сформовані всі відповідні до 

діяльності професійні компетентності, завдяки яким  у нього буде здатність 

бути впевненим у собі, своїх силах, бути самодостатнім і самоосвідченим від 

цього залежатиме конкурентноспроможність самого фахівця і аптечної 

установи, в якій він працює в умовах конкуренції на ринку праці. 

Значна частина науковців вважають комунікативну компетентність 

однією з основних складових професійної компетентності, яка містить у 

кожному виді  фахової діяльності свої методи специфіки. На думку                          

В. Нароліної, професійна комунікативна компетентність являє собою засіб 

досягнення успіхів у професійно-діловому та особистісному спілкуванні, в 

основі якої лежать знання цінностей, норм, стандартів поведінки і 

спілкування [78, 24].  

О. Холостова стверджує, що компетентність у спілкуванні означає 

володіння комплексом особистісних можливостей, одна з показників 

психологічної зрілості та компетентності [120, 130].  
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На наш погляд, комунікативна компетентність майбутнього фармацевта 

– це вміння ефективного спілкування, що полягає в обміні інформацією, 

досягнені взаєморозуміння, усвідомлення потреб співрозмовника, розуміння 

його почуття, реагування на  психологічні стани. 

О. Веретненникова звертає увагу на те, що під час взаємодії з людьми, 

комунікативна компетентність проявляється у спроможності різноманітного 

спілкування, формування завдань, вирішення конфліктів, вмінні взаємодіяти 

з представниками різних культур, здібності ведення переговорів [16, 27].    

Підводячи підсумок слід відмітити те, що під час професійної 

комунікації відбувається взаємодії з «агресивними» відвідувачами аптечних 

закладів, фармацевт обов’язково повинен зберігати емоційну рівновагу, 

управляти своїм психологічним станом, не підвищувати голос, а монотонно, 

якісно виконувати свої професійні обов’язки та слідувати фаховим  

інструкціям. 

Основою комунікативної компетентності майбутніх фахівців 

фармацевтів є успішний активний саморозвиток індивіда, його усвідомлений 

міжособистісний та індивідуальний досвід, який чітко пов’язаний з  

міжособистісною поведінкою та професійними здібностями фахівця. 

Комунікативна діяльність фахівців фармацевтів чітко передбачає отримання і 

застосування знань з психології, соціології та  вміння використовувати ці 

знання у практичній діяльності.  

Головним завданням професійного навчання є підготовка 

«кваліфікованих конкурентоспроможних кадрів із високим рівнем 

професійних знань, умінь навичок і мобільності, які відповідають вимогам 

науково-технічного прогресу і ринковим відносинам в економіці, виховання 

соціально активних членів суспільства, формування в них наукового 

світосприйняття, творчого мислення, кращих людських якостей, націанальної 

свідомості»  [79, с.11]. 

 Якісна професійна підготовка, це на нашу думку, цілісна структура 

об’єднаних  властивостей суб’єкта діяльності, завдяки якій ми можемо 
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визначити його професійний рівень компетентності і дати можливість 

індивіду показувати певну соціальну цінність та  чітко і аргументовано 

відповідати потребам, вимогам і можливостям на ринку праці, а також 

конкретно визначає підготовленість до професійної діяльності, які 

відповідають здібностям особистості, кваліфікації в системі фахових 

відношень, здатність до  особистої соціальної, фахової та  юридичної 

відповідальності за рішення які вони можуть приймати. 

На думку Н. Климова, можна виділити такі складові до вимог фахівця: 

 – „політична зрілість” передбачає виховання патріотизму, політичної 

культури спеціалістів; 

– „найвищий професіоналізм, ділові та творчі якості” знаходиться у  

творчому пошуку, як один з критеріїв ділової зрілості, компетентності, 

відповідальності, самодостаність, глибокі знання, потреба в постійному 

оновлені та удосконаленні знань”; 

–   „духовна культура” передбачає відкритість, вміння працювати в колективі, 

здатність переконувати, принциповість, непідкупність, оптимізм, 

демократизм у спілкуванні, вимогливість до себе та інших, потреба в 

постійному самовдосконаленні, розвиток естетичного смаку, скромність,  

уміння мислити логічно та висловлювати власні думки [49, с.269]. 

Ураховуючи все зазначене, професійну компетентність майбутнього 

фармацевта слід розуміти як якісну, інтегративну, професійно-особистісну 

характеристику, яка складається з сукупності економічних, етичних, 

соціальних, психологічних, професійних знань, практичних умінь, 

теоретичних навичок, а також когнітивного та креативного, творчого 

мислення, уміння передбачати результати своєї професійної діяльності та 

аналізувати її наслідки. 

Отже, формування професійної компетентності майбутнього фахівця 

фармацевта, обов’язково починає здійснюватися через зміст освітньої 

діяльності, який охоплює навчальні предмети та дисципліни, професійні 

навички та вміння фахівця, які формуються в процесі вивчення  предметів та 
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дисциплін, під час проходження виробничої практики, а також беремо до 

уваги активну позицію студента в соціальному та культурному житті 

освітнього навчального закладу. У сумі ці чинники формують, розвивають і 

навчають особистість майбутнього фахівця з метою успішного оволодіння 

структурами професійного саморозвитку, активного самовдосконалення та 

реалізації власних  творчих планів. 

Професійна компетентність майбутнього фахівця формується на основі 

теоретичних знань, практичних умінь, головних і основних особистісних 

якостей та  практичного досвіду, що обумовлює його готовність до активного 

та успішного виконання професійних обов’язків і забезпечує надвисокий 

рівень його самоорганізації та самореалізації. 

Але потрібно зазначити, що професійна компетентність є інтегрованим, 

комплексним, об’єднаним явищем яке включає в себе знання, уміння та 

навички, здібності індивіда, показники загальної культури, вміння фахово 

виконувати професійні обов’язки.  Всесвітня організація охорони здоров’я 

(ВООЗ) надає рекомендації щодо необхідністі суттєво змінювати оволодіння 

глибокими професійними знаннями з фармації на вдосконалення 

особистісних якостей фахівця, які наряду із набутими професійними та 

практичними вміннями та навичками забезпечать фахівцеві змогу зайняти 

одне із достойних місць серед фахівців системи охорони здоров’я. 

Робимо висновок, що на процес формування професійних компетенцій 

майбутніх фахівців фармацевтів впливають перелічені фактори: професійне 

навчання; фаховий інтерес; здібності до оволодіння майбутньою професією; 

чітка мотивація на успішне навчання; уміння самостійно навчатись; потреба 

в саморегуляції та  самодосконаленні. 

На нашу думку, подальший розвиток у формуванні професійної 

компетентності фахівців фармацевтів потребує активного системного, 

культурного, діяльнісного, індивідуального та особистісно-розвивального 

підходів під час освітнього  процесу й практичної діяльності з саморозвитку 

студентів. 
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Врахуємо і те, що розвиток професійної компетентності передбачає  

використання основних освітніх та педагогічних принципів: науковості, 

системності, послідовності, активності, успішності, індивідуалізації, 

контекстності, ефективності навчання, доступності, зв’язку теоретичних та 

практичних рефлексій; використання в освітньому процесі сучасних 

інноваційних методів, інтерактивних форм і засобів навчання та 

міжпредметних зв’язків; оптимізацію фундаментальної та практичної 

підготовки майбутніх фармацевтів. 

На наш погляд, формування та розвиток професійної компетентності 

фармацевтів є неперервним процесом, оскільки він розпочинається під час 

навчання у медичному закладі і продовжується у професійній діяльності. 

 

       1.3. Формування професійної компетентності майбутніх фахівців 

фармацевтів  

 

Система вищої освіти в України характеризується якісними змінами її 

сутності, мети і завдань. Крім того, вона повинна забезпечувати  підготовку 

кваліфікованих кадрів, здатних до творчого процесу, професійного розвитку, 

засвоєння і впровадження наукових та інноваційних технологій, 

конкурентоспроможних на ринку праці. За результатами навчання має бути 

компетентний фахівець, який вільно орієнтується в суміжних галузях 

діяльності, який готовий постійного професійно зростати, бути соціальної 

досвідченим та професійно мобільним. Одним з головних показників 

професійної кваліфікації будь-якого фахівця є його професійна 

компетентність у відповідній галузі. 

Державна політика в галузі освіти є спрямованою на створення 

відповідних умов для розвитку особистості і творчої самореалізації кожного 

громадянина України, як зазначено у Законі України „Про освіту” [95], а 

також потрібно провести оновлення змісту освіти та організації освітнього 

процесу в закладах освіти відповідно до змін демократичних цінностей, 
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ринкових реалій економіки,  новітніх науково-технічних досягнень. Успішне 

навчання ґрунтується на компетентностях, які можуть проявлятися в 

органічному поєднанні з цінностями людини, тобто за умови глибокої 

особистої зацікавленості в цьому виді діяльності.  

Для організації ефективного процесу навчання в сучасних умовах 

необхідно: 

– переглянути  погляди на можливості кожного студента, тому що всі 

вони можуть стати компетентними спеціалістами, зробивши свій вибір 

у  широкому спектрі знань;  

– головною метою освіти є поставити завдання розвитку особистості на 

          основі індивідуалізації навчання; 

 

– змінити методи навчання, які повинні сприяти виявленню і 

формуванню професійної компетентності студентів залежно від їх 

особистих здібностей інтересів; 

– потрібно навчитися бачити в кожному студенті наявність унікального 

набору властивостей, які важливі для успіху в фармацевтичній галузі. 

Упроваджувати процедури оцінювання  індивідуальних досягнень 

кожного студента. 

Навчальні заклади І-ІІ рівнів акредитації здійснюють підготовку 

висококваліфікованих фахівців, з високим рівнем загальної культури та 

соціологічної свідомості, здатних творчо мислити, самостійно працювати, 

швидко діяти й адекватно реагувати на ситуації в професійній діяльності, 

оцінювати власні можливості і здібності, приймати ефективні рішення в 

складних ситуаціях, розв’язувати конфлікти, відповідати за результати праці, 

самовдосконалюватися.  

Перед вітчизняною освітньою системою на сучасному етапі постало 

завдання сформувати громадянина, підготовленого до гнучкої зміни способів 

її форм життєдіяльності. Водночас головним завданням  освітнього процесу в 

навчальних закладах  І-ІІ рівнів акредитації повинно стати формування 
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ключових компетентностей, що відповідають основним видам діяльності 

людини. 

       Академік В. Кремень [60, с.4] наголошує на необхідності змін функцій 

навчального процесу в освітніх закладах різних рівнів, який традиційно був 

зорієнтований на отримання, у кращому разі, творче засвоєння суми знань 

тими, хто навчається. Поряд із засвоєнням базових знань перед сучасною 

освітою постає завдання навчити навчатися, виробити потребу в навчанні 

впродовж життя. Актуалізується ще одна функція навчального процесу – 

навчити людину використовувати отримані знання у своїй практичній 

діяльності – професійній, громадській, політичній, побутовій тощо.  

     Проблема удосконалення освітнього процесу шляхом застосування 

компетентнісного підходу постійно обговорюється науковцями. Розв’язання 

окресленої проблеми    започатковане у працях І. Зимньої [36],  І. Зязюна [40], 

Л. Мітіної [77], О. Овчарук [81] Р. Пастушенка [84], О. Пометун [92],               

Дж. Равена [99], С. Сисоєвої [108], А. Хуторського [121]  та інших 

вітчизняних і закордонних  дидактів.  

Порівняльне дослідження рівня знань і умінь випускників ЗВО 

пострадянських країн (Росія, Україна, Білорусія) і розвинутих країн Заходу 

США, Франція, Канада, Ізраїль), проведене Світовим банком у 2004 році [113, 

с.439], зафіксувало, що студенти пострадянських країн виявляють дуже 

високі результати за критеріями «знання» та «розуміння» і дуже низькі бали 

за критеріями «застосування знань на практиці», «аналіз», «синтез», 

оцінювання». Студенти з розвинутих західних країн демонстрували 

протилежні результати, тобто вони показали високий ступінь розвитку 

навиків аналізу, синтезу, високий рівень умінь приймати рішення при 

відносно невисокому рівні показника «знання».  

Серед  причин, які викликали кризу парадигми освіти знань, А. Андрєєв 

[3, с.23] вирізняє те, що в сучасних умовах старіння інформації проходить 

набагато швидше, ніж завершується цикл навчання в середній і вищий школі. 

Унаслідок цього традиційна установка на передачу від вчителя до учнів 
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необхідного запасу знань стає зовсім нездійсненною. У таких умовах 

важливо навчити учнів умінь здобувати знання. До того ж на ринку праці 

необхідні не знання як такі, а здатність фахівця використовувати їх на 

практиці, виконувати певні професійні й соціальні функції.  

Сьогодення нам диктує те, що сучасна економіка націлена на професійні 

кадри, але в нашій країні навчають велику кількість кадрів, які  перевищують 

за рівнем освіти велику кількість випускників як середньої, так і вищої 

школи. Безперечним є те, що найбільш значущими й ефективними для 

успішної реалізації професійної діяльності є чітко сформовані та об'єднанні 

знання, обов’язково узагальнені практичні вміння, які проявляються у 

здатності вирішувати будь-які життєвонеобхідні та професійні проблеми, 

здібності до  спілкування іншими мовами  тощо.  

Вирішити наявні суперечності може, на нашу думку, компетентнісний 

підхід – спрямованість педагогічного процесу на формування і розвиток 

ключових (базових, основних) і предметних компетентностей особистості [96, 

с.449]. У результаті такого процесу буде чітко сформована загальна 

компетентність особистості, що є сукупністю основних ключових 

компетентностей, - структурована характеристика особистості. Під час 

використання описаного підходу сприяє та впливає на подолання 

традиційних орієнтацій у професійнії освіті та  призведе до нового змісту в 

ній, педагогічних методів і практичних технологій. 

Компетентнісний підхід в освітньому просторі пов'язаний із 

особистісним, орієнтованим і діяльнісними підходами до методів навчання, 

оскільки він орієнтований на особистість студента та може бути виконаний і 

перевірений тільки в процесі виконання одним конкретним студентом 

відповідного плану дій. Компетентнісний підхід потребує трансформації 

змісту освіти, перевтіленням його з моделі, яка існує об’єктивно, для всіх 

студентів задіяних у процесі, на об’єктивні знання одного студента, які 

можна у процесі перевірити та виміряти.  
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О. Заблоцька [35, с.6] наводить  результати порівняльного аналізу 

компетентнісного підходу з традиційним та інноваційними (особистісно-

орієнтованим і діяльнісним) підходами до навчання. Компетентнісний  підхід 

кардинально відрізняється від традиційного «знаннєвого» за функціями 

викладача і студента у процесі навчання, за метою навчальної діяльності та 

результатами навчання, водночас він має багато спільних рис із особистісно-

орієнтованим і діяльнісним підходами.  

Компетентнісний  підхід акцентує увагу на результатах освіти, причому 

як результат освіти розглядається не сума засвоєної інформації, а здатність 

людини діяти у різних проблемних ситуаціях [121,с. 58].  

Сучасні тенденції оцінювання ефективності освіти відображено у таких 

основних моделях:  

– переглянути зміст: головним є те, що викладається, «знаннєві» 

можливості та здібності тих кого навчають, які можуть бути 

реалізовані у освітній  і професійній діяльності; 

– переглянути процес навчання: проводити аналіз реальних явищ та 

процесів, які відбуваються у освітньому процесі, при здійсненні 

пізнавальної  діяльністі; 

– переглянути результати та спрямовати на аналіз вибору різних 

компетентностей (знань, умінь, навичок), якими у процесі освітньої 

діяльності  оволоділи ті, кого навчали. 

Потрібно обов’язково включити компетентнісний підхід у систему 

освіти - це визначається зміною освітньої програми як утворення певних 

установок, цінностей, технічних та інформативних засобів тощо, яка є 

характерною рисою для  конкретного суспільства. Компетентнісний  підхід є 

визначенням у результативно-цільовому напрвленні освіти, що, на нашу 

думку, є його чіткою перевагою над традиційними та інноваційними 

підходами.  

  Деякі науковці європейських країн висловлюють думку про те, що 

отримання молодими людьми знань, умінь і навичок обов’язково буде 
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спрямоване на удосконалення їхньої компетентності, активно сприяє їхньому 

інтелектуальному й культурному розвитку індивіда, формуванню в них 

здатності надзвичайно швидко реагувати на реалії та запити часу. У сучасних 

умовах суттєвими виявляються, на нашу думку, питання щодо необхідності 

усвідомлення сутності поняття професійної компетентності, розуміння того, 

які компетентності і в який спосіб необхідно формувати, що має бути 

результатом навчання. 

 Отже, компетентнісний  підхід визначає результативну та цільову 

направленність освіти, на нашу думку, є його значною перевагою над іншими 

традиційними підходами. 

 Компетентнісному   підходу в навчанні присвятили свої дослідження 

В. Байденко [6], Н. Бібік [10], С. Виноградова [20], І. Зязюн [27], Е. Климов 

[48], В. Краєвський [58], В. Приходько[93], Н. Радіонова [102], А. Реан [103], 

Г. Терещук [116], А. Хуторський [121,122] та інші. 

В. Краєвський, С. Піявський, Н. Виноградова, В.  Капінок, розглядають 

компетентнісний  підхід як сукупність традиційних підходів, які існують у 

світі, а саме: культурологічного [58]; науково-освітнього[88]; 

дидактоцентричного [20] та функціонально-комунікативного [115], що може 

свідчити про те, що компетентнісний  підхід у вітчизняній теорії та практиці 

освіти не створює власну концепцію, а  використовує понятійний і 

методологічний апарат наукових дисциплін, які вже склалися. 

О. Субетто [114, с.48] дає неоднозначну оцінку компетентнісному   

підходу, зазначивши як позитивні, так і негативні його сторони. 

Позитивними він вважає те, що компетентнісний  підхід, компетенція і 

компетентність, як його головні категорії, постають системними 

утвореннями, що мають власний генезис і власні цільові функції. 

Обмеженість компетентнісного  підходу, на його думку, полягає в тому, що 

він орієнтований на окремого випускника ЗВО. Водночас якість результату 

вищої освіти не зводиться до якості підготовки окремого випускника, а 

включає в себе системно-інтегративний результат у вигляді зростання якості 
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суспільного інтелекту. Основним недоліком автор вважає те, що він не може 

адекватно відобразити багатство внутрішнього світу людини, а також не 

охоплює процес виховання та соціалізації особистості як власності. Отже,    

О. Субетто виключає можливість використання компетентнісного  підходу як 

домінуючого в процесі опису якості підготовки ЗВО, а пропонує 

користуватися ним лише як додатковим.  

У дисертаційному дослідження ми дотримуємось концепції 

компетентнісного   підходу професійної підготовки майбутніх фармацевтів. 

В. Приходько зазначає, що реалізація компетентнісного підходу в 

професійній освіті буде сприяти досягненню головної мети – підготовці 

кваліфікованого спеціаліста, який вільно володіє своєю професією, здатного 

ефективно працювати на рівні світових і європейських стандартів, готового 

до постійного професійного росту, соціальної і професійної мобільності [93, 

с.142-146] 

В. Галузинський і М. Євтух пропонують «визначити терміном «підхід» 

таку сукупність організаційно-педагогічних, психолого-педагогічних і 

педагогіко-методологічних впливів на студента, завдяки специфічності яких 

забезпечується ефективність його успішного навчання, виховання та 

розвитку, та в цілому  – підготовка його як сучасного фахівця та 

громадянина» [24,с.73]. 

В. Краєвський, А. Хуторський сформулювали основні ідеї 

компетентнісного  підходу при підготовці майбутніх фахівців :  

– компетентність є ключовим, своєрідним «вузловим» поняттям, адже воно, 

по-перше, поєднує в собі інтелектуальний і навичковий складники освіти; по-

друге, поняття компетентність включає ідеологію інтерпретації змісту освіти, 

сформованого «від результату» («стандарт на виході»); по-третє, ключова 

компетентність є інтегративною за природою, тому що вона містить 

сукупність однорідних чи близьких знань і умінь, які належать до широких 

сфер культури та діяльності ( комунікативної, інформаційної, ділової тощо);  
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– такий підхід не є новим, тому що орієнтація на освоєння умінь, способів 

діяльності існувала як напрям розвитку педагогічних досліджень і практики, 

однак не була провідною. Сьогодні для реалізації компетентнісного  підходу 

необхідно спиратися на міжнародний досвід, ураховуючи необхідність 

традицій і потреб України; не слід протиставляти компетентність знанням чи 

вмінням і навичкам. Поняття компетентності ширше, ніж знання, уміння, 

навички, воно містить їх у собі. Воно містить результати навчання (знання та 

сформовані вміння), систему ціннісних орієнтацій; компетентності 

формуються в процесі навчання [65, с.13]. 

Використання цього підходу в практичній діяльності ґрунтується на 

розумінні того, що зростання людства залежить не тільки від економічного 

зростання, а від рівня розвитку індивіда, що сприяє переходу від поняття 

«людські ресурси» до концепції  «компетентність людини». 

Сьогодні в умовах переходу України до ринкової економіки 

необхідними рисами майбутнього професіонала повинні стати наявність 

бажання до поглибленого вивчення фахових дисциплін та прагнення до 

творчості в професійній діяльності. Важливу роль відіграють: наявність 

особистісних досягнень, бажання до самопізнання, прагнення професійного 

росту, формування індивідуального стилю роботи. Професійна підготовка 

майбутнього фармацевта базується на формуванні не тільки його фахових 

характеристик, а й особистісних якостей фахівця. Від рівня професійної 

компетентності повністю залежить працевлаштування випускників.  

До найбільш важливих компетенцій фармацевта можна віднести: 

знання, вміння і навички з професійної діяльності; комунікативні вміння і 

навички, здатність спілкуватися та консультувати відвідувачів аптечних 

закладів.  Професійна освіта повинна сприяти формуванню  самостійного 

мислення, індивідуальний розвиток творчих здібностей індивіда, 

удосконалення професійної підготовки фахівців, які здатні працювати в 

умовах ринкової економіки. Від цього залежить поєднання майбутніми 
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фармацевтами отриманих знань, професіоналізму із соціальною активністю і 

високими моральними цінностями.  

З метою реалізації творчого розвитку студентів необхідно 

впроваджувати нові форми та методи професійної підготовки. У процесі 

вдосконалення змісту освіти головною метою викладача є не акцентування 

на  розробці нових форм і методів активізації діяльності, а повинна повністю 

бути направленою  на стимуляцію активності студента.  

Створення необхідних педагогічних умов для індивідуалізації  процесу 

навчання передбачає вивчення індивідуальних якостей особистості кожного 

студента. Це пов’язано з дослідженням якості знань конкретного студента, 

яка може реалізуватися за умови зростання загального рівня розвитку його 

особистості. 

У межах підготовки фахівця вузької спеціалізації процес формування 

якісних характеристик його особистості дещо ускладнюється. Тому на 

сучасному етапі розвитку вищої школи важливим є особистісне спрямування 

освітнього процесу, орієнтир на розвиток професійної компетентності та  

надання умов для вироблення стійкої мотивації навчальної діяльності 

студентів. Отже, це означає принципову зміну педагогічних і методичних 

підходів до організації процесу навчання: знання можуть бути покращені 

тільки при включені в процес засвоєнні механізмів розвитку особистості. 

Сьогодні ситуація докорінно змінюється, зокрема, вдосконалюються 

технології, стає гнучким виробництво, Україна виходить на міжнародний 

ринок, більше співпрацює з міжнародною економікою, наслідком чого є 

розвиток діалогу із закордонними  діловими партнерами [90; 113]. Існує 

потреба в більш креативних фахівцях, здатних виявляти активність та 

ініціативність у нових, мінливих умовах. Усе це вимагає розробки 

компетентнісного підходу до навчання, що спонукає дослідників і практиків 

освітньої галузі детально вивчати суттєві особливості зазначеного підходу. 

Так, Е. Зеєр наголошує, що компетентнісний підхід – це пріоритетна 
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орієнтація на цілі – вектори освіти: навченість, самовизначення, 

самоактуалізація, розвиток індивідуальності [37; 38].  

Наша зацікавленість до компетентності у навчанні обумовлене тим, що 

вона передбачає формування, поряд з конкретними знаннями і навичками, 

таких категорій, як здатність до самоосвіти, пізнання, удосконалення 

професійної компетентності та готовність до набуття нових професійно 

важливих якостей.  

Ураховуючи пріоритети освітніх моделей і результати аналізу наукової 

літератури з окресленої проблеми, ми вважаємо, що сучасна кваліфікаційна  

модель фахівця повинна асимілювати переваги кваліфікаційної і 

компетентнісної моделей. Реалізація цієї моделі у підготовці фахівців 

передбачає застосування двох підходів у сучасних умовах навчання – 

кваліфікаційно-професійного та міждисциплінарно-компетентнісного. 

Крім того, слід зазначити, що компетентнісний підхід до підготовки 

майбутніх фармацевтів підсилює практичну спрямованість освіти та її 

професійний аспект, який визначається діяльнісною підготовкою. З 

психологічного погляду, діяльність – «це… динамічна система взаємодії 

суб’єкта зі світом, у процесі яких відбувається виникнення і втілення в 

об’єкті психічного образу й реалізація опосередкованих ним відносин 

суб’єкта в предметній діяльності» [105, с.101]. Діяльнісний підхід активно 

використовується в педагогіці, що передбачає зв'язок змісту фахової 

підготовки і навчання з професійною діяльністю. Існує термін «навчальна 

діяльність»  А. Вербицький [17], І. Ільясов [43], Ю. Машбиць [74],  який 

обумовлює процес навчання з позиції студента як суб’єкта педагогічного 

процесу. Навчальна діяльність – це діяльність із самоперетворення, 

продуктом якої є ті зміни, що відбулися в процесі її виконання у самому 

суб’єкті [74]. А. Вербицький вважає, що умовою підвищення ефективності 

навчання у ВНЗ є створення психолого-педагогічних умов, у яких студент 

стає активним суб’єктом навчальної діяльності. Їх сутність полягає в тому, 
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що професійна і навчальна діяльність принципово різняться між собою за 

характером, засобами здійснення та формами організації [17, с.174]. 

На думку Г. Ларіонової [63, с.174], професійна діяльність – це системне 

поняття, коло повноважень у сфері діяльності, коло питань, з яких суб’єкт 

володіє знаннями, досвідом, сукупність яких відображає статус і 

кваліфікацію, а також індивідуальні особливості (здібності), що 

забезпечують можливість реалізації певної діяльності. При цьому автор 

визначає компетентність як освітній результат, що відображає 

підготовленість суб’єкта навчання до реального володіння методами і 

засобами професійної діяльності та вміння застосовувати їх на практиці. 

Г. Атанов вважає, що професійна діяльність є сутністю процесу 

навчання, а формування способу дії майбутнього спеціаліста – кінцевою 

метою педагогічного процесу у вищий школі. Навчальна діяльність – 

спеціально організований вид діяльності, спрямований на засвоєння досвіду 

попередніх поколінь, результатом якої є, формування способу дії. На основі 

діяльнісного підходу до навчання дослідник визначає принципи, якими слід 

керуватися при підготовці фахівця. Насамперед, зміст підготовки у ВНЗ 

складає система дій її знання, які забезпечують їх виконання; у процесі 

навчання студенти виконують практичну діяльність, яка корегує їх майбутню 

професію; навчальний процес являє собою сукупність двох взаємопов’язаних 

видів діяльності – викладача та студента, і роль педагога полягає в 

проектуванні, організації та управлінні навчальною діяльністю [4, с.73]. 

  Навчальна та професійна діяльність здійснюється у відповідних до 

суб’єкта професійної діяльності умовах і складається із елементів, як 

пов’язані між собою. Аналізуючи різні джерела, робимо висновок що, ці 

складові відрізняються:  Г. Атанов зазначає, що навчальна і професійна 

діяльність складається з такого ланцюга: потреба – мотив – мета - дії – 

операції – продукт [4]; ,,діяльність”, на думку А. Вербицького, здійснюється 

в такій послідовності: потреба – мотив – мета – дії – засоби – предмет – 
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результат [17]; М.  Вересов  виділяє в діяльності такі складові: мотив – мета – 

задача – дії – контроль – результат – рефлексія [18].  

Усі дослідники серед зазначених складових виділяють мотив, мету, дії, 

та результат (продукт). До будь-яких дій і вчинків людину спонукають  

потреби, тому ми згодні з тим, що першою складовою діяльності є потреба. 

За визначенням, наведеним у психологічному словнику, потребу – це 

«вихідна форма активності» [98, с. 351]. Наступним елементом діяльності є 

мотив – «спонукання до діяльності, пов’язаний із задоволенням потреб 

суб’єкта» [98,с. 264]. Мотивами можуть бути інтереси, прагнення, емоції, 

установки й ідеали. Мета – це  «усвідомлений образ передбачуваного 

бажаного результату, на досягнення якого спрямована дія людини, 

заздалегідь уявлюваний результат свідомої діяльності» [98, с.246]. Але для 

отримання результату, необхідно здійснити деякі операції або дії.  

Дія – це «довільна навмисна опосередкована активність, спрямована   

на  досягнення усвідомленої мети» [98, с. 97]. Одна операція не може 

призвести до отримання бажаного результату, для цього  необхідна 

сукупність дій [74, с. 55]. Унаслідок дій отримується реальний результат, 

який необхідно порівняти з метою. Для цього використовують рефлексію – 

«міркування, сповнене сумнівів, протиріч» [98, с. 427].  

Діяльнісний підхід з педагогічного погляду – це зв'язок змісту 

фахового навчання, який повністю пов'язаний з майбутньою професією, тому 

розглянемо змістовне поновлення діяльності фармацевта в порівнянні з його 

підготовкою.  

При підготовці майбутніх фармацевтів слід реалізувати інформацію з 

одного виду роботи в інший з певною зміною усіх  елементів у процесі 

навчання. Отже, підготовка обов’язково повинна змоделювати у 

майбутньому фахову активність від потреби в ній і до рефлексії. Порівнюючи 

цілі двох типів активності, можна сказати про те, що загальний і професійний 

розвиток індивіда фахівця і є досягненням успіху під час навчання.  



 75 

Під час навчання студенти повинні засвоювати знання і уміння для 

моделювання  практичного навчання роботи за фахом.  З метою вирішення 

цієї проблеми в освітньому  процесі необхідно використати такі форми 

активізованого навчання від проблемних лекцій і методу проектів до 

практичних ігор та імітаційного моделювання практик при аптеках. Можна 

сказати про те, що ділові ігри та імітаційне моделювання були розроблені для 

практичного втілення підготовки майбутніх фармацевтів. 

 Таким чином, розвиток компетентностей  майбутнього фармацевта 

відбувається під час навчання у закладі і ці якості дозволяють йому виявляти 

професійну активність на  більш високому рівні.  

Проектування педагогічного процесу, спрямованого на формування 

професійної компетентності майбутніх фармацевтів, неможливе без 

урахування певних закономірностей, які необхідні освітньому процесу, які 

зумовлені потребами та можливостями суспільства: розвиток майбутнього 

фахівця освітнім середовищем, методи та способи педагогічного впливу;  

практичність педагогічного впливу на інтенсивність та якість зворотних 

зв’язків між студентами та викладачами. Аналіз сутності та зазначених 

закономірностей притаманні педагогічному процесу, дозволить нам 

визначити основні етапи та заходи в його проектування. 

У контексті зазначеного слід урахувати  думку А. Вербицького, з яким 

ми цілком погоджуємося: «Для досягнення цілей формування, а точніше, 

«вирощування» особистості професіонала, необхідно організувати такий 

освітній процес, який забезпечить перехід, трансформацію одного типу 

діяльності (навчально-пізнавальної) в інший (професійний) з відповідною 

зміною потреб і мотивів, цілей, дій, засобів, предмета і результатів» [17, с.78]. 

Таку думку висловлює і Е. Зеєр [39, с. 129], з позицією якого ми 

погоджуємося, сутність її полягає в тому, що на кожному з етапів навчання є 

доцільним використання певних підходів: 

– на першому етапі, який співпадає з першим роком навчання і 

характеризується адаптацією новоявлених студентів до умов та вимог 
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вищої школи, найбільш відповідною буде когнітивно-орієнтована 

парадигма; 

– на другому, основному етапі, який охоплює другий  рік навчання, 

відбувається підготовка студентів до вирішення навчальних 

виробничих завдань і саме діяльнісно-орієнтована парадигма буде  

ідеальною умовою для реалізації цього етапу; 

– на завершальному етапі третій рік навчання, відбувається професійний 

розвиток особистості на основі сформованих на попередніх курсах 

навчально-професійних знань, умінь і особистих якостей. На цьому 

етапі найбільш доцільним буде використання особистісно-

орієнтованого підходу. 

 У запропонованому співвідношенні етапів навчання з освітніми 

парадигмами взагалі не розглядається компетентнісний аспект, а тому 

вважаємо доцільним охарактеризувати позицію Н.Ф. Радіонової  та  А.П. 

Тряпіциної [102], які розглядають поетапне формування фахівця з погляду 

компетентнісного підходу: на першому етапі відбувається розвиток 

ключових компетенцій професійного розвитку фахівця; на другому етапі – 

«занурення» того, хто навчається в професійні завдання. На цьому етапі – 

інтеграція базових і ключових компетенцій; інтеграцією базових і ключових 

компетенцій, які вже є нерозривними та взаємозумовленими, зі спеціальними 

компетентностями, характеризується третій етап професійного розвитку 

майбутнього фахівця; на четвертому етапі реалізується становлення 

спеціальної компетентності.  

Поетапне формування компетентності фахівця, запропоноване                  

Н. Радіоновою та А. Тряпіциною [102],  вважаємо таким, що не суперечить 

обраному нами компетентнісному підходу, а також розглядаємо його як 

наступний етап на шляху до підготовки фармацевтів, обізнаних у своїй 

майбутній професійній діяльності, завдяки тому, що базові компетентності 

будуть відображати основні завдання професійної діяльності, а ключові та 

спеціальні компетентності – прогнозувати алгоритм їх вирішення.  
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На нашу думку, компетентнісний підхід  у підготовці майбутніх 

фармацевтів забезпечує такі вміння: формування здатності орієнтуватися в 

нормативно-правовій базі медичної сфери; знати тенденції, процеси, 

соціологію ринку медичних послуг, неухильно дотримуватися норм медичної 

етики; обґрунтовувати найважливіші напрямки наукових досліджень, 

розвиток нових технологій і форм організації виробництва; формування 

системи наукових знань і практичних умінь; досягнення єдності в 

забезпеченні якості фармацевтичної освіти і поліпшення здоров'я нації  

На нашу думку, застосування компетентнісного  підходу   при 

підготовці майбутніх фармацевтів буде ефективним, оскільки він 

забезпечується: відображенням в освітньому процесі  професійної  

структурованої інформації, яка спрямована на проблемний характер; 

професійно обґрунтованим вибором мотивів і цілей навчального процесу у 

ЗВО; виконанням реальних проектних завдань і програм, спрямованих на 

вдосконалення професійної компетентності фармацевтів.  

Застосування компетентнісного  підходу  в підготовці майбутніх 

фармацевтів потребує оновлення змісту, форм і методів навчання з 

урахування складових професійної компетентності формування нових 

освітніх мотивів; проектування педагогічних умов сприятливих для 

формування сучасного професійного мислення, розвитку емоційної 

інтелігентності майбутнього фахівця; володіння інтерактивними проектними 

технологіями професійного навчання.  

Дидактичні засади застосування компетентнісного  підходу: 

моделювання у навчальному процесі функціональної професійної діяльності 

спеціаліста; інтеграція навчання і виробництва на засадах чітко визначених 

форм співпраці; системне самостійне розв’язання індивідуальних 

професійних завдань з подальшою розробкою пропозицій, програм і проектів 

щодо забезпечення  їх конкурентоспроможності на ринку. 

 Застосування компетентнісного  підходу   на таких засадах у 

підготовці майбутніх фармацевтів сприятиме: формуванню професійних 



 78 

знань, умінь і навичок щодо прогностичного бачення результатів праці; 

розвитку сучасних психологічних характеристик  емоційної інтелігентності 

спеціаліста; формуванню умінь щодо розв’язання типових і нетипових 

професійних проблем; особистому внеску у досягнення загальних цілей 

підприємства чи організації; варіативності, гнучкості, мобільності, готовності 

до постійного професійного саморозвитку  і самовдосконалення.  

Отже, зміна вимог до сучасного фармацевта в галузі фармації в умовах 

ринкового середовища формує нові цілі і мотиви, зумовлює перебудову 

структурних елементів підготовки із застосування компетентнісного  

підходу, необхідність формування відповідного рівня професійної 

компетентності спеціаліста, дотримуючись принципів системності та 

свідомості щодо формування професійного мислення фармацевта. Причому 

професійна підготовка майбутнього фармацевта на таких засадах повинна 

передбачати аналіз соціально-економічних потреб і вимог суспільства, 

враховувати особливості сучасної професійної праці, системну організацію 

професійно-зорієнтованої проектної  діяльності майбутнього фахівця із 

розв’язанням реальних професійних завдань і проблем.  

На основі аналізу зазначеного можна зробити висновок, що 

застосування компетентнісного  підходу у професійній підготовці майбутніх 

фармацевтів на основі адекватного сприйняття вимог и потреб сучасного 

ринку праці, розвитку особистісних цінностей, системного моделювання 

функціональної професійної діяльності фахівця в умовах виробництва, 

забезпечує конкурентоспроможність фармацевта на ринку праці, його 

готовність до розв’язання реальних професійних завдань і проблем. 
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Висновки до першого розділу 

  

У першому розділі дисертаційної роботи проведений аналіз теоретико-

методологічних джерел з проблеми формування професійної компетентності 

майбутніх фахівців фармацевтів дозволяє зробити такі висновки. 

У ході аналізу педагогічної, соціологічної, культурологічної, медичної, 

фармакологічної та економічної літератури ми можемо говорити про те, що 

проблема формування професійної компетентності з різних наукових позицій 

завжди цікавила дослідників, але особливої актуальності вона набула 

останнім часом, що зумовлено трансформаційними процесами у нашій 

державі. Водночас стає очевидним, що недостатньо уваги приділялося 

вивченню професійної компетентності майбутніх фармацевтів, розробці її 

структури.  

Обґрунтовано, що професійна компетентність майбутнього фахівця 

фармацевта – якісна, інтегративна, професійно особистісна характеристика 

фахівця, яка містить сукупність політичних, юридичних, етичних, соціально-

психологічних, методологічних знань, умінь і навичок, а також когнітивну та 

креативну підготовленість, творче мислення, приймати правильно найбільш 

оптимальне рішення, володіти аналітичним і критичним мисленням, розуміти 

і сприймати точку зору своїх колег. 

Професійна   компетентність фахівця фармацевта означає єдність 

теоретичної та практичної готовності до професійної і творчої діяльності, а 

також характеризує рівень його професіоналізму.  

Отже, «професіоналізм» розглядаємо як результат організаційної і 

цілеспрямованої професійної діяльності, що передбачає формування 

особистості, яка має високий рівень професійної компетентності і здатна 

продуктивно вирішувати соціальні, професійні й особистісні завдання. 

Наукове обґрунтування сутності поняття професійної компетентності 

пояснюється необхідністю збагатити зміст і структуру професійної 

компетентності майбутнього фармацевта.  
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У структурі професійної компетентності майбутніх фахівців 

фармацевтів ми виокремлюємо такі компоненти: функціональний, 

соціальний  і особистісний.  

Функціональний компонент професійної компетентності складається з 

таких складників: професійна компетентність; прогностична компетентність; 

контрольна компетентність.  

Соціальна компетентність складається з  таких компонентів: 

комунікативна компетентність; іншомовна  комунікативна компетентність; 

інтеркультурологічна  компетентність;  компетентність у подоланні 

конфліктів.  

До особистісного компонента професійної компетентності фармацевтів 

належать такі складові: мотиваційно-вольова компетентність; рефлексивна 

компетентність; морально-духова компетентність; професійно важливі 

якості.  

Встановлено доцільність застосовувати компетентнісний підхід при 

підготовці майбутніх фахівців фармацевтів, оскільки він забезпечується: 

відображенням у змісті навчання професійно спрямованої структурованої 

інформації проблемного характеру; професійно обґрунтованим вибором 

мотивів і цілей навчального процесу у вищому навчальному закладі; 

виконанням реальних проектних завдань та програм, спрямованих на 

вдосконалення професійної компетентності майбутніх фахівців фармацевтів.  

Застосування компетентнісного підходу в підготовці майбутніх 

фахівців фармацевтів сприятиме формуванню професійних знань, умінь і 

навичок щодо прогностичного бачення результатів праці; розвитку основних 

психологічних характеристик емоційної інтелігентності спеціаліста; 

формуванню умінь щодо розв’язання типових і нетипових професійних 

проблем; особистому внеску в досягнення загальних цілей підприємства чи 

організації; варіативності, гнучкості, мобільності, готовності до постійного 

професійного саморозвитку і самовдосконалення. 
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РОЗДІЛ 2.  

ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ЕФЕКТИВНОГО ФОРМУВАННЯ 

ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ 

ФАРМАЦЕВТІВ 

 

Важливим показником розвитку дорослої людини є досягнення нею 

зрілості. Вершину зрілості людини прийнято називати “акме” – це 

багатовимірний стан, що охоплює тривалий період життя людини й завжди 

показує,  якою мірою людина здійснилась як особистість. 

 Психологічна зрілість – це полігранний феномен, який розглядається на 

рівнях індивіда та особистості. Зрілість людини як індивіда  пов'язана, перш 

за все, із біологічними критеріями. Особистісна зрілість виявляється, перш за 

все, через стосунки з соціальним середовищем, отже, під зрілістю 

особистості розуміється найчастіше соціальна зрілість, проявом якої є те, 

наскільки адекватно людина розуміє власне місце в суспільстві, яке її 

ставлення до соціальних інститутів, до своїх обов’язків та діяльності. 

 Одним з найважливіших факторів досягнення особистісної зрілості, що 

реалізує зв’язок людини з оточуючим світом, обумовлює досягнення нею 

нових соціальних рівнів та виявляє її як активну, перетворюючу 

індивідуальність, є професійна діяльність особистості. 

 Зрілість особистості як суб'єкта професійної діяльності розкривається, 

насамперед, через поняття професіоналізму . 

 Професіоналізм – сукупність досягнутих індивідом теоретичних знань, 

практичного досвіду і професійних навиків у визначеній поділом праці сфері 

людської діяльності. 

 Професія – це готовність до виконання суспільно доцільної діяльності, 

що перетворює світ і максимально розкриває творчий, інтелектуальний і 

духовний потенціал особистості. Як соціальний процес вона пов'язана з 

певними предметами, знаряддями і результатами праці, які стають засобом 
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людської діяльності, тобто засобом перетворення природи, створення 

суспільних відносин, і тим самим, засобом індивідуального розвитку людини.  

 Основою професії є праця. Професія ж служить джерелом здійснення 

певного виду праці. Усе це визначає єдність і протилежність праці і 

професійної діяльності. Зміст професійної діяльності працівника постає як 

перелік його функцій, що виконуються у відповідності до поділу праці. 

Процес професійної праці складається із взаємопов'язаних і взаємодіючих 

речових і особистісних компонентів. 

 Професійна діяльність містить багато аспектів – економічний, 

соціологічний, етичний, психологічний, фізіологічний і інші. 

 

2.1. Етапи формування професійної компетентності майбутніх 

фахівців фармацевтів  

 

 Професія – це постійна праця. Професія ж є тим  джерелом здійснення 

одного з видів праці. Це все визначає єдність і протилежність праці і фахової 

діяльності людини. Змістом професійної діяльності працівника є його 

функції, які виконуються в чіткій послідовності до поділу праці. Процес 

професійної праці включає у себе  взаємопов'язані та взаємодіючі речові   та 

особистісні компоненти, які взаємопов’язані між собою. 

 Етап професіоналізації чітко пов'язаний із швидким розвитком 

науково-технічного прогресу. Тут відбуваються процеси без яких не можливе 

зростання інтелектуального і креативного потенціалу фахівця сфери 

матеріального і духовного виробництва, що обумовлює зміни тенденцій у 

розриві змістовності та характеру розумової і фізичної роботи, теоретичної і 

практичної діяльності, матеріального виготовлення і науковості. Фахова 

діяльність – це поєднання таких суттєвих складових, як креативна, 

пізнавальна, виховна, регулятивна, управлінська, споживча, естетична. Але ці 

складові підсилюють тенденцію до цілісності в реалізації через професійну 

діяльність особистісну суть. 
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 У результаті надшвидкого розвитку науки, техніки і технології сучасна 

професійна направленність все більше пов’язана  із попереднім поділом 

праці, тому у професії все більше застосовується і  реалізується творчий 

потенціал працівника, що ставить нові вимоги часу до професійної 

підготовки особистостей. 

 Професіоналізм – це та здатність особистості, яка виконує певну 

діяльність, змінюючої світ, не можна розуміти вузько-направлено – лише 

тільки з погляду на володіння певною майстерністю. Потрібне велике 

поняття, яке б включало  духовні та моральні характеристики особистості, 

без яких неможливе високоефективне виконання професійної діяльності. Ось 

чому в суспільстві виникли такі чітконаправленні поняття як професійна 

честь, професійна гідність. Моральна сутність особистості набирає виявлення 

у виготовлених речах через майстерність, яка  поєднана з гідністю 

особистості. Чим вища професійна майстерність особистості, тим сильніше 

розвивається в неї почуття власної гідності. Справжній професіоналізм  

передбачає найвищу відповідальність робітника. 

 Професіоналізм враховує і відношення працівника до успіху у власній 

діяльності. Ефективна орієнтація означає, що робітник бачить зміст своєї 

ефективної діяльності в підвищенні результативності. 

 Професіоналізм – це одна з основних умов самореалізації особистості в 

суспільстві. Професіоналізм особистості спирається і на інші потрібні та 

необхідні  риси людини. 

 Професіонал на сьогоднішній день повинен обов’язково творчо 

мислити, самостійно приймати рішення у  складних проблемах у 

конкретному виді діяльності. Професіоналу необхідно постійно 

пристосовуватись та адаптуватись до змін у виробництві, удосконалювати 

свою професійну кваліфікацію, підлаштовуватись до нових знань та 

технологій. Підвищення кваліфікації відбувається постійно і безперервно і 

стає обов'язковою умовою для успіху роботи будь-якого працівника, 

зайнятого фаховою діяльністю. Отримані теоретичні знання лежать в основі 
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професійності. Через отримані знання особистість не тільки оволодіває 

об'єктом креативно, але й перетворює його до  ідеалу. А суть буття і полягає 

в креативній волелюбній діяльності, у практичній зміні картини світу, ось 

чому й  підпорядковується професіоналізація. 

 Професіоналізм обов’язково характеризує формування інтелекту, що 

розуміють у конкретному випадку як вміння до вирішення будь-яких задач та 

завдань, здатність до отримання оновлених знань. Інтелект  передбачає, що 

для інтелектуальної діяльності необхідний великий запас необхідних знань. 

Одна з головних ролей у необхідному, обов'язковому шарі знань відводиться 

безпосередньо професійним фаховим знанням. 

 Отже, інтелектуальний розвиток вміщує у своєму комплекті 

професійну компетентність. Причому кордони тут достатньо умовні. 

Оскільки креативність, уміння віднаходити нові рішення вимагають як 

найширшої ерудованості, володіння теоретичними знаннями з різних 

фахових галузей, і постійно постає проблема вибору інформації. Наступним, 

важливим компонентом є культура мислення, без якої реалізувати себе жоден 

професіонал у будь-якій сфері професійної діяльності повноцінно не зможе. 

 Таким чином, професіоналізм пов'язаний і з освітньою складовою у 

житті особистості. Здатність індивіда до роботи залежить від отриманого 

рівня і якості загальних і професійних знань. Насамперед ці показники 

демонструють та розмежовують інтелектуальний запас працівників і фахівців. 

Потрібно обов’язково мати знання законів, за якими розвивається природа і 

суспільство, великий і широкий кругозір, що формується в людини від 

народження, але особливо набуває високого розвитку в процесі отримання 

освіти, створює основу креативу на підприємстві, в усій суспільно корисній 

діяльності. Але характеризуючи пряму механічну залежність між отриманим 

рівнем загальноосвітньої підготовки і професіоналізмом на практиці не 

завжди показова. Освіта є основним критерієм професіоналізму, але останній 

не зводиться тільки до першого. Професіоналізм завжди формується в 
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кінцевому розрахунку всім способом життя особистості, але він чітко і 

напряму  залежить  від особистісного характеру людини. 

 Проблема професіоналізму складна і багатоаспектна та має давню 

історію наукового вивчення. Зокрема, питання формування професіоналізму 

висвітлені в працях С. Батишева [5],  С. Дружилова [21], Є. Клімової [31],          

Н. Кузьміної [38], А. Маркової [44] та ін. 

 У такому контексті слід акцентувати увагу на тому, який критерій 

високої продуктивності діяльності, що характеризує професіоналів, нерідко 

виступає підґрунтям для ототожнення феномену „професіоналізм” з 

відмінним від нього феноменом „професійна майстерність”, які часто 

розглядаються в психолого-педагогічній літературі як ідентичні, на що 

вказує С. Іванова [21]. 

 Є. Рогов також виявив, що формування професіоналізму в 

особистісному плані здійснюється відповідно до трьох напрямів. Перший 

представлений зміною всієї системи діяльності, її функцій та ієрархічної 

побудови, оскільки в ході вироблення відповідних трудових навичок 

відбувається рух особистості щаблями професійної майстерності, 

розвивається специфічна система виконання діяльності – індивідуальний 

стиль діяльності. Другий – зміною особистості суб’єкта, що виявляється як у 

зовнішніх проявах (моториці, мовленні, емоційності, формах спілкування), 

так і у формуванні елементів професійної самосвідомості та професійного 

світогляду. Третій – зміною відповідних компонентів установки суб’єкта 

щодо об’єкта діяльності, що виявляється в когнітивній сфері (у рівні 

інформованості про нього, рівні усвідомлення його значущості); в емоційній 

сфері (зацікавленості до об’єкта, схильності до взаємодії з ним і 

задоволеності від цього, незважаючи на труднощі) та у практичній сфері (в 

усвідомленні своїх реальних можливостей впливу на цей об’єкт) [55].  

 Ми погоджуємося з Є. Роговим у тому, що професіоналізм має 

широкий спектр проявів - від дилетантства (поверхових професійних знань, 

умінь і навичок) до вищих щаблів майстерності, коли установка суб’єкта 
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професійної діяльності впливати на об’єкт замінюється його потребою у 

взаємодії з ним, що дозволяє говорити про становлення професійної культури 

і до жорстких професійних стереотипів, часом аж до професійної деформації 

особистості [55].  

 Пошуки та осмислення у наукових джерелах категорії 

„професіоналізму” у педагогіці дають змогу стверджувати, що категорія 

„майстерність” є дуже важливою, але все ж таки складовою категорії 

„професіоналізм”, оскільки перша трактується набагато вужче, як 

основоположний етап руху до найвищих людських (професійних та 

моральних) досягнень, на основі яких формується професіоналізм у 

діяльності  особистості. 

 Становлення фахівця, майстера - це в першу чергу формування  і 

розвиток професійно важливих особистісних якостей. Особистісний розвиток 

людини здійснюється протягом усього життя, тому проблема особистості 

завжди розглядалась у психології як центральна й найважливіша. 

 С. Максименко відзначає, що особистість - це конкретний людський 

індивід з індивідуально виявленими своєрідними розумовими, емоційними, 

вольовими та фізичними властивостями [40, с.51]. Формування і розвиток 

особистості відбувається в процесі суспільних відносин, в які особистість 

включається на певному етапі свого життя і діяльності. Особистість - це 

поєднання глибини багатого внутрішнього світу із навколишнім, що 

наповнює індивід. Саме ці соціальні відносини з об'єктами взаємодії дають 

можливість кожному індивіду усвідомити свої погляди, спрямувати пізнання, 

формувати власне відношення і розуміння до певних понять і явищ. 

    Зі вступом до навчального закладу змінюється соціальне життя 

особистості. Студент починає самостійно організовувати своє життя, 

контролювати свої дії і вчинки, що вимагає від нього самосвідомості, 

самоуправління. У цей час активно формується професійна самосвідомість, 

яка допомагає студенту отримати ефективну освіту, стати 

конкурентоспроможною особистістю в умовах освітнього ринку. Головні 
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напрямки в  житті студентів - це професійне навчання, зростання особистості 

та самоствердження, розвиток інтелекту, духовне наповнення, моральне та 

фізичне самовдосконалення. Особистість студента розвивається і змінюється 

впродовж навчання у закладі вищої освіти та набуває тих 

професійнозначущих якостей, до яких певна професійна діяльність висуває 

підвищені вимоги. 

 У студентів спостерігається, з одного боку, перетворення мотивації, 

всієї системи ціннісних орієнтацій, з іншого - інтенсивне формування 

спеціальних здібностей у зв'язку з професіоналізацією [2, с. 8]. Питання 

особистісного розвитку студента і формування його готовності до майбутньої 

професійної діяльності - ключові в теорії та практиці вдосконалення роботи 

сучасного вищого навчального закладу. При цьому однією з провідних 

проблем є побудова такої системи освітнього процесу, яка б оптимально 

враховувала особливості й закономірності не лише особистісного розвитку 

студента, а й його професійного становлення як фахівця [28, с. 51]. 

 Саморозвиток - це не тільки свідомий процес формування професійної 

майстерності, самоосвіти та самовдосконалення, але й мотивований, 

цілеспрямований вільний вибір і прагнення досягти бажаного рівня 

професійної компетентності [37]. Однією з характеристик саморозвитку є 

здатність до самопізнання, особливості та закономірності якого не можна 

зрозуміти без аналізу внутрішнього світу людини. Сучасна психологічна 

наука допомагає здійснити діагностику показників розвитку студентів та 

виміряти індивідуально-психологічні характеристики особистості. 

    У процесі професійної підготовки майбутніх фармацевтів слід звертати 

належну увагу на розвиток внутрішніх факторів студентів (мотивації), на які 

активно впливає родина та зовнішнє середовище. Мотиваційний компонент 

готовності студентів до професійної комунікативної діяльності стимулює їх 

до набуття професійних знань, необхідних для здійснення цієї діяльності. 

Лише за умови наявності позитивної мотивації в процесі навчальної 
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діяльності, можна досягти результатів у професійному розвитку особистості, 

набутті ним певних професійних знань, вмінь і навичок. 

 Професійне становлення або зростання – це процес поступового 

професійного розвитку індивіда, отримання професійних знань, умінь та 

практичних навичок, формування професійної направленності та якостей, 

себе в професії й само актуалізація свого потенціалу для досягнення вершин 

професіанолізму. Запорукою професійного становлення майбутніх фахівців 

фармацевтів є відмінний саморозвиток у процесі професійного навчання, 

професійний досвід, який несе розвивальний та усвідомлений характер, 

завдяки якому фахівець досягає успіху в  професійній діяльності. Професійне 

становлення фахівця у фармацевтичній галузі відбувається у процесі 

отримання професійних знань, саморегулювання та виконання професійної 

роботи [53]. 

 Студенти – це майбутні фахівці, що навчаючись у  медзакладі з 

фармацевтичним профілем отримують знання з мотивами професійного 

розвитку, вони вже уміють оцінити отримані професійні здібності, для себе 

написати програму професійного зростання в подальшому житті і це 

забезпечує активізацію  самоосвіти і самореалізацію особистості у професії.  

 Характерною особливістю сучасного суспільства стає його 

людиноспрямованість, відповідно якої  найважливішим показником 

зростання є індивідуальний розвиток особистості: його здібностей, 

розумового мислення, задоволення пізнавальних потреб, забезпечення різних 

прав та свобод  у виборі тощо. Сьогодення спричинило різке зростання 

обсягу інформації, яку необхідно усвідомити, засвоїти, опрацювавши у 

свідомості, й використовувати на практиці. Водночас велика наповнюваність 

інформацією: ідей, теорій, технологічних винаходів - швидко змінюється, 

активно перетворюється та одразу застаріває. У зв'язку з цим обсяг знань, 

набутих упродовж навчання, стає замалим уже після 3-5 років професійної 

діяльності. З погляду на деякі виробництва відбувається радикальне постійне 

оновлення та зміни професійних знань, конкурентоспроможні підприємства 



 105 

різних галузей  потребують постійного оновлення, впровадження техніки та 

передових технологій і відповідно постійно потрібно самовдосконалюватись 

та професійно зростати працівників, змінюватись відповідно до характеру 

самих професій, зростання загальноосвітнього, технічного та фахових  рівнів.  

Підводячи підсумок, ми можемо об'єктивно говорити про те, що 

виникає потреба у всесторонньому розвитку всіх особистостей, які беруть 

участь у професійній діяльності. А тому майбутні фахівці повинні постійно 

зростати професійно, напрацьовувати та відпрацьовувати професійні уміння і 

навички, набуття пізнавального досвіду у практичній діяльності, що 

підкріплюється відповідним ціннісним направленням у професію. 

Таким чином, процес професійної підготовки у відповідних навчальних 

закладах перш за все, слід спрямувати на формування підготовки до такої 

діяльності, що ґрунтується на потребі індивіда до навчання і вдосконалення 

протягом життя. 

Розв'язання цієї проблеми передбачає орієнтацію системи підготовки 

майбутнього працівника на гуманістичну парадигму й особистісно 

орієнтовану освіту, що спрямовується на досягнення студентом 

професіоналізму у своїй діяльності. 

Професіоналізм - це хороша підготовленість до виконання завдань 

професійної діяльності, за допомогою чого можна досягати значних якісних і 

кількісних результатів, зберігаючи водночас фізичні та розумові сили 

завдяки використанню раціональних прийомів виконання виробничих 

завдань. Досягнення професіоналізму потребує визначення професійно 

значущих якостей фахівця, з'ясування закономірностей його професійного 

зростання шляхом вивчення результативності його діяльності, 

взаємопов'язаних досліджень особистісного і професійного розвитку 

майбутнього фахівця. Розвиток професіонала включає в себе зростання та 

становлення професійно обов’язкових особистісних якостей, практичних 

здібностей,  теоретичних знань та вмінь, активне та якісне перетворення 
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особистістю свого внутрішнього світу, що приводить до професійного 

зросту . 

Вимоги сьогодення до фахівця як середньої, так і вищої ланок 

виробництва вимагають визначення його професійної діяльності як 

поліструктурної, поліпредметної, поліфункціональної системи, що містить, 

не тільки спеціальних,  дослідних, менеджерських та інші види діяльності. На 

сьогоднішній день виникає потреба у розв'язанні поставленних задач та 

завдань, які пов'язані з інтелектуальними труднощами та ініціативою, з 

пошуком нових рішень, швидкої реакції на різноманітні та позаштатні 

ситуації. Тому в ході виконання таких задач і відбувається формування 

творчого мислення фахівця. Отже, майбутній фахівець повинен обов’язково 

відбутись як творчий індивід ще під час навчання у фахових освітніх 

закладах. 

Професіоналізм особистості формується від кваліфікації до 

компетентності через реалізацію творчого потенціалу. Професійна 

компетентність дає змогу працівнику успішно та професійно виконувати 

всебічні види професійної діяльності, вона накопичує у собі широкий набір 

теоретичних знань та практичних дій та показує ступінь сформованості 

професійної культури фахівця і показує результативність в  його роботі.  

Професійна компетентність являється виміром і основним критерієм 

професійної підготовки фахівця та вміння суб'єкта роботи виконувати 

посадові завдання й обов'язки. 

Одночасно професійну компетентність розглядають як багатогранну 

якість, здатність, яка містить у собі не тільки певний обсяг знань, умінь і 

практичних навичок. В основному вона містить такі особистісні якості, 

завдяки яким можливо забезпечити можливість знайти й відібрати потрібні 

знання та реакція дії на певну ситуацію. Професійна компетентність - це суто 

комплексне поняття, сфера повноважень у фаховій діяльності, сфера питань, 

з яких суб'єкт має знання, досвід, сукупність яких відображає статус і 

кваліфікацію, а також особисті здібності, завдяки яким є можливість 
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реалізації конкретної діяльності. А саме автор презентує компетентність як  

результат навчання, що відображає готовність суб'єкта навчання до наявного 

володіння теоретичними методами і  практичними засобами професійної 

діяльності та вміння застосовувати їх під час практичного застосування. 

У першу чергу поняття компетентності містить не тільки мотиваційний, 

етичний, соціальний та поведінковий складник, але й когнітивний і 

операційний, які надають йому індивідуального характеру, який відповідає 

якостям конкретної людини. На основі матеріалів робимо висновок, що 

формування особистості майбутнього робітника у фахових закладах має 

відбуватися орінтуючись на особистісно-орієнтований підхід, саме цей підхід 

базується на основному складнику, який несе смислове  навантаження  будь-

якого виду професійної діяльності і дозволяє майбутньому фахівцю 

змінювати свою індивідуальну професійну діяльність відповідно до вимог 

сучасного ринку праці. 

Нове завдання у формуванні особистостісної компетентності 

майбутнього фахівця пов'язане з потребою в  усвідомленні самого себе як 

креативного професіонала. Професіоналізм поєднує високий  рівень розвитку 

професійної культури, самообізнанності та самосвідомості, яка налаштована 

на креативне розв'язання поставленних професійних завдань. 

Професійна культура, як основа професійної компетентності, охоплює 

індивідуально відпрацьовані стратегії, засоби та прийоми розв'язання 

різноманітних завдань професійної діяльності. Найбільш важливими її 

компонентами є:  

1) системний світогляд і модельне мислення;  

2) конкретно-предметні знання, уміння, навички; 

3) праксеологічний, рефлексивний та інформаційний елементи; 

4) організаційно-діяльнісна компетентність праці, спілкування і 

саморозвитку;  

5) професійна творча діяльність.  
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Відтак, цілеспрямований розвиток кожного з цих компонентів повинен 

відбуватися під час навчання студента. 

Системний світогляд є необхідною умовою організації та здійснення 

управлінської діяльності на всіх рівнях виробництва. Саме він забезпечує 

можливість прийняти оптимальні рішення в нестандартних, складних 

ситуаціях. Завдяки системним уявленням стає можливим визначити 

суперечності, сформулювати проблему, знайти оптимальні шляхи її 

розв'язання. 

1. Системний світогляд конкретизується в модельному мисленні, 

завдяки якому створюється модель процесу чи явища, викликаного чи 

пов'язаного з певною суперечністю.У цій моделі відображаються найбільш 

вагомі, суттєві чинники, умови, що впливають на явище чи факт, який 

вивчається, зберігаються найважливіші зв'язки між ними, що дає змогу 

ретельно їх аналізувати та знаходити шляхи розв'язання проблеми. 

2. Конкретно-предметні знання, уміння і навички є джерельною базою, 

першоосновою формування всієї професійної компетентності. Тому система 

підготовки в навчальному закладі насамперед повинна забезпечити їх 

засвоєння. Але окрім цього в системі особистісно орієнтованого навчання 

кожен майбутній фахівець повинен усвідомлювати ці знання і створювати 

свій власний освітній продукт. Чим більше цей продукт (у вигляді творів, 

виробів, розв'язаних задач тощо) буде відрізнятися від стандартного, про 

який повідомляє, показує викладач чи різні джерела інформації, тим 

інтенсивіше буде розвиватися особистість студента, його налаштованість на 

творчість. 

3. Праксеологічна, рефлексивна та інформаційна культура. 

Праксеологічна культура передбачає володіння сукупністю методів, засобів, 

стратегій, які забезпечують перехід від постановки проблеми, мети 

діяльності до конкретних дій щодо її розв'язання або до досягнення 

поставленої мети. При цьому найбільш вагомими діями мають бути вміння 

визначити мету, прийняти рішення, здійснити планування щодо її досягнення 
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з урахуванням останніх здобутків науки і техніки, а також історичного 

досвіду діяльності. Для досягнення професійної компетентності майбутньому 

фахівцю особливу увагу слід приділяти психологічним аспектам визначення 

мети діяльності, оволодінню засобами прийняття рішень та планування. В 

аспекті формування особистості майбутнього фахівця слід враховувати, що 

саме праксеологічна культура впливає на формування індивідуального стилю 

діяльності. 

Рефлексивна культура є системотвірним чинником усієї професійної 

культури в цілому. Професійна рефлексія передбачає самопізнання, 

самоаналіз, осмислення перебігу подій, умов власної професійної діяльності. 

Рефлексивна культура передбачає вміння правильно оцінювати свої потреби, 

мотиви, поведінку і співвідносити це з думками інших людей. Завдяки 

професійній рефлексії є змога оцінити систему своїх набутих цінностей, 

моральних та соціальних якостей, думки особистості про себе як про 

професіонала у певній галузі. Рефлексивна культура також необхідна для 

розв'язання нестандартних (творчих) задач. У процесі підготовки 

майбутнього фахівця рефлексія є  тим поштовхом, який налаштовує 

молодого фахівця на досягнення успіху у професійному зростанні і творчості.  

Інформаційна культура забезпечує студенту можливість творчо 

працювати з інформацією: знаходити її, аналізувати, використовувати. 

Висококваліфікований фахівець повинен самостійно здобувати й ефективно 

опрацьовувати інформацію, володіти відповідними сучасними (зокрема 

комп'ютерними) технологіями, а також уміти організовувати й спрямовувати 

інформаційний потік у реальну ситуацію виробництва. Саме володіння 

інформацією дає можливості знаходити правильне рішення серед великої 

кількості можливих. В умовах особистісно орієнтованого навчання навчальна 

інформація використовується як засіб професійної діяльності та її спосіб 

регуляції. Отже, прийоми пошуку інформації, засвоєння методів і засобів її 

опрацювання стають важливим чинником формування особистості студента, 
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оскільки налаштовують його на постійний пошук інформації щодо 

вдосконалення професійної діяльності. 

4. Організаційно-діяльнісна компетентність праці, спілкування, 

саморозвитку базується на здатності не лише виконувати, але й 

кваліфікувати свою діяльність і потребує сформованості сукупності 

об'єктивно необхідних знань широкого профілю про довкілля та внутрішній 

світ; умінь і навичок, необхідних для виконання професійної діяльності, 

налаштованість суб'єкта праці на встановлення ділових демократичних 

професійних стосунків з колегами, підлеглими та адміністрацією, а також 

уміння реалізувати їх у професійній повсякденній діяльності. 

Саморозвиток - це процес, який включає в себе  самоусвідомлення та 

самоприйняття особистістю набутого досвіду. Організаційно-діяльнісна 

компетентність у саморозвитку передбачає уміння людини активно 

конструювати свій внутрішній світ, здатність знаходити нові способи 

професійного зростання, опановувати нові знання, способи дій, технології, 

нарешті це уміння знаходити шляхи для досягнення особистісних змін через 

саморозкриття і самосприйняття. 

5. Творчість у професійній діяльності – це та діяльність, яка провокує  

на професійну спрямованість для пошуку новітніх, незвичайних, точних 

рішень у роботі фахівця, знаходячи нові шлях до розв'язання проблемних 

задач чи завдань під час виробничої  практики. 

Креативна або творча фахова діяльність завжди відбувається в умовах 

наявної (чи квазінаявної) проблемної ситуації. Наявність проблемної ситуації 

створює лише читкі можливості для професійної креативної діяльності. 

Фахова діяльність набуває ознак креативу, якщо суб'єкт роботи чітко 

усвідомлює, що проблема є і починає її розв'язання, розуміючи потребу 

пошуку однозначно нового розв'язку творчих завдань, проявляє та застосовує 

інтелектуальні та вольові здібності для реалізації нового підходу і 

впровадження його результатів у практичну діяльність. Фахову креативну 

діяльність можно охарактеризувати наявністю спрямованості на професійно-
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творчу діяльність, яка виникає при потребі вибіркового чи позитивного 

відношення  особистості до професії. 

Отже, професійна спрямованість особистості визначає коло потреб, 

мотивів, які  пов'язані з перевагами у професії. Професійно-креативна 

спрямованість розвивається через постійне збагачення та розширення 

фахових потреб і мотивів. На думку науковців, фахові мотиви мають чітку 

структуру. Перша група мотивів пов'язана з основними потребами, які 

входять до головного змісту професій та  її об'єктивним призначенням. Друга 

група - відображає часткові особливості фаху в суспільній свідомості 

(мотиви престижу та значущості професії). Тому суб'єкта більше притягує 

зовнішній аспект професійної діяльності. Третя група мотивів 

взаємопов'язана із можливістю індивіда реалізувати свої потреби 

(матеріальні потреби, мотиви самоствердження, можливості розкриття 

особливостей характеру, звичок тощо). У четверту групу мотивів включили 

особливості самосвідомості індивіда в умовах пов’язаних з професією 

(впевненість у своїх здібностях, у своєму покликанні, креативному 

потенціалі тощо). Мотиви п'ятої групи базуються на тому, щоб зацікавити 

індивіда суто зовнішніми, атрибутами професії, які не мають особливої 

значимості без усвідомлення її складності та професійних труднощів. Саме 

на підставі цих мотивів у особистості виникає прагнення стати 

професіоналом у будь-якій галузі. 

У процесі формування особистості майбутнього фахівця в закладі 

особливу увагу слід приділяти розвитку мотивів саме першої групи, що 

пов'язані безпосередньо зі змістом обраної професійної діяльності. Адже 

високий рівень професійно-творчої спрямованості залежить від того, 

наскільки для людини близьким і необхідним є об'єктивний зміст професії. 

Показником цього рівня стає зміст та глибина професійного інтересу, без 

якого неможливим стає оптимальна відповідність фахівця його професії. 

Розвиток творчих сил особистості у професійній діяльності забезпечується 
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високим рівнем професійно-творчої спрямованості, що відображає єдність 

інтересів і творчого потенціалу майбутнього працівника. 

Творчість у професії відбувається поступово і має таку закономірність: 

вибірково-фахове пізнавання, осмислення, розуміння та усвідомлення 

проблемної ситуації, виокремлення суті проблеми і зроблений висновок 

проблеми в чітко окреслених параметрах, відбувається знаходження підходів 

до виконання поставленої проблеми, вибір чіткого та обдуманого розв'язання, 

розробка ідеальної реалізації стратегій, структурне обґрунтування, 

розв'язання проблеми шляхом креативного підходу на практиці.  

Загалом можна стверджувати, що процес формування особистості 

майбутнього фахівця в закладі в сучасних умовах своєю кінцевою метою має 

залучення його до творчої діяльності, внаслідок чого й особистість стає 

творчою. 

Професійно-особистісний розвиток фахівця детермінується 

внутрішніми умовами – свідомістю й індивідуальною позицією. 

Найважливіша умова становлення професіонала – майстра своєї справи 

полягає у зростанні рівня професійної самосвідомості. Рушійною силою 

цього процесу можуть бути такі внутрішні суперечності, які спрямовують 

особистість на їх подолання шляхом професійного самовдосконалення. 

Велику роль при цьому відіграють також моральні якості людини, які 

забезпечують конструктивний, позитивний напрям саморозвитку. 

Здобуття професійної освіти в руслі особистісно орієнтованої 

парадигми набуває двостороннього характеру: зовнішній бік визначається 

опануванням знань, умінь, навичок, а внутрішній передбачає велику роботу 

особистості над своїм духовним світом, самовдосконалення; у цьому аспекті 

формування особистості майбутнього робітника потребує оволодіння ним 

культурними надбаннями свого народу, людства в цілому через усвідомлення 

найголовніших культурних цінностей. 

На думку І. Коняшиної, професійний саморозвиток, як основа 

самовдосконалення, складається з двох компонентів: зовнішніх умов, що 
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створюються певними обставинами, позиціями і внутрішніх здібностей, які 

передбачають наявність потреби до оновлення, розвитку, самопізнання, 

розуміння своїх дій, цілей, засобів. Важливою умовою професійно-

особистісного зростання вважається система ставлення людини до себе як до 

професіонала, до своєї праці, до змін у процесі професійної діяльності, до 

світу загалом [37]. 

Найбільш значущим для професійно-особистісного розвитку при цьому 

є досвід самовдосконалення, що виявляється у зростанні творчого потенціалу 

особистості. 

Системотвірним фактором професійного зростання і творчої активності 

людини стає самосвідомість, у центрі якої перебуває її позитивна Я-

концепція, що об'єднує в єдину систему уявлення людини про себе саму: "Я-

реальне", "Я-ідеальне", "Я-антиідеальне" та "Я-професійне". Інші елементи 

самосвідомості забезпечують при цьому регулятивний функціональний 

зв'язок між ними і взаємодію з інтегрованим "Я-образом" особистості. Отже, 

проблема формування особистості майбутнього робітника під час навчання у 

професійних закладах освіти пов'язана з усвідомлення студентом себе 

творчим професіоналом. 

Творчість розглядають як продуктивну форму активності й 

самостійності, як діяльність, на підставі якої внаслідок переосмислення 

наявного досвіду та здобутих знань створюється щось нове, оригінальне. 

Результатом творчості стають наукові відкриття, винаходи, художні й 

літературні твори, різноманітні технології виробництва, що радикально 

відрізняються від наявних, тощо.  

Отже, педагогічна підтримка формування особистості майбутнього 

фахівця, спрямована на прилучення його до творчої діяльності, полягає в 

розвитку його цілеспрямованості при розв'язанні творчих завдань. 

За результатами аналізу методів активізації мислення науковцями 

лабораторії Г. Альтшуллера було зроблено висновок про те, що людину 

можна і потрібно вчити розв'язувати творчі завдання. Теорія розв'язання 
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винахідницьких завдань (TPB3) стала основою технології розвитку творчої 

особистості. Важливою проблемою при цьому стає необхідність подолання 

стереотипів мислення, так званої психологічної інерції, внаслідок якої 

виникають труднощі в ході створення чи застосування нового. Для усунення 

таких стереотипів необхідна допомога педагогів у стимулюванні творчої 

активності. Насамперед слід сформувати в майбутнього фахівця впевненість 

у собі, своїх силах і в можливості вирішення поставленої задачі. Необхідно 

також всіляко підтримувати схильність до творчості, схвалювати будь-які 

творчі наміри та спроби. Педагогічна підтримка виявляється також у 

толерантності до нестандартних, неординарних пропозицій, до так званих 

божевільних ідей. 

У процесі професійної діяльності творчість людини пропонує 

суспільно й економічно значущий результат. Розвиток професійної творчості 

у практичній діяльності базується на засвоєнні системних спеціальних знань, 

навичок, умінь, здобутому досвіді, майстерності, її результатом є щось нове, 

що має нову структуру, нове застосування, новий спосіб реалізації. 

Розвиток професійної творчості майбутнього працівника починається у 

процесі навчання з його залучення до розв'язання нестандартних, творчих 

завдань, які певним чином ієрархізовані й поступово ускладнюються. 

Згідно з теорією ТРВЗ, такі творчі завдання можна поділити на п'ять рівнів: 

1. Завдання в межах однієї спеціальності. Для їх розв'язання необхідно 

обрати одне рішення серед кількох загальноприйнятих варіантів. Сам об'єкт 

при цьому не змінюється. Такі завдання застосовуються найчастіше в процесі 

професійного навчання. 

2. Завдання, які потребують видозміни об'єкта внаслідок вибору 

оптимального варіанта розв'язання серед десятків пропонованих. Стосуються 

такі завдання найчастіше однієї галузі техніки. 

3. Завдання, пов'язані з необхідністю проведення значної зміни об'єкта. 

Розв'язання цих завдань потрібно відшукати серед сотень неправильних, 
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хибних. Пошук рішення таких завдань потребує знань у різних галузях 

техніки. 

4. Завдання, пов'язані з повною зміною об'єкта, який необхідно вдосконалити. 

Пошук необхідного рішення передбачає аналіз тисяч варіантів і найчастіше 

відбувається в науковій сфері. 

5. Завдання цього рівня потребують зміни всієї системи, до якої належить 

об'єкт, який потрібно вдосконалити. Пошук шляхів розв'язання цієї проблеми 

потребує аналізу сотень тисяч варіантів і знаходиться інколи поза межами 

сучасного стану науки та техніки. Розв'язання таких винахідницьких завдань 

потребує наукового відкриття. 

Звісно, що для майбутніх фахівців у період навчання в закладі доречно 

використовувати завдання першого і другого рівнів, проте і вони потребують 

використання спеціальних методів, які широко застосовувались у роботах 

наукової школи Г.С. Альтшуллера. Ці методи є сукупністю принципів і 

правил, які задають найбільш вірогідні стратегії й тактики дій того, хто 

розв'язує проблему, стимулюють його інтуїтивне мислення, сприяють 

генеруванню нових ідей. До таких методів розв'язання творчих задач, тобто 

до евристичних методів, належать методи мозкового штурму, синектики, 

вільних асоціацій, організованих стратегій, багатовимірних матриць, інверсії, 

евристичних питань та емпатії (або особистої аналогії). Саме вони повинні 

широко застосовуватись викладачами у процесі професійної підготовки 

майбутніх фахівців. Це сприятиме максимальній концентрації духовних та 

інтелектуальних сил студентів для власних відкриттів нового, розвитку їхніх 

творчих здібностей. Такі підходи можуть бути закладені в основу 

принципово нової технології професійної освіти, що має спрямовуватися на 

розвиток творчої індивідуальності фахівця як вищої характеристики його 

професійної творчості. Творча індивідуальність фахівця передбачає 

сформованість у нього творчих здібностей, розвиток яких зумовлюється 

наявністю творчого потенціалу. Пусковими механізмами реалізації 

останнього є потреба у творчій діяльності для саморозвитку, 
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самовдосконалення, а також наявність ієрархії мотивів, серед яких, як 

зазначалося раніше, на першому місці мають перебувати мотиви, 

безпосередньо пов'язані зі змістом своєї професії (серед них мотиви творчого 

самовдосконалення та самоствердження теж займають провідне місце). 

Творча індивідуальність характеризується також індивідуальним 

неповторним творчим стилем діяльності й певним рівнем творчих досягнень 

людини у конкретній професійній діяльності. 

Формування особистості майбутнього працівника як творчої 

індивідуальності у процесі навчання відбувається тоді, коли освітній процес 

у закладі, що вибудовується на основі особистісно орієнтованої професійної 

освіти, створює умови для творчого оволодіння цілісним досвідом 

професійної діяльності, а кожний майбутній фахівець у процесі навчання 

індивідуально, творчо поєднує основні складники минулого досвіду, 

привласнює культуру, творчий досвід професійної діяльності минулого. 

Погоджуючись з визначенням І. Бойчук [11] щодо взаємозалежності 

між поняттями «фактор» і «умова», ми виділяємо з факторів-чинників 

фактори-умови, які можна згрупувати в такі педагогічні умови: організаційні, 

методичні, психолого-педагогічні. Отже, визначені на початку дослідження 

педагогічні умови професійної підготовки фармацевтів можна об’єднати та 

поділити за змістом на три групи, які мають свою структуру, а саме:  

– організаційні – це фактори-умови, пов’язані зі специфікою змісту, 

засобів, форм і методів навчального процесу та практичною 

підготовкою майбутнього фармацевта: фактор особливостей організації 

навчального процесу, відповідне матеріально-технічне забезпечення, 

система оцінювання, розробка та впровадження галузевих стандартів 

вищої освіти, створення професійного середовища, забезпечення 

трисуб’єктної взаємодії «коледж – студент - роботодавець»; 

– методичні – це фактори-умови, пов’язані з кадровим та навчально- 

методичним забезпеченням навчально-виховного процесу, адже від 

якісного кадрового педагогічного складу, його професіоналізму 
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залежить і створення якісного навчально-методичного забезпечення 

професійної підготовки фахівця; 

– психолого-педагогічні – це фактори-умови, специфіка яких зумовлена 

психологічною готовністю до обраної професії фармацевта та суб’єкт-

суб’єктними відносинами між викладачем і студентом, мотивацією 

навчальної діяльності, ціннісними орієнтаціями колективу, ціннісним 

ставленням до професіоналізму, системою моніторингу фахової 

підготовки, індивідуалізацією та диференціацією навчання.  

 Урахування зазначених груп педагогічних умов забезпечить 

можливість підвищувати рівень навчальних досягнень з оволодіння 

фармацевтичною спеціальністю, запобігати академічній неуспішності, 

допоможе викладачам при виборі стратегії й тактики своєї діяльності. 

 Сьогодні активно ведуться дискусії про те, що діяльність фармацевта 

не повинна обмежуватись тільки реалізацією лікарських засобів та виробів 

медичного призначення. Практика свідчить, що немало відвідувачів аптеки 

звертаються до фармацевта з метою одержання необхідної консультації 

стосовно вибору та застосування лікарського засобу, виробів медичного 

призначення тощо. Ініціатором перегляду функцій та вимог до фармацевта 

виступило професійне об’єднання – Міжнародна фармацевтична федерація 

(Federation International Phamaceutique) та Всесвітня організація охорони 

здоров’я. За результатами їх досліджень, до найбільш загальних 

професійних компетенцій фармацевтів можна віднести - знання, вміння й 

навички з професійної області; комунікативні вміння й навички, здатність 

вести бесіду, спілкуватись з відвідувачами аптечних закладів. Кращою 

оцінкою рівня професійної підготовки, відповідно, й рівня професійної 

компетентності є фактор працевлаштування випускників.  

 Отже, професійна підготовка фахівця, зокрема фармацевта, вимагає 

розробки певних критеріїв та показників формування професійної 

компетентності.  
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 Визначений С. Ожеговим зміст терміну «критерії» трактується як 

мірило оцінки, судження, а термін «рівні» - ступінь величини, розвитку, 

значущості чого-небудь. Отже, у нашому дослідженні ми будемо виходити з 

того, що критерій виражає найбільш загальну сутнісну ознаку, на основі 

якоїздійснюють оцінку, порівняння реальних педагогічних явищ. Розглянемо 

критерії, вже виокремлені вченими раніше [10, с. 209 ].  

 У дослідженні Т. Давиденко виділено такі критерії та показники 

готовності учнів до професійного самовизначення:  

– наявність потреб в обґрунтованому навчальному і професійному виборі; 

показники – цілеспрямованість мотивів вибору, бажання; 

 – діяльнісно-практичний критерій; показники – інформованість учнів про 

професії і шляхи оволодіння ними, наявність обґрунтованого професійного 

плану для учнів, що містить тимчасову ретроспективу й перспективу;  

– дієве прагнення реалізації вибору, критерій вибору; показники – активність, 

що самостійно виявляється школярем в отриманні інформації про ту чи іншу 

спеціальність, задоволеність обраною навчальною і професійною цариною; 

 – усвідомлення підстав вибору навчальної і професійної царини; показники 

– наявність адекватної самооцінки відповідності особистісних якостей і рис 

характеру вимогам обраної навчальної і професійної царини [46, с. 210 ].   

 О. Собчук при визначенні критеріїв економічної освіти підлітків 

пропонує наступні показники (морально-економічні якості): 

підприємливість, практичність, діловитість, господарливість, економічність, 

ощадливість [46, с. 167 ].   

 О. Гуменюк рівень професійної готовності молодших спеціалістів 

стоматологічного профілю визначає за такими критеріями (параметрами):  

– мотиваційний, показниками якого є уточнення майбутніми фахівцями 

власних життєвих позицій, ставлень, ціннісних пріоритетів, визначення 

індивідуальних рис тощо;  
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– операційний, показниками є зорієнтованість студентів на самостійний 

пошук знань, розв’язання нестандартних ситуацій, збір інформацій щодо 

найновіших технологій тощо; 

 – оцінний, показником є зміст впровадженого автором дослідження 

«Портфелю фахівця», який відображає наскільки змістовно, багатогранно, 

цікаво студенти презентують себе як професіонала [46, с. 211 ]. 

  І. Шаршов запропонував критерії сформованості професійно-творчого 

саморозвитку особистості студента вищого навчального закладу:  

– самостійність у професійній (навчально-професійній діяльності). 

Показники цього критерію: професійне самопізнання; самоорганізація в 

професійній (навчально-професійній) діяльності; професійна самоосвіта;  

– професійно-орієнтоване мислення (склад розуму). Показники критерію: 

раціонально-логічне мислення в професійній (навчально-професійній) 

діяльності; змістова професійна пам’ять; вербальні здібності;  

– творче ставлення до професійної (навчально-професійної) діяльності. 

Показниками є творча уява та інтуїтивне мислення в професійній діяльності; 

образна професійна пам’ять; акторське мистецтво в професійній (навчально 

- професійній) діяльності [46, с. 115 ]. 

  Аналізуючи вищезазначені матеріали, під час визначення критеріїв 

сформованості професійної компетентності майбутнього фахівця 

фармацевта, ми виходили з того, що критерій має найвищу загальну суттєву 

ознаку, на основі якої відбувається оцінення, порівняння наявних 

педагогічних явищ. Під час цього ступінь вияву, якісна сформованість, 

визначеність критерію виражаються в конкретних показниках, які студенти 

можуть проявити в процесі дослідження. Це поняття є цілим, інтегрованим 

утворенням. Отже, під критерієм професійної компетентності майбутніх 

фахівців фармацевтів ми фіксуємо міру порівняння якісних і кількісних 

показників освітнього процесу виходячи з отриманних результатів.  

 На основі проведеного аналізу літератури, спостереження за 

показаними системами критеріїв, визначеного  змісту компонентів 
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професійної компетентності ми визначили такі критерії: мотиваційний, 

інформаційно-пізнавальний,  оцінний.  

 Мотиваційний критерій включає в себе такі показники як зібрані у 

систему мотиви, потреби та цілі при отриманні професійної компетентності.     

         Інформаційно-пізнавальний критерій включає такі показники: якість 

отрианних знань з гуманітарних, соціальних, економічних, природничих та 

фармацевтичних дисциплін, чітко зрозуміло, яке місце кожна з вивченних  

професійних дисциплін займає у системі фармацевтичних знань; багаж знань 

з втвченних дисциплін та конкретно сформовану професійну пам’ять; 

можливості застосування фахових знань у комплексі.  

 Оцінний критерій складається з таких показників як самоконтроль, 

самоаналіз і самооцінка своєї фахової діяльності, здатність чітко і правильно 

оцінювати власні досягнення та успіх; постійно прагнути до 

самовдосконалення, виявляти вольові зусилля під час вирішення навчальних, 

практичних  і професійних проблем та завдань; мати творчу та креативну 

складову.  

 Група показників мотиваційного критерію характеризується високою 

динамікою потреб, позитивних інтересів та ціленаправленністью під час 

навчання, проводився моніторинг за результатами анкетування, він був 

спрямованний на виявлення відношення студентів, які навчаються, до 

обраного фаху та  суспільного значення.  

 Інформаційно-пізнавальний критерій передбачає рівень сформованості 

знань з соціальних, гуманітарних, економічних, природничих, фахових та 

фармацевтичних дисциплін, передбачених освітньо-професійною програмою 

підготовки фахівця; рівнем професійної пам’яті, що є безпосередньо 

основним у сьогоденній професійній діяльності фармацевта, адже деякі 

аптечні установи пропонують більше десятки тисячі найменувань лікарських 

препаратів; змістовне комплексне застосування найважливіших 

природничих, фахових та фармацевтичних знань.  
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 За допомогою описаних критеріїв оцінку професійної компетентності 

фахівця можна проводити на тільки, використовуючи оцінки, що 

виставляються викладачем за підсумками попереднього й підсумкового 

педагогічного контролю, а й семестрового та річного.  

 Оцінний критерій характеризується здатністю проявляти такі фахові 

якості як прийняття професійних рішень на свій розсуд; здатністю вміти  

проводити самоаналіз та самооцінку своєї фахової діяльності; здатністю до 

постійного самовдосконалення й самоосвіти; потребою в креативному 

підході до фахової діяльності.  

 Формування професійної компетентності  у  майбутніх фахівців 

фармацевтів залежить від більшості факторів та умов, під  якими називають 

зовнішні і внутрішні обставини, які конкретно впливають на розвиток та 

розуміння досліджуваного суб’єкта. Література з психології та педагогіки 

характеризує суть педагогічних умов як об’єднання суб’єктивних та 

об’єктивних факторів, які  потрібні для розвитку того чи іншого явища [66].  

 Організаційно-педагогічні умови – це обставини та особливості 

організації процесу навчання, що передбачають комфорт емоційного стану і 

сприятливий психологічний клімат у групі чи колективі, що 

характеризуються взаєморозумінням спілкуваннявикладача та студентів 

«Великий тлумачний словник сучасної української мови»  трактує термін 

«умова»  як необхідну обставину, передумову, що здатна надати важливість 

здійсненню чого-небудь; «умови – це правила, вимоги, використання яких 

забезпечує що-небудь» [16, c. 493].  

 У Філософській енциклопедії значення терміна «умова» подається як: 

«сукупність об’єктів процесів, відношень тощо, які необхідні для виникнення, 

існування та даного об’єкта» [67, c. 286]. 

У ході дослідження ми виявили, що під час процесу формування 

професійної компетентності це є цілеспрямованим, систематичним підходом, 

який чітко та закономірно залежить від  тих умов, у яких він відбувається.  
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Отже, педагогічними умовами можно чітко називати  систему факторів, 

що допомагають підсилити ефективність і успіх педагогічного процесу та 

спроможні розв’язати ряд проблем під час формування професійної 

компетентності майбутніх фахівців фармацевтів.   

 

2.2. Педагогічні умови формування професійної компетентності 

майбутніх фахівців фармацевтів 

У контексті нашого дослідження ми виділяємо такі педагогічні умови 

формування професійної компетентності майбутніх фахівців фармацевтів:  

– позитивна мотивація створення ситуації успіху майбутніх фахівців 

фармацевтів у професійній діяльності; 

–  педагогічна підтримка особистісно-професійного саморозвитку майбутніх 

фахівців фармацевтів; 

– забезпечення пріоритету  інформаційно-комунікативних технологій у 

майбутніх фахівців фармацевтів. 

 Ситуація успіху — це суб'єктивний психічний стан отримання 

задоволення від фізичної або моральної напруги індивіда справи, творця 

явища. Ситуація успіху досягається у тому випадку, коли сам індивід 

визначає цей результат як успіх. Кожному викладачу слід обов’язково 

звернути увагу на це правило. Об'єктивна успішність діяльності — це успіх 

зовнішньо сторони, тому що якість результату оцінюється оточуючими, які 

ведуть спостереження за цим  дійством.  

 Будь-яка створена ситуація успіху стає тим каменем на дорозі, який 

вносить  зміни у взаємовідносинах з оточуючими, для того щоб далі рухатись  

по сходинках розвитку індивіда. Заряд активного оптимізму, здобутий у 

юності, загартовує не тільки характер, але й  підвищує життєву стійкість, 

здатність вміти  протидіяти різним ситуаціям. 

Якщо індивід переживає успіх неодноразово, то відкривається період 

визволення закритих можливостей індивіда, зміни  та реалізації духовних сил. 



 123 

 Одна з головних напрямків діяльності викладача — створити ситуацію 

успіху для гарного розвитку індивіда, кожному студенту надати таку 

можливість, за якої особистість зможе відчути радість від досягнення успіху, 

усвідомлення своїх можливостей та здібностей, відчує на повну віру у власні 

сили. Завдання педагога — допомогти індивіду  отримати та відчути радість 

від здолання перепон, дати поснення, що з в житті нічого за просто так не 

дається, обов’язково потрібно докласти зусиль. Успіх буде еквівалентним 

витраченим зусиллям. 

 Діяльність студента є чинником розвитку його особистості. 

Здійснюючи зусилля, він надає можливості до розвитку здібностей, набуває 

досвіду і навичок. Але критерієм розвитку індивіда стає не стільки 

здійснення затраченої енергії під час навчання, скільки здобутий результат, 

пережитий як досягнення, успіх. Відчуття успіху зміцнює впевненість у 

власних силах, пробуджує почуття гідності, бажання рухатись уперед і 

взагалі — вчитися. 

Поняття “успіх” є спільним для великої кількості наукових дисциплін: 

філософії, етики, соціології, психології, педагогіки, зміст цього поняття 

змінюється в залежності від науки та дисципліни. У великому тлумачному 

словнику сучасної української мови успіх розглядається у двох категоріях: як 

позитивний наслідок роботи, справи (з цієї точки зору синонімічними будуть 

поняття: “значні досягнення”, “удача”, “талан”) і як громадське визнання, 

схвалення чого-небудь, чиїхось досягнень, позитивних якостей, особливостей 

[57].  

У філософії успіх пов’язується у зв’язці  з оптимістичним світоглядом і 

розуміється як успіх-подолання, вирішення людиною чи колективом 

проблемних завдань і протиріч особистого життя та широке соціальне 

визнання досягнень особистості, її роботи і поведінки. Особистість 

усвідомлює успіх у процесі отримання соціального досвіду і можно 

досягнути  завдяки прикладеним великим зусиллям і старанню.  
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Соціологічна наука розглядає життєвий успіх як “комплекс уявлень, 

сформований на ґрунті суспільних вимог (норм, цінностей, стандартів), 

результатів, та визнання актуальних і прогнозованих особистих досягнень, 

які оцінюються як високі, престижні, взірцеві у стратифікованому суспільстві. 

Цей комплекс визначає які саме результати діяльності особистостей 

соціально отримує винагороду, до чого варто зростати, чим пишатися. 

Проблематика життєвого успіху включає у свою структуру сукупність 

відповідних соціальних та культурних зразків і в той же час індивідуальних 

настанов, очікувань, домагань на максимальне самоствердження у реальній 

соціальній структурі. Спосіб отримання життєвого успіху особистості завжди 

визначається суспільством, хоча й залежить від багатьох чинників 

(соціального походження, психологічних рис особистості й навіть 

випадкового збігу обставин)”.  

Соціологи виділяють такі типи успіху: матеріальний (традиційне 

розуміння життєвого успіху) і експресіоністський (тип життєвого успіху, 

який спрямований на максимальну самореалізацію особистості).  

У психології під успіхом пояснюють позитивний кінцевий результат 

діяльності, надбання, реалізація мети та виконання поставлених цілей, 

максимальна самореалізація особистості. В загальному підсумку психологи 

часто звертаються до емоційного стану успіху, впливу його хвилювань на 

діяльність у майбутньому.  

О.  Максимова [41] робить висновок про успіх як своєрідне 

спрямування до наступних дій у майбутньому, пошуків у будь-якій 

діяльності. Переживання неуспіху, навпаки, гальмує бажання дитини 

займатись цією діяльністю.  

Вплив емоції успіху на становлення особистості доведений багатьма 

вченими, серед яких, зокрема, Г. Бреслав, В. Вілюнас, Б. Додонов, М Лісіна 

[35]. Головними ознаками поняття “успіх”, що визначені дослідниками, є 

досягнення, які виконала особистість у порівнянні зі своїм попереднім днем, 

пізнання і вдосконалення можливостей індивіда, розвиток задатків, 
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креативних сил. Але при цьому враховуємо не тільки результат, а й шляхи та 

способи його досягнення. Ми розуміємо під успіхом досягнення фахівцем 

значних результатів у професійно - значущій діяльності шляхом прикладення 

власних зусиль.  

 Основі концептуальні позиції у педагогіці успіху, пов’язані із 

педагогікою гуманізму та психологією особистості ми знаходимо у 

дослідженнях науковців: І. Беха [8], О. Василенко [15], В. Дряпіки [22],                  

С. Занюки [25], І. Зязюна [27], Н. Коваленко [32], О. Пєхоти [52],                                 

О. Романовського [57], В. Сухомлинського [65], І. Харламова [68],                       

І. Якиманської [71]. 

 Відомо, що успішність  у навчанні посилює знання і чітку впевненість  

майбутнього фахівця у своїй професійній компетентності та підштовхує його 

до самовдосконалення та робить молоду людину активною і 

конкурентоспроможною на ринку праці. Як уважає О. Бєлкін: «Головний 

сенс діяльності вчителя полягає в тому, щоб створити кожному вихованцю 

ситуацію успіху. Важливо розділити поняття «успіх» і «ситуація успіху». 

Ситуація – це поєднання умов, які забезпечують успіх, а сам успіх – 

результат подібної ситуації.  

Ситуація – це те, що здатний організувати вчитель: переживання 

радості, успіху, щось більш суб’єктивне, приховане значною мірою від 

погляду зі сторони. Завдання учителя в тому і полягає, щоб дати кожному зі 

своїх вихованців можливість пережити радість досягнення, усвідомити свій 

потенціал, віру в себе» [7, c.  30].  

 «Ситуація успіху – поєднання умов, котрі забезпечують результат цієї 

ситуації. Це те, що може організувати вчитель для успішного навчання учня і 

досягнення ним радості» [7]. Для того щоб відбувалось досягнення ситуацій 

успіху в процесі підготовки фахівця викладач обов’язково повинен мати 

позитивне налаштування на професійну діяльність, мати вміння слухати та 

емоційно  впливати на студента, при цьому бути тактовним. 
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 Створення ситуацій успіху є важливою рушійною силою формування 

особливості. Успіх сприяє вивільненню внутрішніх сил студента, що сприяє 

виникненню енергії для подолання труднощів і бажання навчитися. 

 Так, В. Сухомлинський писав, що «методи, які застосовуються у 

навчальній діяльності, мають викликати  в дитини інтерес до пізнання 

навколишнього світу, а навчальній заклад повинен стати школою радощів: 

радощів пізнання, радощів творчості, радощів спілкування» [65, c. 23]. 

 «Виховання успіхом є однією з важливих умов розвитку особистості, - 

наголошує І. Бех – неможливо формувати позитивну особистість у діяльності, 

що приносить їй постійно невдачі. Лише успіх молодої людини формує у неї 

достатню віру в себе і на цій основі – прагнення стати кращою» [8, c. 16] 

 «Виховання успіхом, надання допомоги в прагненні вихованця 

задовольнити потребу в гідному місці в колективі одноліток – шлях 

створення довірливих взаємин творчої співдружності дорослих і дітей. 

Тільки за таких умов у підростаючої особистості виробляється готовність до 

сприйняття виховних впливів і правильного реагування на них» [8, c. 26], - 

зауважує науковець. 

 На думку В. Дряпіки, в основу педагогічної технології створення 

ситуації успіху покладено особистісно зорієнтований підхід до процесу 

навчання та виховання студентської молоді. «Ситуація успіху – це 

суб’єктивний психічний стан задоволення наслідком навчання, фізичної або 

моральної напруги виконавця справи, творця явища, зокрема, явища 

музичної культури. Ситуація успіху досягається тоді, коли сам студент 

визначає цей результат як успіх» [22, c. 7]. Науковець визначає: «Саме такий 

підхід до розв’язання проблеми ґрунтується на створенні нової етики й 

естетики педагогічної співтворчості, визначальними рисами якої є 

взаєморозуміння, взаємоповага, толерантність у діалоговому спілкуванні 

педагога і студента» [22, c. 11]. 

 На думку П. Анікєєвої  створення ситуації успіху сприяє співпраці 

вчителів і учнів та уможливлює активізацію пізнавальної діяльності, 



 127 

зростання інтересу до занять і позитивно впливає на вольові процеси у 

навчанні [4]. Зважаючи на вищесказане, підкреслимо, що ситуація успіху 

розвиває нестандартне мислення, бажання до креативності, дискусійних 

стосунків учителя й учня та формує в останнього позицію активного 

учасника пізнавального процесу. 

 І. Харламов стверджує, що «сформувати потяг учня до навчання 

можливо лише доброзичливими стосунками між учителем та учнем, що 

ґрунтується на повазі та вимогливості; а дати дитині можливість почуватись 

впевнено, укріпити відчуття власної гідності допоможе ситуація успіху» [68, 

c. 78].  

 З погляду О. Романовського «створення ситуації успіху можливо 

досягти завдяки доброзичливій атмосфері та взаємної допомоги при  

виконанні навчальних та інших завдань, чітко сформованому справедливому 

ставленню до всіх учнів і оцінюванні успіхів у навчальній діяльності» [57, c. 

54].  

Отже, ситуація успіху – це ціленаправлене, зібране сполучення умов, за 

яких з'являється можливість досягнути значних успішних результатів у 

діяльності як окремо взятої людини, так і колективу загалом. З педагогічної 

точки зору - це результат продуманої, підготовленої стратегії, тактики 

викладача.  

Концептуальну основу технології створення ситуації успіху складають 

концепції    особистісно    орієнтованого    навчання    та    виховання   (І.  Бех,  

О. Кононко,   В. Рибалка,   І. Якиманська),   діяльнісного підходу  (Б. Ананьєв, 

О. Бодалєв,      П. Гальперін,        О. Леонтьєв),      розвивального       навчання     

(Л. Виготський, Л. Занков, Д. Ельконін, В. Давидов).  

Обґрунтування ситуації успіху як педагогічного засобу, який дозволяє 

максимально розвинути здібності дитини, її фізичні та духовні сили, знайшло 

своє відображення у працях В. Пітюкова, Н. Щуркової, які під успіхом 

розуміють суб’єктивне переживання особистістю задоволення від процесу і 

результату самостійно виконаної діяльності [70]. 
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Аналізуючи вплив ситуації успіху на почуття дитини, Н. Щуркова 

зазначає: “Переживаючи ситуацію успіху, дитина переживає почуття власної 

гідності, оскільки у визнанні її людських та особистісних якостей вона 

виявляє і те, що стоїть на певному рівні, і те, що вона варта чогось як людина. 

До того ж, ситуація успіху надає відчуття задоволення життям на даний 

момент, а це є не що інше, як щастя в одному з його різновидів” [70, с. 110].  

Формувати успішну особистість фахівця потрібно розпочинати зі 

створення так званого плацдарму успіху. Технологічними кроками побудови 

плацдарму успіху, за І. Казаковою, А. Тряпіциною, є: діагностичне 

дослідження (у яких сферах життєдіяльності дитина може виявити здібності і 

пережити успіх); аналіз (наскільки значними є можливості дитини, чи 

вистачає їй поля діяльності); прогноз (хто з дітей має переваги, хто може 

виявитися в позиції постійної поразки); проектування (вибудовуються 

ситуації досягнень, нові види діяльності, нові конкурси, виставки, нагороди, 

церемонії) [30, с. 110].   

Виділивши умови створення ситуації успіху, першочергово вчені 

виносять створення стану схвалення, задоволення, яка може бути забезпечена 

за допомогою вербальних та невербальних (мімічних, пластичних) засобів, 

таких як свалюючи слова, приємні інтонації, коректність та доброзичливість 

звертань, відкрита поза (А. Лопатін, В. Пітюков, Н. Щуркова). Це надає 

можливість  справитися з задачею яка стоїть перед особистістю.  

Зокрема, В. Пітюков [47] пропонує ряд педагогічних прийомів, які 

доцільно використовувати, створюючи ситуацію успіху:  

1) прибирання страху перед виконанням поставленого завдання, з 

метою подолання страхів у власних силах, у позитивному кінцевому 

результаті (це спотерігається у таких висловах: “Для тебе це так просто, але 

якщо ні, то…”,  “Усі набивають шишки але знаходять інші методи для  

виконання завдань”. Завдяки цьому, викладач дає студенту чітко знати про те, 

що він не досконалий, що він може і має право помилитись та має право на 
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іншу спробу,  ціннім є студента - намагання виконати поставлене перед ним 

завдання);  

2) обов’язковий мотив у будь-яких начинаннях, завдяки якому разом з 

метою та описом можно передбачити результат особистості  та пояснити, 

заради чого чи кого це виконується. Системоутворюючою якістю особистості 

виступає спрямованість. А саме  спрямованість  виражається через цілі, 

заради чого та  як діє індивід, її мотиви та ставлення до різних сторін того що 

відбувається. Соціальна спрямованість будь-якого виконання завдання 

містить в собі неабиякий педагогічний зміст, завдяки якому розкриває перед 

індивідом значимість її зусиль для інших людей і, навпаки, значення старань 

та думок цих людей для її розвитку;  

3) надання авансом успішного результату (“Ти маєш такі здібності, як у 

ні в кого не має”, “Вже неодноразово ми бачили, як ти можеш долати 

труднощі”) для чого потрібно аналізувати позитивні сильні сторони індивіда 

(тверда пам’ять, спостережливість, аналізування, уважність, моментальна 

реакція, гострий розум тощо) та вміння спиратися на них;  

4) захована інструкція, яка допомагає індивіду, який ще тільки починає 

навчатися обходитися без допомоги інших та обов’язково вміти 

розраховувати тільки  на свої сили; 

5) “особистісна значимість”: це говорить про те, що значення 

важливості зусиль безпосередньо конкретного індивіда у певній діяльності 

(“Зможеш тільки ти”, “Довіряємо виключно тобі”), що надає відповідальність, 

організує  особистість;  

6) педагогічне переконання, це характеризує емоційний значущий 

вплив викладача на свідомість та підсвідомість студента і це спостерігається 

у поведінці студента, через стан впевненості у собі, почуття піднесення, 

велике бажання творити тощо;  

7) оцінення отриманого підсумкового результату, завдяки якому, 

можливо визначати, як зможе відреагувати  студент  на радість успіху у своій 

діяльності.  
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Обов’язково потрібно виконувати цілісне оцінювання результату 

діяльності, у якій проявилась особистість студента, наведемо приклад 

застосування іншого  способу, індивідуальний пошук. 

Отже, відтворюємо наступну модель створення ситуації успіху: зняття 

стану страху; мотивація у професійній діяльності; авансування; прихована 

інструкція; персональна індивідуальність; педагогічне насадження; високе 

оцінювання кінцевого результату. Даючи можливість переживати студенту 

насолоду від успіху, викладачі тим самим сприяють формуванню у нього 

мотивації досягнення. Ці фактори впливають на прагнення людини до 

досягнення успіху у своїй діяльності. Серед них найбільш велику роль 

відіграє потреба в досягненні успіху. Як виявили вчені, вона не притаманна 

людині з народження, а набувається у процесі життя [57]. 

Будь-яка отримана потреба  досягати успіху в подальшому житті 

практично не змінеться. Вона виконає значний вплив на поведінку 

особистості в соціумі, на її психологічний стан і життя загалом.  

 Особистість, яка протягом свого дитинства отримала потребу в 

досягненні успіху, завжди зможе долати у майбутньому, уникаючи  

труднощів на шляху. Направляючи фахівців на будування ситуацій успіху, 

обов’язково  потрібно проводити системну роботу, яка вплине на їх 

когнітивну, мотиваційно-ціннісну та фахову сфери. 

 Почуття успіху є результатом позитивного переживання радості, 

задоволення, а почуття невдачі – негативного переживання, розчарування, 

невдоволеності чи страждання.  Це засвідчує пряму залежність між почуттям 

успіху суб’єкта і його мотивацією на досягнення мети, оскільки в суб’єкта 

може виникнути мотив уникання негативних результатів, якими ми 

називаємо спонукальним мотивом. Забезпечення спонукального мотиву 

характеризується стійко пізнавальною потребою до розвитку професійної 

компетентності, що передбачало не створення для студентів атмосфери 

довіри, щирості, психологічної комфортності під час аудиторних занять, а 

також моделювання ними позитивних взаємостосунків з оточуючими. У 
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підсумку можна сказати, що завдячуючи наявності сформованої якості 

майбутнього фахівця освітній процес направлений на розвиток 

усвідомленого відношення  майбутніх  фахівців фармацевтів до опанування 

фаховими знаннями. 

 Мотивувати майбутніх фахівців до створення ситуацій успіху може 

почуття бажання якомога якісніше виконувати свою роботу, досягаючи 

найкращих результатів, тобто розкриваючи свій професійний потенціал, 

почуття відповідальності за свою роботу. Здійснення їхньої самоосвіти згідно 

з найновішою літературою допомагатимуть педагогам планувати щоденну 

роботу, результати якої будуть орієнтовані на успіх студентів, вибудовувати 

окремі системи педагогічного впливу на студентів з різними рівнями 

розвитку успішності фаховій діяльності [62]. 

 Беремо до уваги досвід провідних науковців з педагогіки і своя 

дослідна та практична діяльність з навчання студентів надає можливість 

говорити про те, що одним із основних методів створення ситуацій успіху в 

освітньому середовищі є успіх на який очікують (це задоволення від 

отримання результатів, які були прогнозованими), неочікуваний успіх 

(відчуття задоволення студента від того, що отриманні  результати значно 

переважають над тими які очикували), загальний успіх однодумців  (відчуття 

задоволення від успіхів у колі однодумців) зі свого боку, це сприяє 

гедоністичному ефекту. 

 З огляду на сказане, ми виокремлюємо внутрішні показники 

педагогічної умови «створення ситуації успіху» у формуванні професійної 

компетентності  майбутніх фармацевтів, з-поміж яких: 

– позитивна мотиваційна настанова на професійну діяльність через  

    ( активну участь у конкурсах, олімпіадах, конференціях тощо); 

– створення позитивної атмосфери у освітньому середовищі; 

– моделювання  педагогічних ситуацій; 

– стимуляція до зростання по кар’єрних сходах. 
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 Стимуляція ( від. лат. Stimulation) – це активізація будь-яких процесів, 

явищ або чиєї-небудь діяльності, життєздатності та ін. [63]. 

 Навчальний процес необхідно організувати так, щоб  забезпечити 

мотивацію до позитивного навчання. Такий стан досягається шляхом 

передбачуваних негативних наслідків та умінням подолати психологічні 

бар’єри, створенням безконфліктного середовища та позитивної навчальної 

атмосфери, тому рівноцінна робота студентів та викладача має бути 

направленною  на досягнення загального стану комфорту під час навчання. 

  А значить, створена ситуація успіху буде тим поштовхом до  змін  у 

стосунках з оточуючими та для подальшого вдосконалення майбутнього 

фахівця, щаблями розвитку особистості. Здобутий у юності заряд оптимізму, 

підвищує життєву стійкість особистості, загартовує характер, сприяє 

перетворенню й реалізації духовних сил та формує найціннішу людську 

якість – стійкість у боротьбі з життєвими труднощами, що зі свого боку, 

актуалізує ціннісну спрямованість майбутнього фахівця. 

Особистісно-ціннісна орієнтація професійного розвитку майбутніх 

фармацевтів. 

 Зі зміною у суспільстві політичної направленості на  демократизацію 

суспільства креативна індивідуальність особистості збільшується у потребі, 

яка пов’язана з безперервною необхідністю загально та спеціально бути 

навченною. Перехід до ринкових відношень завжди несе за собою нові 

умови: конкурентоспроможність виробництва, працевлаштування на 

підприємствах та виробництві, це все залежить від здатності й бажання 

людини до професійної діяльності, розвинутих умінь і готовності вирішувати 

соціально-психологічні, економічні та науково-технічні завдання, 

застосовувати та використовувати отриманні знання й освоювати нову та 

новітню техніку, технологію та навчатись далі. Від людини це вимагає мати 

цілеспрямованність, енергійних зусиль і здатності змінювати своє 

відношення до змін у професії, підходи до постійного безперервного 

підвищення своєї професійної компетентності, а також зростання і робота 
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над  власнм збагаченням інтелекту в самоосвіті,  своїх професійних та 

індивідуальних  якостей.  

          Результат теоретико-гносеологічних знань показує, що професійний 

саморозвиток індивіда це є багатогранний креативний процес свідомого 

індивідуального становлення, у підсумку якого проходить формування 

мотиваційної, когнітивної, ціннісної та діяльнісної сфер професіонала; 

фахово-особистісний саморозвиток здійснюється за допомогою механізмів 

самопізнання, самоорганізації, самоосвіти, саморегуляції, як прагнення до 

самоактуалізації яке будується базуючись на професійному мисленні, 

реалізації креативності, багатограневих форм експерементальної діяльності 

та інших способів інтенсифікації цього процесу; самовдосконалення індивіда 

є один із важливих напрямків у  формуванні себе не тільки як фахівця 

високого рангу, а перш за все як індивіда, розвитку своїх здібностей, набуття 

теоритичних знань і  практичних вмінь.  

 Підготовка майбутнього фармацевта до професійного 

самовдосконалення характеризується особистісно-орієнтованою освітою,  

ціннісною орієнтацією, системою цілісністю, динамічністю, системо-

утворюючими зв’язками, суб’єкт-суб’єктним  характером взаємодії, 

керованістю та самокерованістю в процесі навчання інтегрованої підготовки. 

У підсумку індивід отримує освіту і  в неї формується бажання до 

особистісно-професійного розвитку й самовдосконалення.  

Аналізуючи вище написане, ми можемо стверджувати що викладачі все 

помітніше усвідомлюють потребу у створенні та реалізації особистісного 

підходу до навчання студентів як одного з принципів організації освітнього 

процесу у вищій школі. Завдяки такому підходу потрібно сприяти більш 

цілеспрямованому, гармонійному розвиткові студента як майбутнього 

креативного, професіонала своєї справи. Прийнятий 01.07.2014 р. Закон 

України «Про вищу освіту», поточна редакція від 12.07.2020 р. [24] чітко 

визначає принципи державної політики у сфері вищої освіти, які носять 
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гуманістичний характер, пріоритет загальнолюдських цінностей, життя і 

здоров’я людини, вільного розвитку особистості. 

Так, наприклад, І. Бех [8, с.264] зазначає, що «професійна діяльність 

фахівця є  основним засобом у будівництві власного життєвого напрямку. Та 

побудова такого шляху буде успішною тільки тоді, коли професійна 

діяльність набуває особистісного відтінку, тобто здатна відображати і 

втілювати через індивідуальність».  

У своїй статті [34] А. Коробченко висловлює думку, що особистісно- 

орієнтована освіта – це не тільки формування індивіда із заданими рисами, а 

надання засобів та умов для повноцінного знаходження та розвитку 

особистісних функцій суб’єктів у процесі навчання та зазначає, що 

ключовими ознаками особистісно орієнтованого навчання є: зосередження на 

потребах індивіда; надання переваги індивідуальності; взаємодія студентів та 

викладачів; спрямування педагогічних відносин у напрямку відкритості та 

відвертості; створення ситуації вибору та відповідальності; пристосування 

методики навчання до індивідуальних особливостей та можливостей 

студента; актуалізація проблеми особистісного зростання особистості як 

основи її самостійності в оволодінні змістом освіти; обов’язково мотивувати 

розвиток і саморозвиток студента. 

Сутність його міститься у самореалізації внутрішнього закладеного 

потенціалу, яку надає природна індивідуальність. Особистісно-орієнтоване 

навчання не формує остаточно особистість із властивостями, що були задані 

наперед, якостями, навченістю та підготовленістю, а створює обов’язково 

моменти для самозмін, самовизначення, самоздійснення та самоакуталізації, 

являючись підгрунттям для певних принципів. Отже, визнання студента 

одною із головних складових всього освітнього процесу і є особистісно 

орієнтованою умовою у  педагогіці. 

Кінцевим результатом особистісно-орієнтованого навчання фахівців 

фармацевтів повинен бути розвинений, соціально підготовлений індивід, 

який здатний до вправного й ефективного виконання практичної діяльності. 
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Певний набір особистісних якостей при формуванні соціальної зрілості будь-

якої особистості завжди є основою для її розвитку та становлення. Це 

надскладний, довготривалий, багатоскладний процес, який проходить 

поступово у ході діяльності, у тому числі й освітньої, і потребує забезпечення 

спеціальних організаційно-педагогічних умов. Ми впевнені в тому, що 

реалізація особистісно-орієнтованого навчання дає можливість найбільш 

чітко удосконалити специфіку підготовки майбутнього фармацевта, що 

підвищить його кваліфікацію, і тим вища ймовірність того, що студенти 

зможуть застосувати свої вміння в обраній професії, а найрозумніші та 

креативніші з них досягнуть вершин у фармації. При формуванні ключових 

умов особистісно орієнтованого навчання майбутніх фармацевтів ми 

спираємося на синергетичні принципи в освіті, зокрема на їх вплив на 

становлення особистості майбутнього професіонала. 

Ціннісна орієнтація - це і є право на вибір індивідума такої поведінки 

(манер чи стилю), в основі якого лежать різні за мірою розуміння та  

усвідомлення (чи взагалі не розуміння та не усвідомлення) цінності. Ціннісні 

мотиви індивіда, компоненти її самосвідомості, особисті потреби та інтереси 

індивіда, перетворюючи їх на розумові потреби і моральні інтереси. Без цих 

цінностей не може бути перемоги в досягненнях, розуміння розлогих 

суспільних інтересів, природнього суспільного самоствердження індивіда. 

Насправді, духовно збагачений індивід є насамперед морально самостійною 

особистістю, чиї ціннісні орієнтації опираються на моральні цінності, що 

мають моральний обов’язок, загальнолюдську самосвідомість, гуманістичну 

перспективу. Для людини дуже важливо реалізувати свої наміри та цілі, 

продиктовані потребами й інтересами, але не менш важливо і те, чим саме є 

ці наміри та цілі, яка їх питома вага щодо внутрішнього морального світу 

людини, а тому вони можуть виступати як моральні потреби [60, с. 161]. 

 Процес становлення громадянської зрілості молодої людини, вибір 

нею життєвого напрямку, який відбуваються у всіх сферах життєдіяльності 

індивіда, втілюючись за рахунок навчання і виховання, засвоєння і 
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перероблення отриманого досвіду від попередніх поколінь. Регуляторами 

соціально-психологічного процесу і водночас ознаками положення молодої 

людини в суспільстві і структурі розвитку є ціннісні орієнтації, соціальні 

норми й установки. Ціннісні орієнтації визначають тип свідомості індивіда, 

характер діяльності, індивідуальність проблем, потреб, інтересів, очікувань 

індивіда, основні види поведінки. Молодість - це прокладена дорога в 

майбуття, цей шлях людина обирає самостійно. Планування майбутнього – 

це характеристика молодості; воно не було б таким привабливим, якби 

молода людина чітко знала, що з нею відбудеться завтра, чи через роки. 

Свідомість молодої особистості вміє користуватись особливим сприйняттям, 

здатністю переосмислювати й засвоювати велику кількість інформації. Цей 

час дається на розвиток критичного мислення, бажання зробити самооцінку 

різним явищам, знаходження аргументації, креативного рішення будь-якої 

проблеми. Але не потрібно виключати й те, що цей вік ще зберігає ті 

установки і стереотипи, які можуть характеризувати властиві установки і 

стереотипи попередньому віку. Взаємопов'язано це з тим, що термін активної 

ціннісно-креативної діяльності зустрічається у молодої людини з незначим 

досвідом з практичної, креативної діяльності, відсутністю у складі системи 

громадських відносин особистості молодої людини . 

Соціологічні дослідження ціннісних орієнтацій студентів за останні 

роки переконують, що у свідомості сучасної молоді (зокрема і студентської) 

формується тип особистості, характерний для західного суспільства - 

особистості, яка передусім цінує себе і вважає, що її діяльність, успіх у житті  

залежать у першу чергу саме від неї [60, с. 72]. 

Якщо подивитись і аналізувати, то з одного боку, це нормально, адже 

орієнтація на власні сили, розум, здібності при досягненні життєво 

необхідних цілей вимагає безперевної праці над собою, наполегливого 

оволодіння знаннями для реалізації своїх амбіцій. Але враховуючи, щоб при 

виконанні поставленних завдань не відбувалось формування особистості-
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егоїста, яка переступить через усіх, переходячи будь-які моральні та етичні 

норми заради досягнення своєї мети. 

Ціннісні орієнтації особистості, які взаємопов’язані  із проблемами 

особистості і являються  головним компонентом детермінації її поведінки. 

Ціннісні орієнтації - це частини мотиваційної структури індивіда, на підставі 

яких проходить вибір тих чи інших соціальних мотивацій як цілей або цілей 

певної фахової діяльності. Ціннісні орієнтації індивіда формуються під 

впливом господарювання в суспільстві системи цінностей, яка набуває змін у 

процесі розвитку історії. Події останніх років вплинули на систему ціннісних 

орієнтацій пострадянського суспільства і понесли за собою життєві 

орієнтири студентів, в оточенні якої набувають моменти перспективного 

значення матеріальні цінності (матеріальний добробут, успіх у професії, 

прагматизм, висока заробня платня, престижна робота тощо). Символом 

нашого часу є «виразна увага до матеріальної сторони життя» [57, с. 75], 

«орієнтація на успіх у житті стає однією з провідних стратегій студентів і 

взагалі молоді в сучасних ринкових умовах» [70, с. 59] - такий висновок 

роблять українські соціологи, вивчаючи зміст ціннісних орієнтацій 

студентської молоді. Але під час деяких моментів втрачають певне значення 

в житті сучасних студентів деякі духовні орієнтації і цінності. Сьогодення 

показує нам те, що студенти практично не цікавляться політикою, суспільно-

політичним життям, практична більшість не  полюбляють читати, відвідувати 

культурно-мистецькі заклади, займатися спортом, мистецтвом, творчістю, 

тому що немає матеріальної мотивації у молоді. Сьогодні проходить 

деформація і етичних ціннісних орієнтацій, виправдовується порушення 

заповідей типу «не вкради», «не бажай...» і т. д. Суттєві зміни відбуваються у 

ціннісних орієнтаціях молоді, потребують перегляду всієї системи виховної 

роботи у закладах вищої освіти, пошуку й застосування нових форм і методів 

роботи зі студентами у цілях підготовки студентів не тільки авторитетними 

фахівцями своєї справи, а й справжніми людьми з великої літери. 
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 Проблемою сучасної освіти є практичне формування фахових 

компетентностей студентів на принципах ціннісної орієнтації. 

 Вивчаючи публікації сучасних вітчизняних і зарубіжних авторів, у 

яких описують методи застосування компетентнісному підходу, можна 

прочитати про різні види підходів: інноваційний, дослідницький, практичний.  

В.  Приходько, досліджуючи методи комунікативної компетенції 

фахівців, зазначає, що будь-який фахівець повинен обов’язково вміти 

користуватись отриманими різноманітними навичками спілкування між 

собою, а саме: 

– вміти ораторськи говорити і уважно слухати під час спілкування; 

– налагоджувати позитивний контакт з іншими людьми; 

– орієнтуватися в особливостях партнера у спілкуванні;  

– спостерігати, розуміти та застосовувати невербальну мову; 

– запобігати та долати перепони у взаєморозумінні тощо [54, c. 63]. 

Притаманність індивіду потрібних компетентностей надає йому 

можливості та вміння реагувати на мобільність у сучасному суспільстві, 

інформаційному просторі, набувати кваліфікаційну освіту протягом  усього 

життя. Однозначно набуття студентами теоретичних знань, умінь та 

практичних навичок направлено на формування у них будь-якої 

компетентності. Отже компетентність і напрямки її формування потрібно 

розглядати як результат отримання знань під час навчання. За визначенням 

експертів країн Європейського союзу, поняття «компетентність» слід 

розглядати як вміння застосовувати отримані теоретичні знання та практичні 

вміння, активно й креативно застосовувати їх у відносинах між оточуючими 

людьми - ситуаціях, які прогнозують взаємодію з іншими особистостями в 

соціальному контексті так само, як і в професійних проблемах. 

Компетентність – можна трактувати як поняття, яке логічно змінюється від 

ставлень до цінностей та від теоретичних знань до практичних умінь, які 

застосовують під час професійної діяльності. За визначенням Ісака Фруміна, 
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компетентнісний підхід - це спроба дати відповідь на запитання, чого і як 

навчати. В освіті компетентнісний підхід реалізується як: 

– ключові компетентності; 

– загальні предметні вміння; 

– прикладні предметні вміння; 

– життєві навички [30]. 

У 1997 р. Радою Міжнародної фармацевтичної федерації був 

прийнятий Етичний кодекс фармацевтів. Метою якого є концепція базових 

принципів професії, основана на моральних та етичних  зобов'язаннях і 

цінностях. Професійна етика фармацевтичного працівника ґрунтується на 

принципах законності, професіоналізму та компетентності, об'єктивності та 

чесності, партнерства та незалежності, гуманності, конфіденційності та 

індивідуального підходу до кожного відвідувача аптеки [29]. 

До професійних компетенцій фармацевтів можна віднести: 

– надання чіткої, розумної фармацевтичної допомоги відвідувачу аптеки; 

– теоретичні знання, практичні вміння й  фахові навички в професійній 

галузі; 

– комунікативні вміння й навички, здатність вести бесіду, спілкуватися з 

відвідувачами аптечних закладів тощо [29]. 

Для того щоб відбувалось формування потрібних  особистісних якостей 

випускника закладу вищої освіти І-ІІ рівня акредитації необхідно: 

– чітке розуміння мотивації постійного зростання підвищення рівня 

професійної компетенції фахівця, демонстрування своїх творчих здібностей і 

можливостей; 

– практичні вміннями самостійно приймати відповідальні рішення і нести за 

них індивідуальну відповідальність; 

– бути здатним до самооцінювання по відношенню до своєї професійної 

діяльності, вміти контролювати свій емоційний стан та особисту поведінку; 

– постійно розуміти про потребу в самовдосконаленні. 
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Шляхи впровадження компетентнісного підходу в професійній освіті 

завжди буде впливати на досягнення головної мети - підготовки 

кваліфікованого фахівця своєї справи, який чітко володіє своєю професією, 

здатного на високому рівні працювати за методикою світових і європейських 

стандартів, постійного здатного до професійного зростання у своїй 

кваліфікації, соціальній та фаховій гнучкості. 

Концептуальні умови реалізації особистісно-орієнтованого навчання 

майбутніх фахівців фармацевтів: потрібно спиратися на новітні методики, які 

взаємодіють з розвитком у студентів освітньо-професійної мотивації, тобто 

такої мотивації, що спонукає до активності за змістом і процесом освітньої 

діяльності, коли індивіда фармацевтична діяльність приваблює сама по собі, 

тоді і подобається працювати у цій сфері, виявляти інтелектуальну, емоційну 

або креативну активність тощо; є застосування та використання у 

викладацькій діяльності таких особистісно-орієнтованих форм і методів 

навчальних та практичних занять, що спонукають студентів до самостійного 

розвитку та самостійного вдосконалення професіонала у майбутньому. 

Наприклад, бінарні лекції, лекції-обговорення, проблемні лекції, лекції-

дискусії, лекції-провокації, лекції-конференції, інтегровані заняття, семінари-

брифінги, семінари-прес-конференції, семінари-дискусії, ділові ігри, 

експериментальна робота,  самостійна дослідницька робота студентів тощо.  

 Науково доведено, що професійне самовдосконалення є 

найважливішою структурною складовою професійної підготовки 

майбутнього фахівця фармацевта, завдяки чому відбувається забезпечення 

його гнучкості, швидкої реакції і конкурентоспроможності на ринку праці, 

надає можливість більш широко розкрити свій особистісно-професійний 

потенціал у фаховій діяльності, спираючись на основні та фахові знання, 

практичні уміння і навички.  

        Професійний саморозвиток майбутнього фахівця фармацевта 

розглянемо як процес інтеграції особистісного і професійного складника 

зростання студента ЗВО І-ІІ рівня акредитації від низького рівня готовності 
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до майбутньої фахової діяльності – до високого рівня через формування 

професійних знань і вмінь. Враховуючи розуміння професійного ставлення 

як невід’ємної складової професійної підготовки фахівців запропоновано 

таку структуру: майбутньому фармацевту бути готовим до професійного 

вміння – як особистості, що показує  зміни не тільки у свідомості індивіда в 

найбільш повному виявленні вищої потреби в особистісно-професійному 

розвитку, але й набуття певних фахових знань (науково-теоретичних, 

практично-діяльнісних), отримання й впровадження сукупності вмінь 

(базових, які відбивають особливості саме індивіда; фахових, які 

відображають специфіку  діяльності) та вміння застосувати свої здібності і 

отриманні можливості у професійній діяльності зі створення нового, 

потрібного  продукту в суспільстві.  

Отже мотивувати майбутніх фахівців до створення ситуацій успіху 

може почуття бажання якомога якісніше виконувати свою роботу, досягаючи 

найкращих результатів, тобто розкриваючи свій професійний потенціал, 

почуття відповідальності за свою роботу на основі особистісно-

орієнтованого навчання та ціннісних орієнтацій відбувається підготовка 

майбутніх фахівців фармації, яка залежить від деяких факторів: застосування 

основних принципів навчання сучасної дидактики; використання 

особливостей організації освітнього процесу; розроблення педагогічних умов 

для саморозвитку індивіда, самореалізації та розкриття закладенних 

природою можливостей кожного індивіда, а саме: організації особистісно-

орієнтованого середовища, застосування заходів щодо підсилення освітньо-

професійної мотивації, використання комплексу особистісно-орієнтованих 

практичних занять і один з головних факторів – від професійної фахової 

компетентності та високої педагогічної майстерності викладачів. 

 Пріорітет  інформаційно-комунікативних технологій у контексті 

інформатизації фармації. 

Одним із пріоритетних напрямків Національної доктрини розвитку XXI 

століття є впровадження освітніх інновацій та інформаційних технологій. 
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Актуальним питанням інформаційного суспільства сучасності стає тема 

інформатизації, яку докладно розкрито в ст. 1 Закону України “ Про 

національну програму інформатизації ” (2016 р.), у якій зазначається 

“Інформатизація сприяє зростанню продуктивності праці, вдосконаленню 

соціально-економічних відносин, збагаченню духовного життя та подальшій 

демократизації суспільства, рівноправні інтеграції України у світове 

співтовариство ” [23, с.43].          

У сфері освіти інформатизація спрямована на формування і розвиток 

інтелектуального потенціалу нації, вдосконалення форм і змісту навчального 

процесу, упровадження комп’ютерних методів навчання та тестування, що 

дозволить розв’язувати проблеми на вищому рівні з урахуванням світових 

вимог  [23].           

У контексті нашого дослідження виокремемо усвідомлення мотивів 

суб’єктів комунікації – телекомунікаційні технології (технології передавання 

та одержання інформації за допомогою глобальних комп’ютерних мереж, 

завдяки зближенню та широкому спілкуванню, знищенню кордонів між 

окремими індивідами, вільному обміну ідеями, заснованими на широких 

контактах з культурою різних народів, досвідом людства. Крім того, 

комп’ютерна комунікація робить процес використання інформаційних, 

освітніх ресурсів відкритим, гуманним, демократичним, толерантним   [3]. 

Стрімкий розвиток засобів телекомунікації (радіо, телебачення, Інтернет, 

мобільний зв'язок) створив нове покоління – інформаційне суспільство, у 

якому сформовано нове поняття – інформаційна культура.    

 Теоретичне осмислення та вплив інтернет-технологій на формування 

професійної компетентності, на нашу думку, передбачає підвищення 

ефективності розвитку інформаційно-пошукових комунікативних умінь та 

визначає рівень компетентнної свідомості в суспільстві адекватністю 

інтерпретації змісту інформації. Інформаційно-освітнє середовище суттєво 

впливає на формування компетентності та визначає траєкторію професійного 

самовизначення. Так, використання Інтернету сприяє формуванню вмінь 
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здобути інформацію, що дозволяє студенту визначитись у своїх професійних 

інтересах. Глобальна мережа відкриває нові можливості для фармацевтичної 

освіти майбутнього фармацевта, що дозволяє самостійно поповнювати і 

оновлювати свої знання, вести пошук, бути компетентним, креативним, 

мобільним. Така форма роботи уможливлює діалог культур, забезпечуючи 

студентам фармацевтам зв'язок з Європою та світом, тому використовуючи 

аудіовізуальні можливості електронних ресурсів, Інтернет розвиває 

трансферні навички, тому для ефективного застосування комп’ютерних 

комунікацій фармацевту необхідно орієнтуватися у відповідних засобах і 

виборі програм, що забезпечують взаємодію суб’єктів освітнього процесу. 

Сучасний професіонал повинен мати особливу комунікативну компетенцію, 

тобто сукупність знань, умінь і особистісні здібності, володіти певними 

навичками відбору, свого роду, “фільтрації” одержуваних даних, уміти 

застосовувати адаптувати їх у власній професійній діяльності [17]. 

 1. Оперативність –  є однією з позитивних особливостей будь-якого 

спілкування, це своєчасне отримання відповіді на поставлені питання, 

отримання необхідного повідомлення, передача виконаної роботи, що 

вимагає від студента виваженості та компетентності в очікуванні відповіді.   

 2. Індивідуальність –  рівень фахової підготовки майбутнього 

фармацевта, який можно вивести на вищий рівень за рахунок використання 

новітніх інформаційних та телекомунікаційних технологій: електронної 

пошти, форумів, сайтів, блогів тощо. Студенти можуть спілкуватися в режимі  

on- або offline. Новітні інформаційні та телекомунікаційні технології 

дозволяють студентам в індивідуальному темпі формулювати свої думки, 

погляди, розвивати критичне мислення, порівнювати різноманітні явища, 

аналізуючи та досліджуючи поставленні завдання з різних поглядів. Отже, 

чітко зрозуміло, що  використання сучасних інтерактивних технологій сприяє 

зростанню рівня професійної компетентності.        

 3. Корпоративність –  спілкування в групах за інтересами, можливо 

конфіденційне.    



 144 

 4. Доступність –  будь-яка відкрита тема може бути цікавою і 

доступною для обговорення будь-якої кількості студентів.     

 5. Незалежність від часу і місця –  основна відмінна риса сучасних 

засобів комунікації, порівняно з традиційними формами спілкування.   

 6. Віртуальність –  створення особливого, тимчасово сформованого 

середовища спілкування для обговорення навчальних, наукових проблем та 

проблем міжособистісного характеру. Компетентність у віртуальному 

просторі - невід’ємний складник міжособистісного спілкування. У 

віртуальному просторі люди різних національностей більш схильні 

знаходити спільну мову і спілкуватися у дружній манері, бути 

компетентними, тому умінню правильно і адекватно сприймати зафіксовані 

думки, приймати думки іншої людини, умінню дискутувати – необхідно 

вчитися у віртуальному просторі, де однією з особливостей є контрольована 

швидкість спілкування, оскільки будь-яке повідомлення можна відкласти, 

продумати в деталях, змінити свою думку або відсторонитися від бесіди, 

пережити емоції і відповісти набагато пізніше продуманим і зваженим 

текстом.          

 7. Багатоаспективність – багато різнорівневі інтерактивні форми роботи, 

на певну тематику ігри, конкурси рефератів різних дисциплін, створення 

вікторин, тестів, використання та застосування їх на практичних заняттях 

дозволяють організувати повноцінну практику студентів у різних формах і 

режимах роботи із застосуванням сучасних інформаційних технологій, 

завдяки яким досягають потрібні цілі. Організована науково-дослідна 

діяльність, педагогічна комунікація в комп’ютерному середовищі 

уможливлює різнобічне обговорення проблем із залученням між предметних 

зв’язків, подання інформації співрозмовників з інших галузей знань.   

 8. Масовість та багатосторонність – спілкування у комп’ютерних 

середовищах може поширюватися на залучення необмеженої кількості 

студентів оперативне обговорення питання з можливістю розширення 

аудиторії за рахунок будь-яких користувачів, зацікавлених в обговоренні 
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порушеного питання що дозволяє зробити процес спілкування більш 

професійним і ефективним.    

 9. Полікультурність – дуже важлива характеристика сучасного 

спілкування в умовах комп’ютерних комунікацій - спілкування із 

співрозмовниками іншого культурно-мовного середовища, вихід в інший 

культурний і національний простір. Важливо навчитися спілкуванню з 

представниками інших поглядів, культур і віросповідань [17].   

 Продуктивно володіючи технологіями та інформацією, людина 

ефективно організовує свою роботу та у майбутньому успішно інтегрується в 

професійну діяльність. Інформатизація сьогодні розглядається як один із 

основних шляхів модернізації системи вищої освіти, яка повинна сформувати 

такий навчальний простір, що забезпечує рівні можливості професійної 

підготовки для кожного.   

Отже, застосування інформаційно-комунікативних технологій у 

контексті інформатизації фармації майбутніми фармацевтами в процесі 

фахової підготовки суттєво впливає на розвиток професійної компетентності, 

що сприяє успішній самореалізації майбутнього фахівця. 

 

2.3. Критерії, показники та рівні сформованості професійної 

компетентності майбутніх фармацевтів 

Нині світова спільнота приділяє значну увагу розвиткові 

компетентнісного підходу в системі вищої освіти України. На сьогоднішній 

день відсутня єдина система, яка  визначала б результати навчання у 

поняттях компетентнісного підходу, критеріїв і загальної стандартної 

процедури по визначенню рівнів сформованості професійної компетентності, 

відповідних компетенцій.  Найчастіше рівень сформованості визначають  

знання, уміння, навички, розуміння, здібності та спроможність діяти, 

вирішувати проблемні ситуації. Значна увага приділяється використанню 

інноваційних технологій і здатності до самостійного навчання та 

саморозвитку. Рівні сформованості професійної компетентності або 
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компетенцій визначаються на основі завдань, які може вирішувати той, хто 

навчається, або за допомогою психологічних (професійних) тестів. Однак 

критеріїв сформованості професійної компетентності (відповідних 

компетенцій), які дозволяли б формалізувати перевірку рівня сформованості, 

чітко не наведено в жодній  роботі. 

 На нашу думку, для того щоб застосовувати компетентністний підхід 

до розробки нових галузевих стандартів у вищій освіті, яке призведе до 

формування новітньої системи засобів діагностування з переходом від 

оцінування отриманих  знань до оцінювання набутих компетенцій та 

визначення будь-якого рівня компетентності. Отже, результати формування 

системи компетенцій це якісна оцінка професійної підготовки фахівця. Ми 

говоримо не про  зміни у змісті освіти, а про знаходження нових освітніх 

технологій у взаємодії викладача зі студентом. Кінцевий результат освіти – 

це очікувані й отримані конкретні досягнення студентів (випускників), які 

чітко можуть визначити, що здатний робити студент (випускник) після 

вивчення дисциплін всієї або частини освітньої програми. Тому професійна 

підготовка фахівця, зокрема фармацевта, вимагає чіткої та остаточної 

розробки певних критеріїв та показників формування професійної 

компетентності фахівця. 

Визначений О. Семенюком зміст терміну «критерії» трактується як 

вимір оцінки, судження, а термін «рівні» - ступінь величини, розвитку, 

значущості чого-небудь [59]. Отже, у нашому дослідженні ми будемо 

виходити з того, що критерій виражає найбільш високу загальну сутнісну 

ознаку, на основі якої здійснюють оцінку, порівняння реальних педагогічних 

явищ.   

 Розглянемо критерії, вже виокремлені вченими раніше.  

 У дослідженні Т. Давиденко розкриті критерії та показники готовності 

учнів до визначення у професійному становленні:  

 – наявність потреб в доведеному освітньому і професійному виборі; 

показники – ціленаправленність мотивів вибору, бажання;  

http://www.chito.in.ua/torubara-o-m-vikoristannya-innovacijnih-tehnologij-v-navchalen.html
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– діяльнісно-практичний критерій; показники – це ознайомлення учнів з 

різноманітністю професії і шляхи їх отримання, наявність обґрунтованого 

професійного плану для учнів, що містить тимчасову ретроспективу й 

перспективу;  

– дієве прагнення реалізації вибору, критерій вибору; показники – активність, 

що індивідуально виявляється учнем в отриманні інформації про ту чи іншу 

професію, задоволеність обраною навчальною і професійною дисципліною;  

 – усвідомлення підстав вибору навчальної і професійної дисципліни; 

показники – наявність адекватної самооцінки відповідності особистісних 

якостей і рис характеру вимогам обраної навчальної і професійної царини 

[ 45  ]. 

 О. Собчук при визначенні критеріїв економічної освіти студентів 

пропонує такі показники (морально-економічні якості): уміння ризикувати; 

підприємливість; практичність; діловитість; спілкування; господарливість; 

економічність; заощадливість.   

О. Гуменюк рівень професійної готовності молодших спеціалістів 

стоматологічного профілю визначає за такими критеріями (параметрами):  

 – мотиваційний, показниками якого є уточнення майбутніми фахівцями 

власних життєвих позицій, ставлень, ціннісних пріоритетів, визначення  

індивідуальних рис тощо;  

 – операційний, показниками є зорієнтованість студентів на самостійний 

пошук знань, розв’язання нестандартних ситуацій, збір інформацій щодо 

найновіших технологій тощо;  

 – оцінний, показником є зміст впровадженого автором дослідження 

«Портфелю фахівця», який відображає наскільки змістовно, багатогранно, 

цікаво студенти презентують себе як професіонала [ 45].  

 І. Шаршов запропонував критерії сформованості професійно-творчого 

саморозвитку особистості студента закладу вищої освіти: самостійність у 

професійній (навчально-професійній діяльності).  
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  Показники цього критерію: професійне самопізнання; самоорганізація 

в професійній (навчально-професійній) діяльності; професійна самоосвіта;  

професійно-орієнтоване мислення (склад розуму).  

Показники критерію: раціонально-логічне мислення в професійній 

(навчально-професійній) діяльності; змістова професійна пам’ять; вербальні 

здібності; творче ставлення до професійної (навчально-професійної) 

діяльності [ 48].   

 Показниками є: творча здатність до уяви та інтуїція в фаховій 

діяльності; розвинена професійна пам’ять; акторські здібності в професійній 

(навчально-професійній) діяльності.  

  Аналізуючи вищезазначенні дослідженя, визначимо критерії 

сформованості професійної компетентності майбутнього фармацевта. Ми 

підводимо підсумок про те, що критерій вказує на найбільшу загальну 

сутнісну ознаку, на основі якої відбувається оцінювання, порівняння наявних 

педагогічних явищ. Ось чому ступінь вияву, якісн формулювання, 

визначеність критерію демонструє в реальних показниках, які студенти 

можуть виявити в процесі педагогічного дослідження. Озвучене поняття є 

цілісним та  інтегральним утворенням.  

 Отже, під критерієм професійної компетентності майбутніх фахівців 

фармацевтів ми бачимо міру завдяки якій можно зрівнити якісні та кількісні 

показників освітнього процесу щодо одержаних результатів.  

У науковій роботі В. Беспалька [6, с.35] проведено аналіз досліджень, 

присвячених оцінюванню сформованості професійної компетентності, який 

засвідчив, що критеріями її сформованості дослідники визначають показники, 

які є провідними для викладача певного предмета і відображають розроблену 

кожним дослідником структуру професійної компетентності спеціаліста. Для 

визначення рівня сформованості використовувались  адаптовані діагностичні 

методики, спостереження за студентами, творчі завдання, тести, на основі  

яких обчислювалися  частки правильних відповідей. Дослідники виділяють, 

як правило, чотири рівні сформованості професійної компетентності: 

http://www.chito.in.ua/rishennya-u-konkretnih-navchalenih-jittyevih-a-v-majbutneomu-i.html
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низький, середній, вищий від середнього та високий. Однак застосування 

зазначених методик оцінювання рівня сформованості   професійної 

компетентності для спеціалістів різних галузей ускладнено браком чітко 

описаного способу вибору експертів, механізму узгодження їх підсумкової 

думки, відсутністю порогові значень критеріїв та інше. Тому необхідно 

розробити комплексний критерій сформованості професійної компетентності 

майбутніх фармацевтів у процесі вивчення професійно орієнтованих 

дисципліни, який би усував зазначені недоліки. 

Проведений аналіз наукових досліджень, показав, що рівні та критерії 

сформованості у своєму доробку  показані дослідниками як кількісні аналоги 

якісних цілей. Такий аналіз критеріїв дає можливості встановити виміри 

досягнення чітких результатів навчання. Такий підхід визначає критерії як 

якості, властивості, ознаки об’єкта, що вивчається, завдяки яким є 

можливість аналізувати його стан і рівень функціонування й подальшому 

розвитку; показники – це кількісні або якісні характеристики сформованості 

кожної якості, властивості, ознаки об’єкта, що вивчається, тобто міра 

сформованості того або іншого критерію. 

У педагогічній  науці визначено ознаки, яким повинні задовольняти 

критерії:  

– критерії обов’язково мають бути об’єктивними (наскільки це дозволено 

в педагогіці), надавати можливість оцінювати ознаку чітко, не 

допускати оцінок, які можуть у подальшому призвести до сперечання; 

– критерії потрібні, щоб бути адекватними, валідними, тобто оцінювати 

саме те, що експерт хоче оцінити; 

– критерії повинні бути нейтральними щодо аналізованих явищ і 

процесів.  

         У науково-педагогічній літературі існують також загальні вимоги до 

виділення  й обґрунтування критеріїв, які полягають у тому, що: 

– критерії чітко відображають основні закономірності функціонування і 

розвитку проаналізованого явища; 
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– за допомогою критеріїв обов’язково повинні бути налагоджені зв’язки 

між усіма складовими аналізованого явища;  

– критерії повинні розкриватися через показники, за якими можна 

аналізувати більший або менший ступінь вираженості цього критерію; 

– критерії повинні показувати динаміку якості в часі та просторі, які 

вимірюють; 

– показники якості повинні точно поєднуватись з кількісними та 

однозначно доповнювати один одного. 

      У контексті дисертаційного  дослідження  ми  підтримуємо думку   

В. Беспалька, який у змістовному аспекті висуває до критерію такі вимоги: 

– критерій повинен бути адекватним явищу, яке виміряє (в критерії чітко 

відображається природа явища та динаміка зміни властивості, що 

виражається критерієм); 

– критерій  повинен виражатися однозначно числом (одні й ті ж фактичні 

значення різний явищ при застосуванні до них критерію повинна 

давати однакові числові значення вимірювальних величин);  

– критерій повинен бути простим (допускати прості засоби вимірювання 

з використання приладів або без них) [6, с.60]. 

В. Беспалько акцентує увагу на тому, що характеристики та параметри є 

змістовим описом окремих сторін явища. Кількісне вираження 

характеристики перетворює її на параметр. При формуванні критерію 

допустимо використовувати його як деякий узагальнений показник якості 

явища, що характеризується. 

Отже, критерії розкриваються через систему показників, змінювання 

яких має виявити ступінь успішності навчального процесу.  

Слово «критерій»  (criterion) грецького походження, яке перекладається 

як «засіб для рішення». В Енциклопедичному словнику «критерій» 

тлумачиться  як ознака, на основі якої відбувається  оцінка, визначення або 

класифікація чого-небудь; міра оцінки [67]. Використання критеріїв, 

відповідно до етимології  цього слова, нерозривно пов’язане з прийняттям 
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тих чи інших рішень. Критерій допомагає визначати, яке рішення потрібно 

прийняття в певній ситуації.  Для прийняття обґрунтованого рішення 

потрібно проаналізувати інформацію, джерелом якої є кількісні та якісні 

характеристики явищ або предметів.  

Проблему визначення критеріїв і показників у педагогічному 

дослідженні     опрацювали     такі   відомі   педагоги,     як:     Ю. Бабанський,  

О. Барабанщиков, А. Корнілова наводить декілька визначень критеріїв: це 

показник, об’єктивний прояв чого-небудь; це психологічна установка 

діагностика; це мірило, тобто правило, яким треба  користуватись при 

діагностуванні; це питання опитувальника, анкети, тести тощо [33, с.20]. 

На думку М. Махмутова, критерій – це сукупність основних показників, 

які розкривають норму, вищий рівень розвитку відповідної якості. Для того, 

щоб показник відповідав своєму призначенню, він повинен за кожним 

критерієм розкривати сутність  відповідної якості [44, с.24]. 

Для педагогічного дослідження важливим є визначення критерію того 

явища, на яке спрямоване дослідження. А. Маркова виділяє такі групи 

критеріїв: об’єктивні; результативні  та процесуальні; нормативні та 

індивідуально-варіативні; наявного та прогностичного рівнів; професійного 

навчання і творчості; соціальної активності та професійної придатності; 

якісні та кількісні  [41, с.58]. 

На думку А. Семенової, критерії класифікують таким чином: інтегральні 

критерій  як оцінка загального стану явища або процесу; часткові критерії як 

оцінка складників явища або процесу; одиничні критерії як оцінка окремих 

сторін явища або процесу  [60, с. 239]. 

У контексті подальшого дослідження найбільш вичерпним вважаємо 

визначення поняття «критерій», сформульоване А. Галімовим: критерій  

виражає найзагальнішу сутність ознаку, на основі якої здійснюють оцінку, 

порівняння реальних педагогічних явищ, при цьому ступінь наяву, якісна 

спрямованість, визначеність критерію виражається у конкретних показниках 

[19, с. 96]. 
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Як наголошує А. Семенова, показники фіксують певний рівень  розвитку 

певного критерію. Показник –  це явище або подія, за якими можна 

визначити динаміку певного процесу [60, с. 96]. 

Для оцінки сформованості  професійної компетентності майбутніх  

фармацевтів вважаємо доцільним  використовувати різні сполучення 

параметрів і критеріїв та оцінювати рівні оволодіння професійною 

компетентністю поетапно, враховуючи кінцеві  та проміжні цілі її 

формування.  

Основою формування професійної компетентності майбутніх фахівців є 

педагогічний процес, який є одним цілим і об’єднаним, від цього буде 

залежати ефективність педагогічної системи в цілому. Отже, критерії 

ефективності  мають бути такими, щоб відбувалось оцінювання результатів 

поставленних завдань, які формують  професійні компетентності студентів. 

 Проведений аналіз науково-педагогічної літератури, враховуючи аналіз 

наведених підходів щодо змісту критеріїв та змісту визначених нами 

компонентів професійної компетентності нами були зазначені такі 

критерії: мотиваційний, інформаційно-пізнавальний, оцінний.  

1. Мотиваційний. Мотиви здобуття професійної компетентності:   

 бажання допомогти людям із захворюванням, людям пенсійного віку; змога 

піклуватися про здоров’я рідних; чітке розуміння, як вирішувати проблеми з 

забезпечення людей якісними фармацевтичними ліками; успіх в професії 

фармацевта; потрібне бажання отримати можливість навчатися та займатися 

дисертаційною роботою у фармацевтичній галузі; можливість приємного 

спілкування та вміння впливати на інших людей; зберігання та приймання 

сімейних традиції; зацікавленість у матеріальному збагаченні у роботі у 

майбутній професійній діяльності; бажання обов’язково піклуватися про своє 

власне здоров’я; можливість доступності до лікарських засобів; отримання 

поради від друзів, знайомих та колег щодо отримання професії фармацевта.  

 До мотиваційного критерію віднесено такі показники як сукупність 

мотивів, потреб та цілей у набутті професійної компетентності.  

http://www.chito.in.ua/kadrove-zabezpechennya-pozashkilenoyi-osviti-v-ukrayini-proble.html
http://www.chito.in.ua/kadrove-zabezpechennya-pozashkilenoyi-osviti-v-ukrayini-proble.html
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2. Інформаційно-пізнавальний критерій передбачає рівень знань, які 

сформовані на основі дисциплін: гуманітарних, соціальних, економічних, 

природничих, наукових та фармацевтичних, які передбаченні освітньо-

професійною програмою підготовки фахівця; рівнем структурованої 

професійної пам’яті, що є обов’язково  потрібним у сучасній профдіяльності 

фармацевта, адже деякі аптечні установи можуть пропонувати велику 

кількість найменувань лікарських препаратів; застосування у комплексі знань 

з природничих, наукових та фармацевтичних дисциплін.  

 Інформаційно-пізнавальний критерій включає такі показники: якість 

отриманних знань з гуманітарних, соціально-економічних, природничо-

наукових та фармацевтичних дисциплін, розуміння місця та значення кожної 

з професійних дисциплін у системі фармацевтичних знань; кількість 

отрианних знань з вищевказаних дисциплін та змістову професійну пам’ять; 

можливості комплексного використання фахових знань.  

3. Оцінний. Вміння проявляти професійні та фахові якості: вміння 

самому приймати професійні рішення; чітко проводити самоаналіз і 

самооцінку у професійній діяльності, здатність до самоцінювання своїх 

досягнень; здатність постійно самовдосконалюватись та займатись 

самоосвітою; потреба у професійній діяльності  до креатививу.  

Оцінний критерій містить такі показники як самоконтроль, самоаналіз і 

самооцінка трудової діяльності, вміння адекватно оцінювати свої досягнення; 

прагнення до постійного фахового удосконалення, вияв вольових зусиль у 

вирішенні навчальних і фахових проблем; творчість. 

   В. Бодров, який вирізняє рівні професійної 

компетентності: «первинний», «основний», «професійний», «творчий».  

М. Дмитрієва запропонувала використовувати три рівні професійної 

успішності фахівців: нижній рівень був позначений як –  «номінальний», 

наступний  –  «потенційний» (або «перспективний») та вищий – 

«оптимальний» [1, с. 239]. 
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 З огляду на вищесказане, визначаємо наступні рівні сформованості 

професійної компетентності майбутніх фахівців фармацевтів –  високий, 

середній, низький.  

  Високий (творчий) рівень чітко можно охарактеризувати наявністю в 

майбутнього фахівця сформованого розуміння мети та результатів 

професійної діяльності у фармацевтичній галузі, яка направлена на 

впровадження цінностей і якостей особистого здоров’я людини в життя, її 

соціальним визначенням; отриманим задоволенням від  обраної професії, 

усвідомленням безперервної потреби у підвищенні професійного рівня, 

ціленаправленностю дій та прагненням до креативності, особливо в умовах 

сьогодення коли постійно розвивається фармацевтичний ринок; постійним 

позитивним сприйняттям інновацій як в освітньому процесі, так і в 

майбутній професійній діяльності; сформованістю грунтовних, системних 

знань, наповнених особистісно значущим значеннєвим змістом, що є 

довгостроковим в пам’яті з фундаментальних та професійних дисциплін; 

чітко розуміють яку роль і місце кожної з дисциплін у системі 

фармацевтичних знань (міждисциплінарна інтеграція) та комплексному 

застосуванні знань; вмінням комплексного використання фундаментальних 

та професійних знань під час виконання поставленних професійних задач: 

приготування лікарських засобів та контролю їх якості, визначення та аналіз 

лікарської рослинної сировини, оформлення облікових документів з прийому 

та відпуску лікарських засобів тощо. Студенти вміють розрізняти і 

уточнювати хімічні, фармацевтичні явища й процеси, визначати власну чітку 

позицію, самостійно ставити й опрацьовувати проблеми, аналізувати та 

систематизувати наукові знання, виконувати фахові завдання різноманітними 

способами, прогнозувати та знати наперед результати власних рішень та дій. 

Мають отриманні професійні системні знання нормативних та законодавчих 

актів та вміють їх чітко одноосібно застосовувати. Володіють 

інформативними технологіями. Студенти мають добре розвинену професійну 

пам’ять, здатні до самостійного прийняття рішення у своїй діяльності, 
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самоаналізу та самооцінки сформованих фахових якостей, відрізняються тим 

що вміють проявляти ініціативи, активні в освітньо-пізнавальній діяльності; 

вміють використовувати отриманні комунікативні здібності в спілкуванні з 

відвідувачами аптек, проявляють терпіння, володіння собою.  

 З середнім (достатнім) рівнем фахівці мають недостатньо скомпановані 

мотиви освітньо-пізнавальної діяльності як передумови формування 

професійної компетентності фармацевта, непостійні та носять прагматичний 

характер і можуть змінюватись під дією зовнішніх і внутрішніх факторів. 

Фахівці акцентують увагу на  потребі у підвищенні професійного рівня, 

прагненні до певної креативності, але ці дії мають коловий характер. 

Студенти відтворюють основні знання з основних та 

фармацевтичних дисциплін, але досить поверхово, володіють знаннями на 

рівні розпізнавання, коли необхідна відповідь розпізнається при виборі 

декількох альтернативних. Мають значні труднощі в використанні 

фармацевтичних знань, умінь та навичок, допускають помилки, які без 

допомоги викладача  самостійно виправити не можуть.  

  Але вони здатні виконувати типові професійні завдання за системою та 

заданою послідовністю, приймати рішення базуючись на аналізі поточної 

фахової інформації за допомогою викладача, виконувати практичне завдання 

за зразком (інструкцією). Володіють навичками роботи з комп’ютером, 

можуть використовувати їх тільки з допомогою викладача. Здебільшого 

усвідомлюють потрібність формування професійних компетенцій та можуть 

оцінити свої професійні можливості. У де-яких випадках 

демонструють активність. Демонструють комунікативні здібності, можуть 

впевнено керувати своїм емоційним станом.  

 Фахівці, які мають низький (елементарний)  рівень не завжди 

усвідомлюють соціальне значення своєї професійної діяльності, не мають 

бажання підвищувати свій фаховий рівень,  інтерес до інновацій у 

фармацевтичній діяльності вузький, позитивна мотивація діяльності 

практично не сформована. Студенти володіють отриманними знаннями на 
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рівні неабияких  уявлень, поверхнево орієнтуються у системі 

фармацевтичних знань, самостійно не можуть формулювати лише деякі 

основні положення, а тільки з допомогою. Фармацевтичні знання на цьому 

рівні включають сформоване уявлення про досліджуване явище, що не дає 

можливості мати компетентні судження про процеси. Фармацевтичні вміння 

й навички не сформовані, творчість відсутня, активність у навчальній 

діяльності низька. Студенти володіють навичками роботи з комп’ютерною 

технікою, але не вміють їх застосовувати в професійній діяльності. Не 

можуть самостійно розв’язувати фахові завдання, а тільки з допомогою 

викладача.  

 За умови побудови відповідного педагогічного процесу, педагогічний 

моніторинг буде виконувати такі функції:  інформаційну, яка забезпечить 

отримання своєчасної та ґрунтової інформації про стан сформованості 

професійної компетентності студентів; спонукальну, яка сприятиме 

подальшому розвиткові; формуючу, що знайде відображення у спланованих і 

методично обґрунтованих діях, які спрямовані на досягнення високого рівня 

сформованості професійної компетентності майбутніх спеціалістів; 

корекційну, що передбачає запровадження заходів, головною метою яких 

буде усунення недоліків, виявлених у процесі формування професійної 

компетентності майбутніх фармацевтів. 
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Висновки до другого розділу 

 

Під час дослідження ми з’ясували, що процес формування професійної 

компетентності не є спонтанним, навпаки, цілеспрямованим, систематичним 

процесом, який закономірно залежить від умов, у яких він відбувається.  

      Отже, педагогічними умовами доцільно називати ту систему факторів, що 

допомагають посилити ефективність педагогічного процесу та спроможні 

розв’язати коло проблем у формуванні професійної компетентності 

майбутніх фахівців фармацевтів. 

Позитивна мотивація створення ситуації успіху майбутніх фахівців 

фармацевтів у професійній діяльності; педагогічна підтримка особистісно-

професійного саморозвитку майбутніх фармацевтів; забезпечення пріоритету  

інформаційно-комунікативних технологій у майбутніх фармацевтів. 

Навчальний процес необхідно організувати так, щоб  забезпечити 

мотивацію до позитивного навчання. Такий стан досягається шляхом 

передбачуваних негативних наслідків та умінням подолати психологічні 

бар’єри, створенням безконфліктного середовища та позитивної навчальної 

атмосфери, тому рівноправна взаємодія між студентами та викладачем має 

бути спрямованою на досягнення загального відчуття комфорту в навчанні. 

Отже, створена ситуація успіху стає точкою відліку для змін  у 

стосунках з оточуючими та для подальшого вдосконалення майбутнього 

фахівця, щаблями розвитку особистості. Здобутий у юності заряд оптимізму, 

підвищує життєву стійкість особистості, загартовує характер, сприяє 

перетворенню й реалізації духовних сил та формує найціннішу людську 

якість – стійкість у боротьбі з життєвими труднощами, що, зі свого боку, 

актуалізує ціннісну спрямованість майбутнього фахівця. 

Підготовка майбутніх фахівців фармації на основі особистісно-

орієнтованого навчання та ціннісних орієнтацій залежить від низки факторів: 

дотримання основних принципів навчання сучасної дидактики; особливостей 

організації навчально-виховного процесу; створення педагогічних умов для 
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саморозвитку, самореалізації та розкриття природних можливостей кожної 

особистості, а саме: створення особистісно-орієнтованого середовища, 

проведення заходів щодо посилення навчально-професійної мотивації, 

запровадження комплексу особистісно-орієнтованих занять і найголовніше – 

від професійної компетентності та педагогічної майстерності науково-

педагогічних працівників. 

Продуктивно володіючи технологіями та інформацією, людина 

ефективно організовує свою роботу та у майбутньому успішно інтегрується в 

професійну діяльність. Інформатизація сьогодні розглядається як один із 

основних шляхів модернізації системи вищої освіти, яка повинна сформувати 

такий навчальний простір, що забезпечує рівні можливості професійної 

підготовки для кожного.  Отже, застосування інформаційно-

комунікативних технологій у контексті інформатизації фармації майбутніми 

фармацевтами в процесі фахової підготовки суттєво впливає на розвиток 

професійної компетентності, що сприяє успішній самореалізації майбутнього 

фахівця. 

За умови побудови відповідного педагогічного процесу, педагогічний 

моніторинг буде виконувати такі функції:  інформаційну, яка забезпечить 

отримання своєчасної та ґрунтової інформації про стан сформованості 

професійної компетентності студентів; спонукальну, яка сприятиме 

подальшому розвиткові; формуючу, що знайде відображення у спланованих і 

методично обґрунтованих діях, які спрямовані на досягнення високого рівня 

сформованості професійної компетентності майбутніх спеціалістів; 

корекційну, що передбачає запровадження заходів, головною метою яких 

буде усунення недоліків, виявлених у процесі формування професійної 

компетентності майбутніх фахівців фармацевтів. 
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РОЗДІЛ 3 

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПЕДАГОГІЧНИХ УМОВ ТА 

МЕТОДИКИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 

МАЙБУТНІХ  ФАХІВЦІВ ФАРМАЦЕВТІВ  

 

Було проведено аналіз стану проблеми дослідження та  її розв’язання 

у навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації, які здійснюють підготовку 

спеціалістів галузі «Охорони здоров'я», а також визначені завдання 

дослідження зумовлюють дослідно-експериментальну перевірку 

ефективності визначених педагогічних умов та методики формування 

професійної компетентності майбутніх фахівців фармацевтів. 

Дослідно-експериментальна робота проводилася на базі 

Кіровоградського медичного коледжу ім. Є. Й. Мухіна, Житомирського 

базового фармацевтичного коледжу, Черкаської медичної академії. 

У проведеному досліджені брали участь студенти денної форми 

навчання, які здобували освіту на кваліфікаційному рівні «молодший 

спеціаліст» за спеціальністю «Фармація» освітня програма «Фармація, 

промислова фармація». 

Усього в дослідно-експериментальному дослідженні брали участь 507 

студентів 1 та 3 курсів, вік яких становить 16-18 років. 

До експериментальної роботи було залучено 15 викладачів навчальних 

закладів, на базі яких, за погодженням і сприянням адміністрації цих закладів, 

проводилося дослідження. На методичних семінарах циклових комісій 

навчальних закладів, на базі яких проводилось дослідження, було дозволено 

ознайомити викладачів, залучених до проведення експерименту, з метою, 

завданням, вимогами й організаційними особливостями експериментальної 

роботи. В індивідуальному порядку було надано викладачам методичні 

рекомендації, проводилися консультації з окремих питань, а також 

здійснювалося загальне керівництво та контрольні заходи у відповідності з 

визначеними етапами й завданнями експерименту. 
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Дослідно-експериментальна робота проводилась з 2016 по 2019 роки в 

три етапи. 

На першому етапі (2016-2017 рр.) було проаналізовано стан 

досліджуваної проблеми у філософській, педагогічній, психологічній 

літературі; обґрунтовано об’єкт, предмет, мету та вихідні положення 

дослідження, розроблено методику дослідно-експериментальної роботи та 

визначено педагогічні умови формування професійної компетентності 

майбутніх фармацевтів. 

На другому етапі (2017-2018 рр.), було визначено вихідні рівні 

сформованості професійної компетентності майбутніх фармацевтів, 

проаналізовано отримані результати, за якими визначено склад 

експериментальної та контрольної групи, а також розроблено та реалізовано 

програму науково-дослідної роботи, спрямованої на формування професійної 

компетентності майбутніх фармацевтів. В експериментальній групі 

запроваджено педагогічні умови та методику формування професійної 

компетентності у процесі вивчення дисциплін, спрямованих на продуктивний 

процес формування професійної компетентності. В контрольних групах 

робота проводилася паралельно з роботою в експериментальних групах, але 

за методикою та навчальними програмами, які використовувалися раніше. 

На третьому етапі (2018-2019 рр.) було здійснено аналіз проведеної 

дослідно-експериментальної роботи, узагальнено отримані результати й 

визначено результативність запропонованих педагогічних умов та методики 

формування професійної компетентності фахівців фармацевтів. 

 

3.1. Методика діагностики рівня сформованості професійної 

компетентності майбутніх фахівців фармацевтів  

Педагогічна діагностика враховує зміни, які відбуваються зі 

студентами під впливом цілеспрямованого освітнього процесу, внаслідок 

чого викладачі діагностують та одночасно є виконавцями рекомендацій. 
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Основні завдання діагностичних заходів полягають у визначенні рівня 

сформованості професійної компетентності фахівців фармацевтів. 

В. Аванесов [1, с. 41] під педагогічною діагностикою розуміє систему 

діяльності викладачів, спрямовану на визначення певних якостей особистості 

з метою вимірювання результатів навчання, яка передбачає цілі, методи 

діагностики, результати та їх інтерпретацію, гуманне застосування 

результатів діагностики в навчальному процесі. 

Ураховуючи думку А. Гогоберидзе [5, с. 83] щодо функціонального 

призначення педагогічної діагностики, її основними функціями було 

визначено такі: функція зворотного зв’язку, яка дозволяє викладачу керувати 

процесом формування професійної компетентності; функція 

результативності педагогічної діяльності, яка ґрунтується на порівнянні 

досягнутих результатів з визначеними критеріями та показниками; 

комунікативна та конструктивна функція, яка спрямована на визначення 

індивідуальних особливостей студентів; прогностична функція, яка 

передбачає визначення перспектив формування професійної компетентності 

студентів, які беруть участь у діагностуванні. 

Основними сторонами діагностично-оцінювальної діяльності є: 

предмет, суб’єкт і принципи, за допомогою яких визначаються певні оцінки. 

Таким чином, предметом діагностики є професійна компетентність 

майбутніх фармацевтів. Суб’єктом діагностики – автор дисертації та 

викладачі, а контингентом дослідно-експериментальної роботи – студенти. 

Метою констатувального етапу експерименту є діагностика рівня 

сформованості професійної компетентності для визначення оптимальних 

шляхів формування професійної компетентності майбутніх фармацевтів. 

Досягнення поставленої мети констатувального експерименту передбачало 

розв’язання таких завдань: розробку методики діагностики рівня 

сформованості професійної компетентності майбутніх фармацевтів; 

визначення вихідного рівня сформованості професійної компетентності 

студентів. 
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При плануванні діагностичних заходів ми керувалися: 

– ретельним вибором методик, які будуть використовуватися в процесі 

діагностування, враховуючи їх значущість у контексті визначення 

вихідного рівня сформованості професійної компетентності студентів; 

– необхідністю поєднувати діагностичні методики з бесідою, яка 

передбачає як прямі, так і опосередковані питання до студентів; 

– спостереженням та фіксацією отриманих результатів у процесі 

проведення діагностичних зрізів. 

Аналіз психолого-педагогічної літератури дає підстави стверджувати, 

що існує достатньо різноманітних методів, за допомогою яких можна оцінити 

сформованість професійної компетентності, однак ці методи мають свою 

специфіку з урахуванням етапів проведення експерименту, оскільки в 

процесі діагностики рівня сформованості професійної компетентності 

дослідник не обмежений у часі, а на контрольному етапі експерименту йому 

необхідно поєднати контрольні заходи з безпосередньою навчальною 

діяльністю студентів. 

Для досягнення поставленої мети та вирішення завдань 

констатувального експерименту щодо визначення вихідного рівня 

сформованості професійної компетентності майбутніх фармацевтів 

основними було обрано такі методи, як спостереження, опитування, 

самоаналіз, тестування, аналіз продуктів діяльності студентів. Обгрунтуємо 

вибір саме цих методів. 

Метод спостереження досліджували Б. Ананьєв  [2],  Д.  Горбатов  [6],  

Е. Рибалко [24], С. Рубінштейн [25], які вважають його достатньо складним. 

Ми підтримуємо позицію науковців, що використання зазначеного методу 

можливе за умови дотримання таких вимог: чіткого формулювання мети, 

розроблення схеми спостережень, забезпечення об’єктивності спостережень, 

систематичності та природності умов спостереження. Крім цього, залежно 

від об’єкта спостереження, науковці виокремлюють два різновиди 

спостереження-зовнішнє та внутрішнє, або самоспостереження. 



 171 

У нашому дослідженні проводилося систематичне зовнішнє 

спостереження безпосередньо під час проведення навчальних занять з 

дисциплін циклу згідно визначеного плану з урахуванням запропонованих 

педагогічних умов. 

Результати спостереження фіксування викладачами, враховуючи всі 

види робіт, а саме: активність студентів на лекції, експрес-діагностика 

засвоєння матеріалу попередньої лекції, поточне опитування (усне та 

письмове), розв’язування ситуаційних завдань, опрацювання питання, 

винесених на самостійне вивчення, виконання творчих та індивідуальних 

завдань, термінологічний аналіз ключових понять з кожної теми, виконання 

індивідуального науково-дослідного завдання. 

Підвищення достовірності результатів спостереження та, відповідно, 

висновків і рекомендацій, зумовило доцільність ознайомлення студентів з 

метою, завданнями й результатами спостереження. 

Безперечно, спостереження як метод дослідження професійної 

компетентності мав певні переваги серед інших методів, оскільки він 

дозволив відслідкувати динаміку формування професійної компетентності 

майбутніх фармацевтів у навчальному процесі. Крім того, цей метод мав і 

суттєві недоліки, пов’язані насамперед з позицією викладачів, що 

спостерігали за процесом, а саме: викривлення сприйняття подій, які 

відбувалися в педагогічному процесі, були тим більшими, чим сильнішим 

було прагнення спостерігача підтвердити свою гіпотезу. Водночас деякі 

викладачі намагалися надати лише позитивну оцінку тому, що відбувається. 

Це спонукало нас звернутися до дослідження, проведеного А.А. Єршовим [8, 

с. 43], щодо типових помилок під час спостереження, які ми відобразили в 

табл. 3.1. 
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Таблиця 3.1 

Типові помилки спостереження за А.А. Єршовим 

Помилка Характеристика помилки 

Гало-ефект Узагальнене сприйняття спостерігача призводить до 

грубого сприйняття поведінки студентів, а також 

ігнорування тонких розбіжностей 

Ефект поблажливості Наявна тенденція завжди надавати позитивну оцінку 

тому, що відбувається 

Помилка центральної тенденції Спостерігач прагне надавати усереднену оцінку 

процесу, що відбувається 

Помилка кореляції Оцінка однієї ознаки поведінки надається на основі 

іншої ознаки, що спостерігається 

Помилка контрасту Схильність спостерігача виділяти у тих, кого 

спостерігає, риси, які є протилежними його власним 

рисам 

Помилка першого враження Перше враження про індивіда визначає сприйняття і 

оцінку його подальшої поведінки 

 

Для того, щоб уникнути таких помилок, ми ознайомили з ними 

викладачів закладів І-ІІ рівня акредитації, на базі яких проводився 

експеримент, і скорегували їх подальшу роботу, адже результати 

спостереження за формуванням професійної компетентності студентів були 

важливою додатковою інформацією для викладача в контексті планування 

подальших дій в цьому напрямку. 

Доцільність застосування методу самоспостереження розглядається 

науковцями з різних поглядів. С. Рубінштейн виявляє складність і 

ненадійність „об’єкт самоспостереження є незалежним від самого 

спостереження: спостерігаючи явище свідомості, ми його змінюємо, і тому 

не виключена можливість того, що ми робимо хибне відкриття того, що самі 

туди внесли…”[25, с. 44]. 

Ми вважаємо доцільний застосовувати метод самоспостереження як 

такий, що дає можливість описувати факти, на які спрямоване дослідження. 

Метод опитування, який може бути проведено у формі бесіди, 

анкетування та інтерв’ю, часто використовується в дослідженнях тому, що 

передбачає діалог між двома людьми, під час якого одна людина виявляє 

психологічні особливості іншої. Цей метод привертав увагу таких 
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дослідників, як А. Петровський [23], В. Нікандров [20], В. Дружинін [8], під 

яким вони розуміли метод отримання інформації на основі безпосередньої 

(усної) та опосередкованої (письмової) комунікації. 

Метод бесіди було застосовано нами як науковий метод дослідження. 

Бесіди проводилася згідно визначеного плану і мала внутрішню структурну 

логіку. У дослідженні було використано усне опитування, результати якого 

оцінювались експертами. У процесі проведення експертного опитування 

було виділено такі етапи: визначення мети отримання експертних оцінок, 

підбір експертів; визначення кола питань, на які необхідно отримати 

відповіді студентів; проведення експертного опитування; обробка й аналіз 

результатів експертного оцінювання студентів. 

Бесіди зі студентами проводилися викладачами кожного навчального 

закладу з метою визначення ступеня усвідомлення студентами значущості 

професійної компетентності в майбутній професійній діяльності, визначення 

оцінки студентами рівня сформованості власної професійної компетентності, 

а також її окремих складових. Студенти повинні були надати відповіді на такі 

запитання: 

Як Ви вважаєте: Ваша професійна компетентність сформована на 

елементарному (низькому), достатньому (середньому) або творчому 

(високому) рівні? 

Як компоненти професійної компетентності, на Вашу думку 

(функціональна компетентність, соціальна компетентність або особистісна 

компетентність), сформовані у Вас найкраще? 

Чи вважаєте Ви, що високий рівень сформованості професійної 

компетентності буде передумовою Вашої успішної професійної діяльності? 

Унаслідок проведених бесід ми отримали такі результати: 

– оцінка студентами рівня сформованості власної професійної 

компетентності була завищена, причому більшість студентів (72%) вважає, 

що їх рівень сформованості професійної компетентності відповідає 

достатньому (середньому) рівню; 23% студентів упевнені в тому, що їх 
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професійна компетентність сформована на творчому (високому) рівні і лише 

5% студентів визнали свій рівень сформованості професійної компетентності 

як елементарний (низький); 

– більшість студентів (47%) вважає, що найкраще вони володіють 

функціональною компетентністю, тобто вони можуть швидко приймати 

рішення та нести за них відповідальність; спроможні до постійного 

оновлення професійних знань за допомогою інноваційних технологій; здатні 

до лідерства; 33% студентів вважає, що мають сформовану соціальну 

компетентність, оскільки чітко висловлюють думки, міркування, здатні 

переконувати, аргументувати, будують докази, аналізують, встановлюють 

міжособистісні зв’язки, обирають ефективний стиль спілкування у різних 

ситуаціях, уміють організувати та підтримувати діалог. Та лише 20% 

студентів визначає сформованість особистісної компетентності, що 

виявляється в наявності поглядів, уявлень, мотивів, цілей, потреб, ідеалів, 

переконань; особистої відповідальність за результати діяльності, володіння 

власними емоціями, відчуттями, поведінкою, психологічною настановою 

готовності до зміни вимог глобального середовища; 

– значущість сформованості професійної компетентності для успішної 

професійної діяльності відзначило 38% студентів. Решта студентів вважає, 

що для успішної професійної діяльності фармацевтів, перш за все, необхідно 

мати комунікативну компетентність (у середньому, 40% студентів). 

Головною умовою успішної професійної діяльності (20% студентів) 

вважають наявність особистісних якостей, таких як: високий рівень 

культури, доброзичливе ставлення до людей, оптимізм, упевненість у собі; 

професійні якості: рівень освіти, компетентність у професії, прагнення до 

професійного росту, ерудованість; ділові якості, зокрема: цілеспрямованість, 

відповідальність, енергійність, честолюбство, сміливість, рішучість, уміння 

викликати у людей довіру до себе. Решта студентів (2%) вважає, що 

головною умовою успішної професійної діяльності є досвід. 
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Згідно проведеного аналізу результатів опитування можна зробити 

такі висновки: 

– 365 студентів визначили сформованість своєї професійної компетентності 

на достатньому (середньому) рівні, 117 студентів відзначили творчий 

(високий) рівень сформованості професійної компетентності і лише 25 

студентів з 507 відзначили елементарний (низький) рівень сформованості 

власної професійної компетентності. На думку експертів, така оцінка є 

значно завищеною, що підтверджує неадекватне оцінювання студентами 

своєї професійної компетентності та не сприяє свідомому ставленню 

студентів до необхідності її подальшого формування; 

– майже третина студентів не вважає професійну компетентність провідною в 

своїй майбутній професійній діяльності, що підтверджує доцільність 

включення в систему педагогічних умов формування зацікавленості до 

професійної компетентності шляхом позитивної мотивації до майбутньої 

професійної діяльності. 

З метою уточнення отриманих даних ми скористалися методом 

анкетування студентів. Анкетування, як і спостереження, є одним з найбільш 

розповсюджених методів дослідження, було проведено з урахуванням 

результатів спостереження, які використовувалися при відборі анкет. 

Значною перевагою використання методу анкетування виявилася можливість 

швидко отримати масовий матеріал, що сприяло дослідженню загальних змін 

залежно від характеру навчально-виховного процес. Недоліком методу 

анкетування є те, що він не дав можливості викладачам сформувати уявлення 

про закономірності та визначити причинні залежності. Для того, щоб 

компенсувати зазначені недоліки, ми вирішили поєднати цей метод із 

методами дослідження, а також провести повторне анкетування для 

отримання більш точних результатів. 

У дослідженні було використано такі види анкетування – анкети, які 

складаються з прямих питань – методика з визначення комунікативних та 

організаційних схильностей (КОС-1) В. Синявського та В. Федоришина [31] 
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(Додаток А), яка найбільш вичерпно розкриває професійну компетентність, а 

саме її складову – функціональну компетентність; тест В. Ряховського для 

визначення оцінки рівня комунікативності [31] (Додаток Б), що відображає 

соціальну компетентність, яка є складовою професійної компетентності 

майбутніх фахівців фармацевтів; оцінювання навчальної діяльності студентів 

та сформованості професійної компетентності у процесі вивчення 

фармацевтичних дисциплін (Додаток В); оцінювання письмових робіт 

студентів (Додаток Г), оцінювання усних відповідей студентів (Додаток Д) 

що найбільш точно розкриває особистісну складову професійної 

компетентності. 

Розглянемо більш детально методики, які були використані нами в 

процесі діагностики рівня сформованості професійної компетентності. 

Для професій, „людина – людина”, провідними є організаторські та 

комунікативні вміння, без яких неможливо досягнути успіху в роботі. До 

професій, які потребують високого рівня розвитку таких якостей, належить і 

професія фармацевта. Успішність професійної діяльності майбутніх 

фармацевтів залежить від рівня сформованості їх професійної 

компетентності, яка буде сприяти встановленню взаємовідносин з людьми й 

організовувати їх для виконання поставлених завдань [26, с. 161]. 

Для вирішення зазначених завдань доцільним є, на нашу думку, 

використання методики «КОС-1», розробленої В. Синявським та В. 

Федоришиним, в абревіатурі якої відображено її функціональне призначення 

 – дослідження комунікативних та організаторських схильностей, а в основі 

розробки – проективні розробки анкетного типу [31]. Методика «КОС-1» 

базується на принципі відображення та оцінювання певних особливостей 

поведінки студентів у різних ситуаціях, причому пропонуються такі ситуації, 

які знайомі їм з особистого досвіду. Саме тому оцінка ситуації і поведінка в її 

умовах ґрунтується на відтворенні студентами своєї реальної поведінки і 

реального відношення, пережитого в досвіді. Отже, метою цієї методики є 



 177 

виявлення сталих показників організаторських схильностей на основі 

самоаналізу досвіду поведінки в певний ситуації. 

Анкетна частина методики «КОС-1» пропонує питання, відповіді на 

які можуть бути лише позитивними, або негативними, тобто, або «так», або 

«ні» (Додаток А). 

Можливість виявлення організаторських схильностей закладена у 

відповідних групах питань, сукупність яких міститься в бланку «КОС-1» 

«Опитувальний лист». Широке коло питань, запропонованих в 

опитувальному листі, дає можливість виявити якісні особливості 

організаторських схильностей студентів. У програму вивчення 

організаторських схильностей авторами було включено 20 питань, а також 20 

питань з визначення комунікативних схильностей. Анкета дає можливість 

визначити ступінь організаторських схильностей студентів, які є 

передумовою формування професійної компетентності майбутніх 

фармацевтів. 

Можливість виявлення у студентів організаторських схильностей була 

визначена за допомогою таких питань: чи часто Вам вдається схилити 

більшість своїх знайомих до прийняття ними Вашої думки; чи завжди Вам 

важко орієнтуватися у критичній ситуації, що склалась тощо. 

Таким чином, застосування цієї методики дає змогу отримати 

уявлення про рівень сформованості організаторських схильностей студентів, 

які було ранжовано на елементарний (низький), достатній (середній), 

творчий (високий). 

Було отримано такі результати: 173 студенти (34,1%) 

продемонстрували елементарний (низький) рівень організаторських 

схильностей; 229 студентів (45,2%) – достатній (середній) рівень; 105 

студентів (20,7%) – творчий (високий) рівень організаторських схильностей. 

Для оцінки професійної компетентності майбутніх фармацевтів, 

зокрема, її складової – соціальної компетентності, ми використали методику 

оцінку рівня комунікативності за В. Ряховським [21] (Додаток Б). 
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Застосування цієї методики дає можливість визначити рівень 

комунікативності студентів, зокрема, з урахуванням таких аспектів: 

визначити здатність відстоювати власну думку, проявляти ініціативу 

спілкуванні, адаптуватися в змінних умовах, уміння слухати, керувати своєю 

поведінкою та емоційним станом. 

 Додаткове завдання для збагачення дисципліни „Організація та 

економіка фармації”. Студентам потрібно було дати відповідь на 16 запитань 

ситуативного характеру, наприклад: «У якій формі (письмовій чи усній) Ви з 

більшою наполегливістю викладає свій погляд (думку, оцінку)?» «Чи любите 

Ви ділитися своїми переживаннями з будь-ким?» «Чи дратуєтеся, якщо 

незнайома людина на вулиці звернеться до Вас із проханням тощо. Студенти 

повинні використовувати лише відповіді «так», «ні», «іноді». За кожну 

позитивну відповідь нараховувалось 2 бали, за відповідь «іноді» - 1 бал, за 

відповідь «ні » - 0 балів. За загальною кількістю балів визначався рівень 

комунікативності, ранжований на елементарний (низький), достатній 

(середній), творчий (високий) (Додаток Е). За результатами використаної 

методики ми отримали такі показники (табл. 3.2.). 

Таблиця 3.2 

Результати оцінки рівня комунікативності студентів 

за методикою В.Ф. Ряховського 

№ 

з/п 

Кількість 

балів 

Кількість 

студентів, чол. 
Класифікатор тесту 

1 25-31 154 
Низький рівень комунікабельності. Студент 

мало розмовляє, віддає перевагу самотності, 

ніяково почуває себе при нових контактах 

2 14-24 252 

Нормальний рівень комунікабельності. Студент 

допитливий, охоче слухає цікавого 

співрозмовника, є досить терплячим у 

спілкуванні, відстоює свій погляд без запаху. 

Без неприємних переживань йде на зустріч із 

новими людьми 

3 4-13 101 

Високий рівень комунікабельності. Студент 

охоче висловлюється з різних питань, охоче 

берете участь у дискусіях, знайомиться з 

новими людьми, любить бути в центрі уваги, 

нікому не відмовляє в проханнях. 
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Отримані результати свідчать про те, що 154 студента (30,1 %) будуть 

не в змозі ефективно здійснювати професійну діяльність унаслідок низького 

рівня комунікативності, результатом якої є замкненість, самостійність, 

небажання вступати в контакти, неможливість вирішувати власні та інші 

проблеми. Середній рівень комунікативності продемонструвало 252 

студенти (49,8%). Результати свідчать про наявність необхідних 

комунікативних умінь для зщійснення професійної діяльності, але вони 

потребують удосконалення.Кількість студентів, які мають високий рівень 

комунікативності становить, 101 особа (20,1 %). Ці студенти виявили 

активність у процесі спілкування, бажання відстоювати власну думку, 

прагнення до взаємодії та готовність до здійснення допомоги тим, хто 

звертається до них з проханням. 

            Додатковим завданням для збагачення дисципліни „Основи 

менеджменту та маркетингу у фармації” було виконання аналітичної вправи 

«Якості фармацевта». Завданням першого етапу було виявлення уявлення 

студентів про свої власні професійні вміння, тобто визначення „Я” реальне. 

Кожний студент напочатку дослідження отримав спеціальний бланк «Якості 

фармацевта»  зі списком професійних умінь, які представлені в (Додатку Є). 

            На першому етапі проведення дослідження студенти повинні уважно 

прочитати інформацію про зазначені в таблиці професійні вміння, 

проаналізувати їх з позиції притаманності цих умінь особисто. Потім 

студенти повинні були проранжувати їх, оцінивши кожне з умінь балами від 

20 до 1. Таким чином, оцінку 20 отримало те вміння, яке є найбільш 

характерним для студента, а оцінку 1 - те вміння, яке проявляється у 

студента якнайменше. Ранжування слід здійснювати в правій колонці 

бланку. Обов’язковою умовою було те, що оцінки-ранги не повинні 

повторюватися двічі. Процес самооцінки студентів відбувався через 

порівняння своїх домагань із об’єктивними результатами діяльності та 

порівняння себе з іншими людьми. 
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           На другому етапі викладачам, які брали участь в експерименті, було 

запропоновано оцінити професійні вміння студентів відповідно до 

запропонованого переліку з метою порівняння реального „Я” студентів та їх 

реального „Я” з погляду викладачів. 

            У результатів проведеного дослідження було визначено зв’язок між 

ранговими оцінками своїх професійних умінь студентами та ранговими 

оцінками експертів. Міри зв’язку були встановлені за допомогою 

коефіцієнта рангової кореляції Ч. Спірмена [30, с. 208] за формулою: 

 

r = 1 – 6 x  

      n (  – 1)    (3.6) 

де d – різниця між рангами; 

n - кількість значень, що ранжується, в даному випадку – професійні 

вміння студентів. 

Аналіз отриманих даних засвідчив, що результати самооцінки 

студентів щодо сформованості професійних умінь не відповідають 

результатам, отриманим експертами, якими були викладачі. Така 

розбіжність пов’язана з тим, що 64,3 % студентів мають нечітке та 

недиференційоване уявлення щодо володіння професійними вміннями, 

внаслідок чого неадекватно оцінюють рівень їх сформованості. Адекватно 

оцінили їх лише 35,7 % студентів. 

Важливість оцінки полягає в тому, що саме від неї буде залежати 

інтерпретація набутого досвіду й очікувань від себе самого та інших. 

Водночас внутрішні суперечності та спотворені уявлення про себе можуть 

спричинити невдоволеність студентів собою і, як наслідок, викликати 

почуття образи, прояв яких є неприпустимим у майбутній професійній 

діяльності. Одним із завдань викладачів було проведення бесіди зі 

студентами про те, що їх наявні професійні вміння підлягають формуванню 

та розвитку, але для цього студентам необхідно докласти значних зусиль у 

процесі професійної  підготовки. 
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У процесі спостереження за студентами в умовах освітнього процесу 

експерти оцінювали їх професійні вміння безпосередньо на лекціях, 

практичних і семінарських заняттях, під час консультацій, на захисті 

індивідуальних завдань і науково-дослідних проектів. Крім того, викладачі 

оцінювали вміння студентів вірно формулювати думки, обирати відповідну 

форму доведення інформації до аудиторії, враховували вміння студентів 

вільно оперувати інформацією та виявляли вміння міжособистісного й 

професійного спілкування, вміння усвідомленого контролювання 

професійного саморозвитку. 

Ми отримали такі результати спостережень: 38 % студентів виявляли 

труднощі в спілкуванні, зокрема: їм було важко сформулювати власну 

думку, логіка побудови висловлювання була майже відсутня,інформація 

надавалася хаотично, студенти майже не використовували професійну 

термінологію, почували себе скуто, що підтверджувалося їх невербальною 

поведінкою, нестійким емоційним станом. Більшість студентів не розуміло 

важливості контролювання рівня свого професійного саморозвитку. 

У 41 % студенів було визначено середній рівень сформованості 

професійних умінь за такими параметрами: студенти виявляли значні 

відхилення від норм мовлення, достатньо логічно викладали свої думки, 

однак їх викладання не відрізнялося оригінальністю міркувань. Студенти 

розуміли важливість професійного саморозвитку. 

Студенти, у яких відзначено високий рівень сформованості 

професійних умінь, становлять 21 % від загальної кількості. Вони 

лаконічно, творчо та креативно висловлювали власні думки, 

використовували при цьому професійну термінологію, активне володіння 

стратегіями впливу на співрозмовника, вміння переконувати 

співрозмовника та встановлювати з ним зворотній зв’язок. Студенти з 

високим рівнем сформованості професійних умінь постійно працювали над 

удосконаленням рівня професійного саморозвитку. 

Позитивним у діагностичних методах є вирішення широкого кола 
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дослідницьких завдань, а саме: від дослідження вихідного рівня 

сформованості професійних умінь до виявлення особливостей реалізації 

професійної компетентності студентів у процесі взаємовідносин з 

викладачами та одногрупниками. 

У підсумку було розраховано середній показник критеріїв 

сформованості мотиваційних, інформаційно-пізнавальних і оцінних умінь 

студентів та ранжовано за трьома рівнями: елементарний (низький), 

достатній (середній), творчий (високий). Рівні сформованості професійної 

компетентності студентів кожного з навчальних закладів, що брали участь в 

експерименті, які складаються з зазначених умінь, представлено в табл. 3.3. 

Таблиця 3.3 

Рівні сформованості професійної компетентності студентів  

за результатами їх оцінки 

 

Р
ів

н
і 

сф
о
р
м

о
в
ан

о
ст

і 

Критерії 

сформованості 

професійної 

компетентності 

Кількість студентів 

Кіровоградський 

медичний коледж 

ім. Є. Й. Мухіна 

Житомирський 

базовий 

фармацевтичний 

коледж 

Черкаська 

медична 

академія 

Всього 

Е
л
ем

ен
та

р
н

и
й

 

(н
и

зь
к
и

й
) Мотиваційний 16 33 42 91 

Інформаційно-

пізнавальний  
7 14 29 50 

Оцінний 6 13 32 51 

Д
о
ст

ат
н

ій
 

(с
ер

ед
н

ій
) Мотиваційний 17 36 47 101 

Інформаційно-

пізнавальний  
9 17 34 60 

Оцінний 6 10 21 37 

Т
в
о
р
ч
и

й
 

(в
и

со
к
и

й
) Мотиваційний 8 17 23 48 

Інформаційно-

пізнавальний  
7 15 17 38 

Оцінний 6 13 12 31 

Всього студентів 82 168 257 507 
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При визначенні складу контрольної та експериментальної групи ми 

враховували отримані результати. До експериментальної групи увійшло 123 

студента Житомирського базового фармацевтичного коледжу. До 

контрольної групи – 82   студенти   Кіровоградського   медичного   коледжу  

ім. Є. Й. Мухіна та 168 студентів Черкаської медичної академії. Таким 

чином, кількісний склад експериментальної групи (ЕГ) становить 257 осіб, 

а контрольної групи (КГ) – 250 осіб. 

Рівні сформованості професійної компетентності студентів в ЕГ та 

КГ з урахуванням кожного критерію відображено в табл. 3.4. 

 

Таблиця 3.4 

Рівні сформованості професійної компетентності студентів  

експериментальної та контрольної групи 
 

Рівні 

сформованості 

професійної 

компетентності 

Критерії сформованості 

професійної 

компетентності 

ЕГ 

(кількість 

студентів 

чол.) 

ЕГ 

(кількість 

студентів, 

%) 

КГ 

(кількість 

студентів 

чол.) 

КГ 

(кількість 

студентів, 

%) 

 

Елементарний 

(низький) 

 

Мотиваційний 42 16,3 49 19,6 

Інформаційно-

пізнавальний  
29 11,3 21 8,4 

Оцінний 32 12,5 19 7,6 

Достатній 

(середній) 

Мотиваційний 47 18,3 53 21,2 

Інформаційно-

пізнавальний  
34 13,3 26 10,4 

Оцінний 21 8,1 16 6,4 

Творчий 

(високий) 

Мотиваційний 23 8,9 25 10,0 

Інформаційно-

пізнавальний  
17 6,6 22 8,8 

Оцінний 12 4,7 19 7,6 

Суми 257 100 250 100 

Під час розподілу навчальних груп на експериментальні та 

контрольні ми скористалися методом соціометричного вирівнювання для 

того, щоб кількісний і якісний склад груп принципово не відрізнявся. 

З метою визначення кореляційного зв’язку між експериментальною 
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та контрольною групами і встановлення факту певної відповідності рівнів в 

ЕГ та КГ ми скористалися методом рангової кореляції Спірмена [30]. 

В якості нульової гіпотези ми припустили, що рівень сформованості 

професійної компетентності в ЕГ не відповідає рівню сформованості 

професійної компетентності в КГ. Альтернативна гіпотеза Ні ґрунтується 

на тому, що рівень сформованості професійної компетентності студентів 

ЕГ відповідає рівню сформованості професійної компетентності КГ. Рівень 

статистичної значущості обираємо = 0,05. 

Усі розрахунки, які пов’язані з обчисленням та зведенням у квадрат 

різниць між встановленими рангами критеріїв професійної компетентності 

у двох вибірках, представлено в табл. 3.5. 

Таблиця 3.5 

Розрахунок  рангового коефіцієнта кореляції Спірмена при 

співставленні кількісних показників сформованості професійної 

компетентності студентів ЕГ та КГ 

 

Рівні 

сформованості 

професійної 

компетентності 

Критерії 

сформованості 

професійної 

компетентності 

ЕГ Ранг КГ Ранг d  

 

Елементарний 

(низький) 

 

Мотиваційний 42 8 49 8 0 0 

Інформаційно-

пізнавальний  29 5 21 4 1 1 

Оцінний 32 6 19 2,5 3,5 12,25 

Достатній 

(середній) 

 

Мотиваційний 47 9 53 9 0 0 

Інформаційно-

пізнавальний  34 7 26 7 0 0 

Оцінний 21 3 16 1 2 4 

Творчий 

(високий) 

 

Мотиваційний 23 4 25 6 -2 4 

Інформаційно-

пізнавальний  17 2 22 5 -3 9 

Оцінний 12 1 19 2,5 -1,5 2,25 

Суми 257 45 250 45 0 32,5 

У зв’язку з тим, що у другому ранговому ряді є група однакових 
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рангів, перед розрахунком коефіцієнта рангової кореляції внесемо поправки 

на однакові ранги .У цьому випадку для підрахунку емпіричного 

значення скористаємося такою формулою: 

r = 1 – 6x  , де        

 

 – сума квадратів різниць між рангамт; 

 – поправка на однакові ранги; 

n – кількість ознак, які були задіяні в ранжуванні. 

Поправка  була розрахована за формулою: 

 =  – x) / 12, де         

х – об’єм групи однакових рангів у рангованому ряду. 

Проведемо розрахунок значення коефіцієнта рангової 

кореляції: 

 = 1-6 (32,5+0,5)/ 9х () = 1-198 / 720 = 1-0,275 = 0,725 

Визначимо критичне значення rsпри N = 9 за даними таблиці 

XVI. 

У відповідності з табличними даними гкр= 0,68 194, с. 340]. 

Отже, гемп (0,73) > гкр (0,68), в зв’язку з чим можна зробити висновок, 

що Н0 відхиляється і підтверджує те, що рівень сформованості професійної 

компетентності студентів ЕГ відповідає рівню сформованості професійної 

компетентності КГ. 

Аналіз рівня сформованості професійної компетентності, складовими 

якої є мотиваційні, інформаційно-пізнавальні і оцінні  вміння, проведений 

на констатувальному етапі експерименту, дає змогу зробити висновок, що в 

процесі навчання та професійної підготовки не відбувається достатній 

розвиток професійної компетентності студентів, про що свідчить кількісний 

аналіз отриманих даних: низький рівень сформованості мотиваційних умінь 

виявлений, в середньому – у 18%, інформаційно-пізнавальних – у 12%, 
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оцінних – у 9 %. Високий рівень сформованості мотиваційних вмінь 

продемонстровано у 10 % студентів, інформаційно-пізнавальних – у 8 %, 

оцінних – у 6 %. 

Отримані результати на цьому етапі дослідження викликають 

занепокоєння, оскільки у своїй більшості студенти не прагнуть до 

самовдосконалення та самореалізації. Не вміють чітко інтерпретувати 

набуті професійні знання в уміння та навички, не спроможні до постійного 

оновлення професійних знань за допомогою інноваційних технологій, не 

здатні до вільного оперування інформацією. Крім того, студенти не 

наважуються приймати самостійні рішення та нести за них 

відповідальність, що може негативно вплинути на їх професійне 

становлення. 

Проведення комплексу заходів, які передбачають діагностичні 

дослідження, бесід зі студентами, аналіз їх навчальних результатів дав 

можливість визначити проблеми, які потребують вирішення, а саме: 

– процес формування професійної компетентності майбутніх 

фармацевтів має стихійний характер; 

     –   відсутні педагогічні умови, які забезпечують ефективність процесу     

          формування професійної компетентності студентів; 

– відзначено низький рівень мотивації студентів щодо формування 

професійної компетентності внаслідок недооцінення її значущості в 

професійній діяльність; 

– студенти чітко не можуть оцінити рівень сформованості своїх 

професійних умінь. 

Згідно результатів констатувального експерименту можна зробити 

висновок, що для підвищення рівня професійної компетентності студентів 

необхідно запровадити обґрунтовані педагогічні умови та методики 

формування професійної компетентності фахівців фармацевтів. 
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3.2. Реалізація педагогічних умов та методики формування 

професійної компетентності майбутніх фахівців фармацевтів  

 

На основі результатів проведених діагностичних процедур, які були 

спрямовані на визначення вихідного рівня професійної компетентності 

майбутніх фармацевтів на констатувальному етапі експерименту, було 

визначено мету та завдання формувального етапу експерименту. Отже, 

мета цього етапу експерименту полягає у запровадженні визначених 

педагогічних умов та методики формування професійної компетентності 

майбутніх фармацевтів, а також підтвердженні їх ефективності на практиці. 

Для досягнення мети передбачено вирішення таких завдань: модернізація 

змістовної та технологічної сторони професійної підготовки майбутніх 

фармацевтів; організація цілеспрямованого педагогічного впливу. 

У контексті дослідження було зроблено припущення, що під час 

реалізації педагогічних умов (визначених у підрозділі 2.2) та методики 

формування професійної компетентності майбутніх фармацевтів 

підвищуватиметься результативність процесу формування професійної 

компетентності під час викладання. 

Для досягнення високого рівня сформованості професійної 

компетентності майбутніх фармацевтів ми дотримувались таких принципів: 

розуміння мети і завдання та усвідомлення змісту та способів практичного 

виконання; свідомого прагнення студентів до формування професійної 

компетентності; врахування індивідуальних особливостей студентів; 

послідовності засвоєння дій, поступового переходу від простішого до 

складнішого завдання, від повільного до швидкого темпу їх виконання; 

позитивної мотивації на професійну діяльність, яка формує прагнення 

студентів до успіху в професійній діяльності, а відповідно - свідомо 

формувати та удосконалювати свою професійну компетентність; 

забезпечення відповідних умов для формування професійної 
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компетентності, які передбачають як спеціально створені педагогічні 

умови, так і використання розробленої методики формування професійної 

компетентності студентів; принцип безперервного удосконалення 

професійної компетентності; принцип наступності, який передбачає 

врахування наявного рівня професійної компетентності студентів для 

подальшого його підвищення, адже на констатувальному етапі 

експерименту студенти мали низький рівень її сформованості. 

Для вирішення цього завдання викладачі зосередили свою увагу на 

досить важливому компоненті навчальної діяльності – мотивації. Стимули, 

наявні у навчальних закладах, були зовнішніми причинами вчинків 

студентів, а мотиви – внутрішніми. Завдяки цілеспрямованій і наполегливій 

діяльності викладачів зовнішні стимули знайшли мотиваційний відгук у 

внутрішній сфері студента, спонукали його до виявлення активності в 

процесі навчання. 
 

На мотиваційному етапі формування професійної компетентності ми 

спирались на позицію В. Чиркова [32] про значення внутрішньої та 

зовнішньої мотивації; позицію Н.  Бордовської [4], яка вбачає залежність 

активності й успішності навчання від сили та структури мотивації; підхід 

О.  Коваленко [14], оснований на поетапній мотивації, а саме: вступній, 

поточній і контрольній. 

Оскільки вступної мотивації недостатньо для того, щоб у студентів 

сформувався стійкий інтерес до навчальної діяльності та формування 

професійної компетентності, було запроваджено поточну мотивацію. 

Впровадження поточної мотивації проводилося за допомогою різних форм і 

методів навчання: в процесі лекційних занять через співвіднесення 

теоретичного матеріалу з його практичним змістом; під час практичних 

занять – за допомогою розв’язання проблемних завдань, які мають 

професійну спрямованість; під час аналізу конкретних ситуацій, які 

вказують на необхідність якісної професійної підготовки та сформованості 

професійної компетентності; під час ігрових ситуацій, які дають можливість 
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студентам реалізувати набуті знання та вміння в ситуаціях, що наближені до 

професійних. 

Проведення контрольних заходів ґрунтувалося на формуванні 

прагнення студентів до самовдосконалення, досягнення успіхів у 

навчальній діяльності, що забезпечувалося побудовою якісного зворотного 

зв’язку між викладачами та студентами, а також визначенням позитивних 

досягнень студента в оволодінні професійними знаннями, які в подальшому 

сформують професійну компетентність. 

Ураховуючи те, що мотивація і ставлення до навчання різняться, ми 

ранжували студентів у відповідності з їх участю в навчальній діяльності, 

спираючись на критерії, визначені О.  Спіріним [29, с. 81]: формальна участь 

студентів у освітноьму процесі – викликана випадковими чинниками; 

формально-усвідомлена навчальна діяльність студентів – зумовлена, в 

основному, об’єктивними вимогами до рівня професійної підготовки; 

усвідомлена та високо вмотивована освітня діяльність – викликана 

об’єктивним підвищенням вимог ринку праці до рівня кваліфікації фахівця, 

усвідомленими суб’єктивними потребами студентів у високопродуктивній і 

творчій професійній діяльності. 

Такий розподіл необхідний для визначення мотиваційного впливу, 

який адекватний кожній групі студентів, однак основною мотивуючою 

силою поведінки була реалізація індивідом власних можливостей, 

прагнення до самореалізації, самовдосконалення та ситуація успіху. Саме 

цей принцип мотивації, на нашу думку, є актуальним і важливим настільки, 

що він був покладений в основу мотивації формування професійної 

компетентності майбутніх фахівців фармацевтів. 

Складною була проблема (в контексті мотивації до формування 

професійної компетентності) виявлення студентів, які брали формальну 

участь у навчальному процесі. Ці студенти демонстрували низьку 

зацікавленість до майбутньої професійної діяльності, були пасивними на 

заняттях, відмовлялися відповідати на поставлені викладачем питання, 
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неякісно виконували завдання. Зазначену проблему розглядали на 

методичних семінарах у навчальних закладах, які брали участь у 

експериментальній роботі нашого дослідження, та були прийняті 

відповідні рішення.  

По-перше, мотивація студентів цієї групи повинна була включати 

бесіди, в яких викладачі переконували студентів у необхідності 

формування професійної компетентності як важливої умови для їхнього 

професійного розвитку.  

По-друге, викладачі пропонували студентам відвідати провідні 

фармацевтичні установи (аптеки), в яких є оголошення про вакансії та 

ознайомитися з вимогами до претендентів на ці вакансії.  

По-третє, зі студентами проводилася бесіда таким чином, щоб кожен 

зрозумів, що однією із перших вимог роботодавців є професійна 

компетентність. 

З іншими студентами була запроваджена поточна та контрольна 

мотивація. 

На інформаційно-пізнавальному етапі формування професійної 

компетентності майбутніх фармацевтів передбачено створення 

професійного середовища, реалізацію встановлених цілей, уточнення та 

актуалізацію змісту не тільки професійно орієнтованих дисциплін, а й 

загальноосвітніх, використання різних організаційних форм педагогічної 

діяльності та запровадження активних та інтерактивних методів навчання. 

Спираючись   на   позиції   A.  Хуторського   [15],  В. Орлової   [17],  

В.  Лєбєдєва [16], які вбачають вплив середовища на формування 

особистості поряд з педагогічним впливом та з урахуванням психологічних 

особливостей студентів; позиції M.  Лєвіна, В.  Сластьоніна [28], які 

розглядають функціонування освітньої системи через професійне та 

комунікативне середовище, було створене саме професійне середовище, -

формування якого відбувалося як безпосередньо під час навчального 

процесу, так і в позааудиторний час через залучення студентів до участі в 
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наукових конференціях, олімпіадах, культурно-розважальних заходах, при 

проходженні практик. 

Проведення аудиторних занять було побудовано таким чином, що 

студенти постійно брали участь у процесі спілкування, який відтворював 

реальні професійні ситуації; використовувались лекції різних видів, 

проблемні семінари, практичні заняття, на яких проводилося експрес-

опитування з метою визначення якості засвоєння студентами матеріалу з 

теми; проводився термінологічний аналіз понять з теми, аналіз ситуацій 

професійної спрямованості, вирішення і презентація творчих завдань. 

У позааудиторний час викладачі проводили консультації щодо 

виконання індивідуальних завдань навчально-дослідного проекту, 

визначення оптимальних форм опрацювання завдань, винесених на 

самостійну роботу, участь у конференціях. 

Під час проходження практики студенти отримували можливість 

використовувати свою професійну компетентність у виробничих умовах, 

могли порівняти свій рівень сформованості професійної компетентності з 

рівнем фармацевтів, які працюють у аптеці, а також усвідомити 

необхідність її формування та вдосконалення. 

В якості однієї з педагогічних умов, а саме - педагогічна підтримка 

особистісно-професійного саморозвитку майбутніх фахівців фармацевтів, 

яка забезпечить результативність формування професійної компетентності 

майбутніх фармацевтів, ми врахували такі компоненти педагогічної 

системи: цілі підготовки, зміст навчання, дидактичні процеси, студентів, 

викладачів, організаційні форми педагогічної діяльності. 

На думку Н.  Галатенко та І. Ільясова, цілі повинні бути „... життєво 

необхідними, реально досяжними, точними, перевірювальними, 

систематизованими і повними, але без надлишків” [11, с. 67]. 

Вважаємо, що при визначенні цілі необхідно виділити одну з ознак, а 

саме - образ майбутнього результату. Слід враховувати, що образ чи 

усвідомлення майбутнього результату самі собою не утворюють цілі, 
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оскільки образ майбутнього результату стає ціллю тоді, коли у студента 

з’являється потреба, прагнення, бажання досягнути, або хоча б наблизитися 

до цього результату. При визначенні цілей ми керувалися тим, що 

майбутній фахівець фармацевт після закінчення коледжу повинен бути 

готовим до професійної діяльності, до вирішення професійних завдань, а не 

лише озброїтись теоретичним матеріалом. 

Систематизованість та вичерпність встановлених цілей пов’язана, 

перш за все, з цілісністю та інтегрованістю професійних та загальноосвітніх 

дисциплін, у межах яких і відбувалося формування професійної 

компетентності. 

Головною проблемою, яку необхідно було вирішити викладачам, 

стала проблема переходу загальних цілей в особисті цілі студентів. Вона 

була вирішена завдяки тому, що мотив і ціль створили вектор діяльності 

студентів, який визначив її напрям, а також величину зусиль студентів, 

необхідних для досягнення високого рівня сформованості професійної 

компетентності. 

У процесі планування занять викладач повинен був чітко визначити, 

над якими професійними уміннями потрібно працювати тому чи іншому 

студенту, що студент повинен опанувати і, відповідно, через які професійні 

ситуації він повинен пройти, як йому потрібно в них діяти. У зв’язку з цим 

принципово змінився і зміст діяльності викладача в навчальному процесі. 

 Викладач не стільки пояснював матеріал, скільки спрямував, керував 

певними процесами в навчальній групі, створював і відстежував ситуації 

між студентами, виступав як організатор ситуативної і планової рефлексії.  

Змістовний аспект педагогічних умов передбачав послідовність таких 

процедур, як визначення вимог до планування змісту професійних 

дисциплін за умови можливості формування професійної компетентності 

майбутніх фармацевтів у процесі їх вивчення, а також спосіб організації 

освітнього процесу. 

Проводилася постійна актуалізація змісту навчального матеріалу з 
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огляду на сучасні та перспективні потреби ринку праці в професійній 

підготовці, що стосується як до добору нормативних дисциплін, так і змісту 

навчального матеріалу в межах кожної дисципліни, особливого циклу 

професійної та практичної підготовки. Згідно системи оцінювання зміст 

навчального матеріалу та професійної підготовки повинен урахувати 

інваріанти, які дають можливість або продовжити освіту в будь-якому 

закордонному навчальному закладі, або отримати відповідну професійну 

кваліфікацію за кордоном. 

Змістовний аспект формування професійної компетентності в межах 

вивчення дисциплін був також реалізований через формування у студентів 

професійного світогляду, системному підходу до опанування теоретичних і 

практичних завдань у процесі навчальних занять, які забезпечили готовність 

майбутнього фармацевта до виконання професійної діяльності. 

Під час  процесу формування професійної компетентності майбутніх 

фармацевтів ми врахували також практичні педагогічні умови, які 

полягають у використанні відповідних методів і форм навчання. 

Однією з педагогічних умов було визначено позитивну мотивацію 

створення ситуації успіху майбутніх фахівців фармацевтів у професійній 

діяльності. Ми врахували позицію Ю.  Ємельянова [9], В.  Захарова [10], Г.  

Ковальова [13], Л.  Петровської [22], яка ґрунтувалась на визначенні 

ситуації успіху найбільш дієвим способом формування професійної 

компетентності; О. Матюшкіна [18], який обґрунтував необхідність 

включення проблемних методів навчання у всі види навчальної роботи 

студентів; Н. Банько [3], який наголошував на тому, що активне 

використання ділових ігор інтегрує розвиток мотиваційного, когнітивного 

та комунікативного компонентів професійної діяльності майбутніх 

фармацевтів. 

Проведення ділових ігор являло собою декілька взаємопов’язаних 

видів діяльності, а саме: максимальне наближення навчального процесу до 

професійної діяльності, розв’язання поставлених цілей і завдань, 
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закріплення теоретичного матеріалу, формування професійної 

компетентності, активізацію творчої діяльності студентів, створення умов 

для підвищення мотивації. 

Ділові ігри мали декілька модифікацій та реалізовувались у вигляді 

імітаційних, операційних, рольових ігор. Під час викладання дисциплін 

використовувались імітаційні ігри – «Алгоритм роз’язування проблем на 

робочому місці», суть яких полягає у відтворенні діяльності фармацевта та 

містить структуру і визначено процеси та об’єкти його діяльності. Ситуація 

для аналізу «Ліки та мотивація», яка ґрунтується на використанні 

раціональних методів фармацевта і стимулювання розвитку аптечного 

бізнесу з урахуванням тактичних і стратегічних дій фармацевта.  

У цілому ділові ігри відображали предметний і соціальний зміст 

майбутньої професійної діяльності фахівців фармацевтів, дозволяли 

студентам здійснювати неформальне спілкування, розкривати, 

використовувати та розвивати рівень своєї професійної діяльності, вони 

сприяли вирішенню таких завдань: забезпечення моделювання предметного, 

соціального та психологічного змісту майбутньої професійної діяльності 

фармацевтів; формуванню здатності студентів самостійно приймати 

адекватні рішення в різних ситуаціях, які можуть відбуватися в процесі 

професійної діяльності; формуванню професійної компетентності через її 

застосування у відповідності до ситуації з отриманням прогнозованого 

результату; професійного становлення майбутніх фармацевтів. 

Використання завдань, які орієнтовані на професійну діяльність за 

критерієм ступеня професійної спрямованості дало змогу побудувати певну 

їх ієрархію, а саме: опис - пояснення - доказ - переконання, яка являє собою 

непросто ланцюг, що відображає структурне та змістовне ускладнення 

професійної компетентності студента, а сталу тенденцію змін у рівні її 

сформованості. 

Залучення студентів до ситуацій, що були запропоновані викладачем і 

відтворювали реальну практичну діяльність, та ситуацій, в яких брали участь 
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студенти під час проходження практики, дозволили сформувати та 

розвинути не тільки професійну компетентність, а також і інші соціально 

важливі якості, завдяки яким студенти отримали можливість: усвідомити 

себе як суб’єкта професійної діяльності; визначити у часі та просторі, а 

також скорегувати свою поведінку в соціумі; встановлювати цілі та досягати 

їх завдяки умінням мотивувати себе на отримання бажаного результату; 

володіти інноваційними та комунікативними технологіями, професійними 

стратегіями і завдяки цьому бути успішним у майбутній професійній 

діяльності і в особистих взаємовідносинах; пристосувати теоретичні знання 

до реальної професійної дальності майбутнього фармацевта. 

На оцінювальному етапі проведення експерименту підведено підсумки 

про результати навчальної діяльності студентів з урахуванням поточних 

оцінок, портфоліо студентів, а також оцінок за виконання комплексної 

контрольної роботи та презентації науково-дослідного проекту. 

Отже, формування професійної компетентності майбутніх фахівців 

фармацевтів було забезпечено цілеспрямованою діяльністю всіх ланок 

освітнього комплексу та всіх його суб’єктів, яка передбачала: адекватне 

відображення проблеми формування професійної компетентності в цілях, 

змісті, методах, організаційних формах професійної підготовки студентів; 

створення умов, в якому студенти  могли б активно взаємодіяти як з  

одногрупниками так і  викладачами; врахування визначених структурних 

компонентів професійної компетентності та її поступове формування в 

процесі вивчення професійних та загальноосвітніх дисциплін. 

 

3.3. Результати експериментального дослідження  

результативності педагогічних умов та методики формування 

професійної компетентності майбутніх фармацевтів 

 

Визначення та реалізація визначених педагогічних умов передбачали 

засвоєння студентами достатнього обсягу теоретичних знань і формування 
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професійної компетентності. Водночас визначення рівня успішності 

педагогічної взаємодії студентів і викладачів здійснювалося не лише 

внаслідок проведення діагностичних зрізів та їх аналізу, а також через 

виявлення динаміки змін, яка оцінювалася з урахуванням кількісних і 

якісних параметрів. 

Визначення результативності визначених педагогічних умов та 

методики формування професійної компетентності майбутніх фармацевтів 

відбувалося на контрольному етапі педагогічного експерименту. Мета 

зазначеного етапу полягала в завершенні експериментальної роботи 

проведенням контрольних заходів для визначення динаміки змін у 

формуванні професійної компетентності студентів коледжів, які брали 

участь у ньому. Досягнення мети передбачало вирішення таких завдань: 

визначення рівня сформованості професійної компетентності студентів після 

запровадження визначених педагогічних умов та методики формування 

професійної компетентності у процесі викладання, аналіз результатів, 

отриманих в експериментальних групах та  у порівнянні з отриманими 

результатами  контрольної групи, їх узагальнення та формулювання 

висновків щодо підтвердження ефективності впливу визначених 

педагогічних умов та методики на формування професійної компетентності.  

На формувальному етапі експерименту одним з позитивних результатів 

була поява у студентів розуміння необхідності формування професійної 

компетентності, яка є важливою для професіонала. 

На констатувальному етапі експерименту лише 38 % студентів 

відзначали необхідність високого рівня сформованості професійної 

компетентності в майбутній професійній діяльності, після формувального 

етапу 96 % студентів усвідомили особливу значущість потреби у її 

формуванні. 

Згідно проведеного аналізу, на другому діагностичному зрізі 

констатували зміни у студентів експериментальних груп, а саме зміни в 

структурних критеріях професійної компетентності: 
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- зміни у мотиваційному критерії, які характеризуються оволодінням 

студентами знаннями щодо сутності, видів та особливостей застосування 

професійної компетентності; 

- зміни у інформаційно-пізнавальному критерії, які проявилися у 

дотриманні студентами основних принципів спілкування, правил ведення 

дискусії та в здатності ефективно взаємодіяти зі співрозмовником і 

впливати на нього; 

- позитивні зміни в оцінному критерії, які виявилися у прагненні 

студентів до особистісного зростання і здатності оцінити себе та 

співрозмовника у виробничих ситуаціях, а також у прагненні до 

самореалізації та самовдосконалення в професійній діяльності. 

Під час проведення формувального експерименту було виявлено те, 

що удеяких студентів причинами труднощів, які виникають у процесі 

формування професійної компетентності, є комунікативний бар’єр і 

занижена самооцінка. Враховуючи ці аспекти, до групи показників щодо 

результативностіформування професійної компетентності майбутніх 

фармацевтів ми внесли такий показник, як рівень самооцінки студентами 

сформованості професійної компетентності, а також її експертну оцінку, 

який був використаний на констатувальному етапі експерименту.   

Аналіз даних, отриманих після другого діагностичного зрізу, дає 

можливість зробити висновок, що в експериментальній групі адекватну 

оцінку рівню професійної компетентності отримали 64,5 % студентів, що 

на 28,8 % більше, ніж після проведення першого діагностичного зрізу. 

Розходження уявлень щодо сформованості професійної компетентності з 

оцінками експертів було відзначено у 35,7 % студентів.  

У контрольній групі нами було зафіксованонезначні зміни, а саме: 

зменшення кількості студентів, які мають нечітке уявлення про рівень 

сформованості професійної компетентності з 60,1 % до 55,8 %, та 

збільшення кількості студентів, які оцінили рівень своєї 

професійної  компетентності  адекватно з 39,9 % до 44,2 %. 
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Аналіз змін, які відбулися в самооцінці професійної компетентності 

студентів ЕГ і КГ після формувального етапу експерименту, дозволяє 

констатувати, що в експериментальних групах цьому сприяли: 

запроваджені педагогічні умови, зміст та методика  викладання, що 

знайшло прояв в розумінні студентами сутності та особливості професійної 

компетентності. 

Крім цього, викладачами була відзначена позитивна динаміка рівня 

сформованості професійної компетентності експериментальної групи в 

процесі вивчення дисциплін, що ґрунтувалася на порівнянні результатів, 

які продемонстрували студенти на початку  та на контрольному етапі. 

Усні опитування студентів експериментальної групи, які проводилися 

викладачами під час навчальних занять, включали: експрес-контроль якості 

засвоєння матеріалу теми; термінологічний аналіз ключових понять; 

відповіді на запитання, які були запропоновані викладачами до 

самостійного опрацювання; перевірку виконання тестових завдань; 

розв’язання аналітично-розрахункових, ситуаційних і творчих завдань; 

захист індивідуальних завдань та навчально-дослідних проектів. 

У процесі проведення експрес-контролю якості засвоєння студентами 

експериментальної групи лекційного матеріалу викладачі відзначили те, 

що відповіді студентів експериментальної групи стали більш логічними, 

ґрунтовними, аргументованими, переконливими; студенти демонстрували 

розуміння професійної термінології та використовували її у відповідному 

контексті, що свідчить про володіння студентами комунікативними вміння, 

а отже, формування комунікативної складової професійної компетентності. 

Студенти контрольної групи давали більш громіздкі пояснення, не завжди 

були переконливими, використовували слабкі аргументи, не завжди 

користувалисяпрофесійною термінологією. Це призводило до збільшення 

часу, який було заплановано на їх опитування. 

Термінологічний аналіз ключових понять з теми, який проводився на 

практичних заняттях, дозволив викладачам зробити висновок про те, що 
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студенти експериментальної групи оволоділи вміннями лаконічно і ємно 

визначити поняття, свідомо акцентувати увагу на тих компонентах, в яких 

полягав основний зміст поняття. Головним стало те, що студенти навчилися 

визначати ключеві компоненти поняття, тому могли давати власні 

визначення, які не повторюють номінальні, але повністю відтворюють їх 

зміст. Визначення понять, які надавалися студентами контрольних груп під 

час занять, або повністю співпадало з номінальним, тобто студенти їх 

просто запам’ятовували і відтворювали буквально, або не містило всіх 

складових, що впливало на зміст цього поняття. 

У процесі відповідей на запитання, які було винесено на самостійне 

опрацювання, студенти експериментальної групи демонстрували вміння 

давати відповідь, адекватну запитанню, акцентувати увагу на дійсно 

важливих аспектах, активно використовували індуктивний і дедуктивний 

методи, що давало їм змогу висловлювати інформацію у структурованій 

формі. Такий підхід до побудови відповіді підсилював її сприйняття іншими 

студентами і викладачем. Отже, в процесі самостійної роботи, яка 

відбувалася під керівництвом викладачів, студенти набували вміння 

працювати з текстовими матеріалами, таблицями, рисунками, схемами, 

діаграмами й адекватно сприймати наданий матеріал; уміння виділити 

основну думку, логічно вибудовувати опрацьований матеріал; обирати 

найбільш доцільні методи та форми презентації матеріалу, який 

опрацьовано. 

Виконання індивідуальних завдань та науково-дослідного проекту 

були обов’язковими формами роботи для студентів експериментальної 

групи. Звіти про виконання індивідуальних завдань сприяли формуванню 

професійної компетентності, а саме її складових: мотиваційний, 

інформаційно-пізнавальний, оцінний. Захист науково-дослідного проекту 

відбувався після вивчення дисципліни і дав змогу оцінити рівень 

сформованості професійної компетентності за визначеними нами 

показниками. Викладачі відзначили, що більшість студентів (близько 80 %) 
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продемонстрували достатній (середній) і творчий (високий) рівень 

сформованості професійної компетентності. Володіння функціональними 

вміннями знаходило прояв у тому, що студенти виявляли здатність 

інтерпретувати власні професійні знання в уміння і навички; проводили 

порівняльний аналіз свого варіанту вирішення проблеми з теорією та 

практикою вирішення аналогічних проблем; вільно володіли професійною 

термінологією. Комунікативні вміння студенти проявляли в процесі 

переконання аудиторії в правильності знайденого рішення, застосування 

аргументів, відповідних прийомів і стратегій впливу на аудиторію. Про 

сформованість  умінь студентів свідчить їх уміння встановлювати емоційний 

контакт з аудиторію та забезпечувати зворотній зв’язок між студентами та 

викладачем. 

Робота над тестами здійснювалася в два етапи: безпосереднє виконання 

тестових завдань та аналіз відповідей, наданих студентами на запропоновані 

питання. Студенти експериментальної групи часто виконували тестові 

завдання раніше відведеного часу, що, на нашу думку, пов’язане з 

ґрунтовним опрацюванням матеріалу теми завдяки проведенню експрес-

контролю якості засвоєння знань з теми, термінологічного аналізу ключових 

понять та якісним опрацюванням питань самостійної роботи завдяки 

мотивації студентів. Під час аналізу наданих студентами відповідей вони 

демонстрували вміння обґрунтовувати свою позицію, переконувати 

одногрупників і викладача в правильності наданої відповіді шляхом 

наведення відповідних теоретичних положень і нормативних документів, а 

також застосовуючи практику вирішення аналогічних питань. Студенти 

контрольної групи не завжди могли дати пояснення вибору відповіді, 

обґрунтування було не переконливим, аргументи формулювались так, що 

сприймалися аудиторією як недостатньо вагомі. 

Викладачі також проводили письмове опитування студентів під час 

практичних занять і підсумкових контрольних робіт. 

Підсумкові контрольні роботи передбачали виконання таких завдань: 
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відповідь на теоретичне питання, тестові завдання, термінологічний аналіз 

понять, рішення ситуаційної та творчої задачі. Після виконання студентами 

комплексної контрольної роботи викладачі відзначали що, результати, які 

були отримані після проведення першого контролю мали незначні 

розбіжності в експериментальній і конрольній групі. Обговорення 

викладачами цього питання на психолого - методичному семінарі дозволило 

констатувати те, що за такий проміжок часу не відбулося настільки істотних 

змін у рівні сформованості професійної компетентності студентів, щоб це 

відобразилося на виконанні завдань контрольної роботи. 

Після виконання другої комплексної контрольної роботи було 

відзначено відмінності в отриманих результатах у експериментальній і 

контрольній групах. Студенти експериментальної групи показали вищу 

результативність під час виконання контрольних завдань завдяки 

сформованим умінням більш системно викладати теоретичний матеріал, 

застосовувати міждисциплінарні знання, дотримуватися логіки в поданні 

матеріалу; лаконічно і точно давати визначення понять; чітко визначати 

проблему та формулювати пропозиції щодо її вирішення, пропонувати 

декілька варіантів вирішення поставленої проблеми та обґрунтувати 

найбільш доцільний варіант; творчо підходити до розв’язання проблеми. 

Результати виконання контрольних робіт студентами контрольної групи 

були такими: у відповідях на теоретичні питання був відсутнім цілісний 

підхід до вирішення проблеми, яка досліджується; студенти не завжди 

дотримувалися логіки викладення матеріалу, не завжди використовували 

професійну термінологію, допускали значні стилістичні помилки та 

порушення граматичних норм мовлення. 

Порівняльний аналіз результатів навчальної діяльності студентів 

експериментальної та контрольної групи дав змогу зробити такі висновки: 

– запровадження педагогічних умов та методики формування 

професійної компетентності студентів сприяли ефективному її 

формуванню, а тому студенти експериментальної групи 
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продемонстрували більш високий рівень сформованості професійної 

компетентності, ніж студенти контрольної групи; 

– високий рівень сформованості професійної компетентності майбутніх 

фармацевтів позитивно впливає на їх самооцінку, активізує їх 

особистісний потенціал, сприяє усвідомленню готовності до 

професійної діяльності; 

– студенти контрольної групи показали незначні відхилення в рівні 

сформованості професійної компетентності на контрольному етапі 

експерименту у порівнянні з констатувальним. 

Отримані результати ми пояснюємо відсутністю спеціальних умов, які 

сприяють формуванню зазначених умов, змістом програм професійно 

орієнтованих та загальноосвітніх дисциплін і методикою їх викладання. 

Позитивні зміни в розвитку складових професійної компетентності, які було 

відзначено серед студентів цієї групи, пов’язані з віковими змінами, 

передумовами яких є звичайне набуття життєвого досвіду, а також з 

прагненням окремих студентів до оволодіння професійною компетентністю.  

Цілісність і цілеспрямованість спроектованого педагогічного процесу 

зумовила ефективність педагогічних умов, зорієнтованих на формування 

професійної компетентності майбутніх фармацевтів, яке здійснювалось у 

процесі взаємодії студентів і викладачів. 
* 

Після проведення другого діагностичного зрізу було враховано 

результати, отримані таким чином: за методикою самооцінки та експертної 

оцінки професійної компетентності студентів, за результатами оцінки 

навчального портфоліо студентів, поточної успішності комплексних 

контрольних робіт, а також презентації науково-дослідного проекту. 

Узагальнення отриманих даних дає нам змогу визначити кінцеві результати 

педагогічної діяльності, яка спрямована на формування професійної 

компетентності майбутніх фармацевтів (табл. 3.6). 
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Таблиця 3.6 

Рівні сформованості професійної компетентності студентів ЕГ та КГ на 

констатувальному та контрольному етапі експерименту 

 

Рівні 

сформован

ості 

професійн

ої 

компетент

ності 

Критерії 

сформованості 

професійної 

компетентності 

Констатувальний етап Контрольний етап 

ЕГ КГ ЕГ КГ 

Кіль- 

кість 

(чол.) 

% 

Кіль- 

кість 

(чол.) 

% 

Кіль- 

кість 

(чол.) 

% 

Кіль

- 

кіст

ь 

(чол

.) 

% 

Елементар

ний 

(низький) 

Мотиваційний 41 16,3 49 19,6 22 8,6 48 19,2 

Інформаційно-

пізнавальний  
30 11,3 21 8,4 22 8,6 21 8,4 

Оцінний 32 12,5 19 7,6 13 5,0 19 7,6 

Всього 103 40,1 89 35,6 57 22,2 88 35,3 

Достатній 

(середній) 

Мотиваційний 47 18,3 53 21,2 64 24,9 53 21,2 

Інформаційно-

пізнавальний  
34 13,2 26 10,4 39 15,2 26 10,4 

Оцінний 21 8,2 16 6,4 25 9,7 16 6,4 

Всього 102 39,7 95 38,8 128 49,8 95 38,0 

Творчий 

(високий) 

Мотиваційний 23 8,9 25 10,0 29 11,3 26 10,4 

Інформаційно-

пізнавальний  
17 6,6 22 8,8 27 10,5 22 8,8 

Оцінний 12 4,7 19 7,6 16 6,2 19 7,6 

Всього 52 20,2 66 26,4 72 28,0 67 26,8 

Всього 257 100,0 250 100,0 257 100,0 250 100,0 

 

Після першого діагностичного зрізу елементарний (низький) рівень 

сформованості професійної компетентності було визначено у 40,1 % 

студентів експериментальної групи, а після проведення другого зрізу - 22,2 

%. Кількість студентів експериментальної групи, які мають творчий 

(високий) рівень сформованості професійної компетентності, збільшився н 

а 7,8 %, а достатній (середній) на 10,1 %. 

Зміни рівнів сформованості професійної компетентності студентів 

контрольної групи були мінімальними, а саме: на контрольному 

етапіексперименту творчий (високий) зріс на 0,4 %, ніж на 

констатувальному, достатній (середній) рівень лишився без змін - 38 %. 
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Кількість студентів контрольної групи з елементарним (низьким) рівнем 

сформованості професійної компетентності зменшилася на 0,4 % на 

контрольному етапі у порівнянні з констатувальним. 

З метою перевірки впливу запропонованих педагогічних умов та 

методики формування професійної компетентності майбутніх фармацевтів 

було використано критерій Пірсона: 

Сформулюємо дві гіпотези: 

– Н0- розподілили ЕГ та КГ не відрізняються один від одного. 

–  - розподіл ЕГ відрізняється від розподілу КГ. 

Усі розрахунки будемо здійснювати в таблиці у відповідності з таким 

алгоритмом: 

– у перший стовпчик заносимо назви розрядів і відповідні їм емпіричні 

частоти; 

– у другий стовпчик записуємо теоретичну частоту; 

– у третьому стовпчику записуємо визначену різницю міжемпіричною та 

теоретичною частотою; 

– визначаємо число степенів свободи; 

– ураховуємо зведені в квадрат різниці та заносимо їх в четвертий 

стовпчик; 

– ділимо отримані квадрати різниць на теоретичну частоту та записуємо 

результати в п’ятий стовпчик; 

– сумуємо результати п’ятого стовпчика та заносимо результати; 

– визначаємо критичні значення для даного числа степенів свободи 

(табл. 3.7.) 
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Таблиця 3.7 

 

Емпіричні та теоретичні частоти рівнів сформованості професійної 

компетентності студентів ЕГ та КГ 

 
Рівень сформованості 

професійної  

Компетентності 

 

 

Емпіричні частоти 

Суми 

Теоретичні частоти 

ЕГ КГ ЕГ 
КГ 

 

Е
л
ем

ен
та

р
н

и
й

 

(н
и

зь
к
и

й
) Мотиваційний 22 А 48 Б 70 35,48323471 34,51676529 

Інформаційно-

пізнавальний  
22 В 21 Г 43 

  

21,79684418 
21,20315582 

Оцінний 13 Д 19 Є 32 16,2209073 15,7790927 

Д
о
ст

ат
н

ій
 

(с
ер

ед
н

і

й
) 

Мотиваційний 64 Ж 53 З 117 59,30769231 57,69230769 

Інформаційно-

пізнавальний  
39 І 26 К 65 32,94871795   32,05128205 

Оцінний 25 Л 16 М 41 20,78303748 20,21696252 

Т
в
о
р
ч
и

й
 

(в
и

со
к
и

й
) 

Мотиваційний 29 Н 26 О 55 27,87968442 27,12031558 

Інформаційно-

пізнавальний  
27 П 22 Р 49 24,8382643 24,1617357 

Оцінний 16 С 19 Т 35 17,74161736 17,25838264 

Суми 
257 250 507 257 

250 

 

 

Для розрахунку емп  , здійснимо проміжні розрахунки, результати 

яких занесено в табл. 3.8. 

 

Таблиця 3.8 

 

Розрахунок  при співставленні розподілів ЕГ та КГ 

 

Комірки 

таблиці 

частот 

Емпірична 

частота 

 

Теоретична 

частота 

 

 -  
(  - 

 

(  - 

/  



 206 

A 22 35,48323471 -13,48323471 181,7976182 5,123479292 

Б 48 34,51676529 13,48323471 181,7976182 5,266936711 

В 22 21,79684418 0,20315582 0,041272287 0,001893498 

Г 21 21,20315582 -0,20315582 0,041272287 0,01946516 

Д 13 16,2209073 -3,2209073 10,37424384 0,639560022 

Є 19 15,7790927 3,2209073 10,37424384 0,657467703 

Ж 64 59,30769231 4,69230769 22,01775146 0,371246134 

З 53 57,69230769 -4,69230769 22,017755146 0,381641025 

І 39 32,94871795 6,05128205 36,61801445 1,111363863 

К 26 32,05128205 -6,05128205 36,61801445 1,142482051 

Л 25 20,78303748 4,21696252 17,7827729 0,855638783 

М 16 20,21696252 -4,21696252 17,7827729 0,879596669 

Н 29 27,87968442 1,12031558 1,255106999 0,045018695 

О 26 27,12031558 -1,12031558 1,255106999 0,046279218 

П 27 24,8382643 2,1617357 4,673101237 0,188141216 

Р 22 24,1617357 -2,1617357 4,673101237 0,19340917 

С 16 17,74161736 -1,74161736 3,033231029 0,170966996 

Т 19 17,25838264 1,74161736 3,033231029 0,175754072 

Суми 507 507 0  17,25282163 

 

Отже, емп =17,253 

Ураховуючи співставлення двох емпіричних розподілів, визначимо 

число степенів свободи за формулою: 

v= (k-1) x (c-1), де 

 

k – кількість розрядів ознаки; 

с – кількість розподілів, що порівнюються. 

У нашому випадку k =9;c=2. У цьому випадку формула буде мати 

такий вигляд: 

v= (9-1) x (2-1) = 8 

Визначимо критичне значення кр за таблицею XI Додатка 1 [194, 

с. 328] при v=8. 

кр =15,507 (р=0,05) 

Порівняємо Х2
крз Х2

емп: маємо Х2
емп (17,253)  > Х2

кр (15,507). 

Згідно отриманої нерівності ми можемо зробити висновок, що гіпотеза 

Н0видхиляється, підтверджуючи, що розподіл ЕГ відрізняється від розподілу 
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КГ. Це насамперед дає можливість стверджувати про те, що процес 

формування професійної компетентності майбутніх фармацевтів при 

використанні запропонованих педагогічних умов та розробленої методики 

відбувається більш ефективно та є закономірним. 

Таким чином, позитивні зміни, які відбувалися в процесі формування 

професійної компетентності студентів експериментальних груп 

підтверджують визначену гіпотезу про те, що цілеспрямоване формування 

професійної компетентності за умови впровадження створених педагогічних 

умов, сприяє їх виявленню, прояву та формуванню. 

Згідно проведеної роботи вважаємо за необхідне зробити акценти на 

складових запропонованих цедагогічних умов, на які викладачам необхідно 

звертати увагу в подальшій діяльності. 

Отже, мотивація студентів щодо формування професійної 

компетентності буде визначатись усвідомленням соціальної значущості 

обраної професії та зверненістю в перспективу своєї майбутньої діяльності. 

Реалізація цієї умови в навчальному процесі означає таку підготовку 

спеціалістів, яка передбачає певний рівень засвоєння теоретичних знань та 

опанування професійної компетентністю, що забезпечить успішне 

виконання професійної діяльності. 

Змістовний аспект педагогічних умов повинен реалізовуватись 

ураховуючи постійне оновлення навчального матеріалу, яке зумовлено 

динамічністю та мінливістю самої сфери фармації, а також активізації 

пізнавальної діяльності студентів шляхом формування в них прагнення 

безперервно поповнювати та вдосконалювати свої професійні знання, 

розширювати світогляд. 

Процес формування професійної компетентності майбутніх 

фармацевтів під час вивчення дисциплін передбачає використання 

різноманітних форм, методів навчання і способів діяльності. Слід пам’ятати, 

що метою реалізації зазначеної умови є відмова від репродуктивного 

вивчання та орієнтація на здійснення спільної діяльності студентів і 
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викладачів, яка ґрунтується на єдності сенсу та цілей цієї діяльності. 

Результативність формування професійної компетентності у процесі 

взаємодії студентів і викладачів може бути реалізована не лише завдяки їх 

оцінці та відстеженню, а також при визначенні професійної спрямованості 

студентів, головною складовою якої виступає інтерес до майбутньої 

професійної діяльності. 

 

Висновки до третього розділу  

 

На основі аналізу наукової літератури та узагальнення результатів 

експериментальних досліджень, що проводились в Кіровоградському 

медичному коледжі ім. Є. Й. Мухіна, Житомирському базовому 

фармацевтичному коледжу, Черкаської медичної академії розроблено 

змістовний аспект та етапи здійснення формувального експерименту з 

оволодіння професійною компетентністю майбутніх фармацевтів, що 

дозволило дійти таких висновків: 

 Розроблено та реалізовано методику діагностики рівнів 

сформованості професійної компетентності фармацевтів, яка грунтувалась 

на застосуванні методики В. Синявського та В. Федоришина з визначення 

комунікативних та організаторських схильностей (КОС-1), що найбільш 

вичерпно розкриває професійну компетентність, а саме її складову - 

функціональну компетентність; тест В. Ряховського для визначення оцінки 

рівня комунікативності, що відображає соціальну компетентність, яка є 

складовою професійної компетентності майбутніх фармацевтів; авторська 

методика самооцінки професійної компетентності майбутніх фармацевтів, 

яка дає можливість проаналізувати рівень сформованості професійної 

компетентності, враховуючи всі складові зазначеної компетентності; 

методика самооцінки професійної компетентності студентів, що найбільш 

точно розкриває особистісну складову професійної компетентності. Крім 

того, застосовували методи спостереження, опитування, тестування, аналіз 
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продуктів діяльності студентів, статистичні методи. 

 На констатувальному етапі експерименту було проведено 

дослідження рівнів сформованості професійної компетентності студентів, 

аналіз якого дав змогу зробити висновок, що формування професійної 

компетентності студентів відбувається стихійно, відсутні необхідні умови, 

які забезпечують ефективність формування зазначеної компетентності, 

відзначено низький рівень мотивації студентів, неадекватність оцінок 

студентів власної професійної компетентності, про що свідчить кількісний і 

якісний аналіз отриманих даних. 

 Сформовано експериментальну та контрольну групу студентів. Для 

забезпечення результативності навчального процесу, зорієнтованого на 

цілеспрямоване формування професійної компетентності у студентів 

експериментальних груп, було проведено низку заходів: розроблено 

методику формування професійної компетентності студентів у процесі 

вивчення дисциплін, сутність якої полягає у використанні активних та 

інтерактивних методів навчання, особливої структури практичних занять і 

запровадження різних форм самостійної роботи. 

 Сформулювано мету, завдання та принципи формувального етапу 

експерименту та зроблено припущення, що під час реалізації педагогічних 

умов та методики формування професійної компетентності у процесі 

викладання дисциплін, відбудуться якісні позитивні зміни в рівні 

сформованості у студентів зазначеної компетентності. 

 Обґрунтовано, що найбільш ефективними методами формування 

професійної компетентності майбутніх фармацевтів є активні та 

інтерактивні методи навчання, які було реалізовано під час лекційних, 

практичних занять, шляхом побудови діалогічної взаємодії, аналізу та 

вирішення ситуацій, що наближені до майбутньої професійної діяльності, 

проведення ділових ігор, а також під час самостійної та індивідуальної 

роботи студентів. 

 У процесі проведення експериментальної роботи було визначено, 
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що запровадження розроблених педагогічних умов та методики формування 

професійної компетентності студентів експериментальної групи під час 

викладання дисциплін позитивно впливає на формування зазначеної 

компетентності, що позначилося на кінцевих результатах у вигляді змін у 

функціональному, соціальному й особистісному компонентах. 

 Доведено, що реалізація запропонованих педагогічних умов та 

методики формування професійної компетентності позитивно впливала на 

самооцінку студентів, активізувала їх професійний та особистісний 

потенціал, сприяла усвідомленню готовності до професійної діяльності. 

 Підсумкова діагностика динаміки сформованості професійної 

компетентності у студентів експериментальної групи засвідчила 

статистично значущі зміни у порівнянні з результатами студентів 

контрольної групи. Це знайшло відображення в позитивній динаміці рівнів 

сформованості професійної компетентності студентів експериментальної 

групи: 28,0 % студентів досягли творчого (високого) рівня; з 38,0 % до 49,8 

% зросла кількість студентів з достатнім (середнім) рівнем сформованості 

професійної компетентності; водночас з 40,1 % до 22,2% зменшилася 

кількість студентів з елементарним низьким) рівнем сформованості 

професійної компетентності. Зміни, які відбувалися в рівні сформованості 

професійної компетентності студентів контрольної групи, були пов’язані, на 

нашу думку, з віковими змінами та набуттям досвіду взаємодії, а також з 

прагненням окремих студентів до оволодіння професійними вміннями, 

зокрема професійною компетентності під час навчання. 
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ВИСНОВКИ 

У дисертації теоретично узагальнене й запропоновано нове 

розв’язання наукового завдання, дослідження проблеми формування 

професійної компетентності майбутніх фармацевтів, що виявляється в 

теоретичному обґрунтуванні й експериментальній перевірці ефективності 

методики, педагогічних умов, які сприяють успішності формування 

професійної компетентності майбутніх фармацевтів. Результати 

теоретичного й експериментального дослідження підтвердили гіпотезу, 

засвідчили вирішення поставлених завдань і дали підстави для таких 

висновків: 

1. У ході аналізу  філософської, соціологічної, медичної та педагогічної 

літератури встановлено, що проблема формування професійної 

компетентності з різних наукових позицій завжди цікавила дослідників, але 

особливої актуальності вона набула останнім часом, що зумовлено 

трансформаційними процесами у нашій державі. Водночас стає очевидним, 

що недостатньо уваги приділялося вивченню професійної компетентності 

майбутніх фармацевтів, розробці її структури.  

2. Наукове обґрунтування сутності поняття «професійної 

компетентності» пояснюється необхідністю збагатити зміст і структуру 

професійної компетентності майбутнього фармацевта. У структурі 

професійної компетентності майбутніх фармацевтів виокремили такі 

структурні компоненти: функціональний, соціальний та особистісний.  

Обґрунтовано, що професійна компетентність фармацевта є похідним 

інтегрованої єдності соціально-особистісних, загальнонаукових, 

інструментальних та професійних компетенцій. 

 Встановлено доцільність застосування компетентнісного підходу при 

підготовці майбутніх фармацевтів, оскільки він забезпечується: 

відображенням у змісті навчання професійно спрямованої структурованої 

інформації проблемного характеру; професійно обґрунтованим вибором 

мотивів і цілей освітнього процесу у навчальному закладі; виконанням 
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реальних проектних завдань та програм, спрямованих на вдосконалення 

професійної компетентності майбутніх фармацевтів. 

3. На основі проведеного аналізу науково-педагогічної літератури та  

враховуючи аналіз наведених підходів щодо змісту критеріїв оцінювання 

рівня сформованості професійної компетентності майбутніх фармацевтів 

визначені такі критерії: мотиваційний,  інформаційно-пізнавальний, 

оцінний.  Для кожного критерію було визначено певні показники. На 

основі визначених критеріїв і показників було також визначено рівні 

сформованості професійної компетентності, які ранжовано на високий 

(творчий), середній (достатній), низький (елементарний), достатній. 

4. Науково обґрунтовано та експериментально перевірено, що 

підвищення ефективності формування професійної компетентності 

майбутніх фармацевтів забезпечується завдяки дотриманню таких 

педагогічних умов: визначення груп умінь, які повинен мати компетентний 

фармацевт; методичних – проектування викладачем навчального процесу; 

технологічних – використання в навчальному процесі активних та 

інтерактивних методів навчання; акмеологічних – створення системи 

стимулювання та мотивації. 

Обґрунтовано й експериментально перевірено результативність 

запропонованих педагогічних умов та методики діагностики рівнів 

сформованості професійної компетентності майбутніх фармацевтів, яка 

ґрунтувалась на застосуванні методики В. Синявського та В.  Федоришина з 

визначення комунікативних та організаторських схильностей (КОС-1), що 

найбільш вичерпно розкриває професійну компетентність, а саме її 

складову – функціональну компетентність; застосовано тест В. Ф. 

Ряховського для визначення оцінки рівня комунікативності, що відображає 

соціальну компетентність, яка є складовою професійної компетентності 

майбутніх фармацевтів; було застосовано авторську методику самооцінки 

професійної компетентності майбутніх фармацевтів, яка сприяла аналізу 

рівня сформованості професійної компетентності, враховуючи всі складові 
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зазначеної компетентності; було використано методику самооцінки 

професійної компетентності студентів, що найбільш точно розкриває 

особистісну складову професійної компетентності. Крім того, 

застосовували методи спостереження, опитування, тестування, аналіз 

результатів діяльності студентів, статистичні методи. 

 Підсумкова діаґностика динаміки сформованості професійної 

компетентності у студентів експериментальної групи засвідчила 

статистично значущі зміни у порівнянні з результатами студентів 

контрольної групи. Це знайшло відображення в позитивній динаміці рівнів 

сформованості професійної компетентності студентів експериментальної 

групи: 28,0 % студентів досягли творчого (високого) рівня; з 38,0 % до 49,8 

% зросла кількість студентів з достатнім (середнім) рівнем сформованості 

професійної компетентності; водночас із 40,1 % до 22,2% зменшилась 

кількість студентів з елементарним (низьким) рівнем сформованості 

професійної компетентності. Зміни, які відбувалися в рівні сформованості 

професійної компетентності студентів контрольної групи, були пов’язані, 

на нашу думку, з віковими змінами та набуттям досвіду взаємодії, а також з 

прагненням окремих студентів до оволодіння професійними вміннями, 

зокрема професійною компетентності під час навчання. 

5. Розроблено методику формування професійної компетентності 

майбутніх фармацевтів, сутність якої полягає у розробці методичної 

концепції дисципліни; визначенні мінімуму знань і професійних умінь, 

якими повинні оволодіти студенти; методів викладання, тобто застосування 

активних та інтерактивних методів навчання, які було реалізовано під час 

лекційних, практичних занять, шляхом побудови діалогічної взаємодії, 

аналізу та вирішення ситуацій, що наближені до майбутньої професійної 

діяльності, проведення ділових ігор, а також під час самостійної та 

індивідуальної роботи студентів; форм взаємодії студентів із викладачами, 

контрольних заходів, підготовці відповідного програмно-методичного 

забезпечення.  

Проведене дослідження не вичерпує всіх аспектів розглянутої 
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проблеми формування професійної компетентності майбутніх фармацевтів, 

а засвідчує необхідність подальшої її розробки за такими основними 

напрямками: уточнення структурних складових професійної компетентності 

майбутніх фармацевтів, вивчення та запровадження практики формування 

професійної компетентності майбутніх фахівців фармацевтів з урахуванням 

закордонного досвіду  та  досвіду України. 
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ДОДАТКИ 

 

Додаток А 

Анкета В. В. Синявського та В. О. Федоришина 

Дослідження комунікативних та організаторських схильностей (КОС-1) 

за допомогою тест-опитувальника (КОС-1) можна проводити і з одним 

досліджуваним і з групою. Досліджуваним роздають тести опитувальника, 

бланк для відповідей, зачитується інструкція. 

Інструкція: «Запропонована анкета містить 40 питань. Прочитайте їх 

та дайте відповіді на всі питання за допомогою бланка. На бланку 

надруковані номери питань. Якщо Ваша відповідь на питання позитивна, 

тобто Ви погоджуєтеся з тим про, що запитують у питанні, то на бланку 

відповідний номер обведіть кружечком. Якщо Ваша відповідь негативна, 

тобто Ви не погоджуєтесь, то відповідний номер закресліть. Слідкуйте, що 

номер питання і номер у бланку для відповідей співпадали. Майте на увазі, 

що питання носять загальний характер і не можуть містити всіх необхідних 

подробиць. Тому уявіть собі типові ситуації і не задумуйтесь над деталями. 

Не слід витрачати багато часу на роздуми, відповідайте швидко. Можливо, на 

деякі питання Вам буде важко відповісти. Тоді намагайтесь дати ту відповідь, 

якій Ви надаєте перевагу. При відповіді на будь-яке з цих питань звертайте 

увагу на його перші слова та узгоджуйте свої відповіді з ними. Відповідаючи 

на питання, не прагніть створити заздалегідь приємне враження. Важлива 

Ваша відвертість при відповіді». 

Опитувальник 

1. Чи багато у Вас друзів, з якими Ви постійно спілкуєтесь? 

2. Чи часто Вам вдається схилити більшість своїх знайомих до прийняття 

ними Вашої думки? 

3. Чи довго Вас турбує почуття образи, яку завдав Вам хтось із приятелів? 

4. Чи завжди Вам важко орієнтуватися у критичній ситуації, що склалась? 
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5. Чи є у Вас прагнення встановлення нових знайомств з різними 

людьми? 

6. Чи подобається Вам займатись громадською роботою? 

7. Чи вірно, що Вам приємніше та простіше проводити час з книжками 

або з якими-небудь іншими справами, ніж з людьми? 

8. Якщо виникли які-небудь перешкоди у здійсненні Ваших намірів, то чи 

легко відступаєте від них? 

9. Чи легко Ви встановлюєте контакти з людьми, які значно старші за 

віком? 

10. Чи любите Ви вигадувати й організовувати зі своїми приятелями різні 

ігри та розваги? 

11. Чи важко Вам спілкуватись у новій компанії? 

12. Чи часто Ви відкладаєте на інші дні ті справи, які потрібно було б 

виконувати сьогодні? 

13. Чи легко Вам вдається встановлювати контакти з незнайомими 

людьми? 

14. Чи прагнете Ви домогтися, щоб Ваші приятелі, колеги діяли у 

відповідності з Вашою думкою? 

15. Чи важко Ви адаптуєтесь у новому колективі? 

16. Чи вірно, що у Вас не буває конфліктів з колегами з причини 

невиконання ними своїх обов'язків, зобов'язань? 

17. Чи прагнете Ви при нагоді познайомитись і поспілкуватись з новою 

людиною? 

18. Чи часто у вирішенні важливих справ Ви приймаєте ініціативу на 

себе? 

19. Чи дратують Вас оточуючі люди і чи хочеться Вам побути наодинці? 

20. Чи правда, що Ви зазвичай погано орієнтуєтесь у незнайомих умовах? 

21. Чи подобається Вам постійно знаходитись серед людей? 

22 Чи виникає у Вас роздратування, якщо Вам не вдається закінчити 

розпочату справу? 
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23. Чи відчуваєте Ви утруднення, незручності, якщо потрібно проявити 

ініціативу, щоб познайомитись з новою людиною? 

24. Чи правда, що Ви стомлюєтесь від частого спілкування з приятелями? 

25. Чи любите Ви брати участь у колективних іграх? 

26. Чи часто Ви проявляєте ініціативу при вирішенні питань, що 

стосуються інтересів Ваших друзів, знайомих? 

27. Чи правда, що Ви почуваєте себе невпевнено серед малознайомих 

людей? 

28. Чи вірно, що Ви рідко прагнете довести свою правоту? 

29. Чи вважаєте Ви, що Вам не дуже важко внести пожвавлення в 

малознайому компанію? 

30. Чи брали Ви участь у громадській роботі в навчальному закладі? 

31. Чи прагнете Ви обмежити коло своїх знайомих невеликою кількістю 

людей? 

32. Чи вірно, що Ви не прагнете відстоювати свою думку або рішення, 

якщо воно не було відразу прийняте Вашими товаришами? 

33. Чи відчуваєте себе невимушено у незнайомій Вам компанії? 

34. Чи охоче Ви приступаєте до організації різних заходів для своїх 

товаришів? 

35. Чи правда, що Ви не відчуваєте себе достатньо впевненим і спокійним, 

коли потрібно говорити що-небудь великій групі людей? 

36. Чи часто Ви спізнюєтесь на ділові зустрічі, побачення? 

37. Чи вірно, що у Вас багато друзів? 

38. Чи часто Ви потрапляєте у центр уваги своїх товаришів? 

39. Чи часто Ви соромитесь, почуваєтесь незручно при спілкуванні з 

малознайомими людьми? 

40. Чи правда, що Ви не дуже впевнено почуваєте себе в оточенні великої 

групи своїх приятелів? 
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Додаток Б 

Оцінка рівня комунікативності (тест В. Ф. Ряховського) 

 

Тест дає можливість визначити рівень комунікабельності людини. 

Відповідати на питання треба використовуючи три варіанти відповідей 

– «так»,  «іноді»,  й  «ні». 

Текст опитувальника 

1. У Вас передбачається ординарна або ділова зустріч. Чи хвилює Вас 

очікування цієї зустрічі? 

2. Чи викликає у Вас сум'яття й невдоволення доручення виступити з 

доповіддю, повідомленням, інформацією на якій-небудь нараді, зборах або 

аналогічних заходах? 

3. Чи не відкладаєте Ви візит до лікаря наостанок? 

4. Вам пропонують виїхати у відрядження в місто, де Ви ніколи не бували. 

Чи докладете Ви максимум зусиль, щоб уникнути цього відрядження? 

5. Чи любите Ви ділитися своїми переживаннями з будь-ким? 

6. Чи дратуєтеся Ви, якщо незнайома людина на вулиці звернеться до Вас 

із проханням (показати дорогу, назвати час, відповісти на якесь питання)? 

7. Чи вірите Ви, що існує проблема «батьків і дітей» і що людям різних 

поколінь важко розуміти один одного? 

8. Чи посоромитеся Ви нагадати знайомому, що він забув Вам повернути 

гроші, які взяв у борг кілька місяців тому? 

9. У ресторані або в їдальні Вам подали явно недоброякісне блюдо. Чи 

промовчите Ви, лише розлючено відсунувши тарілку? 

10. Ви опинилися один на один з незнайомою людиною. Ви не вступите з 

нею в бесіду й будете відчувати невдоволення, якщо першим заговорить він. 

Так чи ні? 
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11. Вас приводить у жах будь-яка довга черга, де б вона не була (у 

магазині, бібліотеці, касі кінотеатру). Ви відмовитеся від свого наміру або 

станете у чергу і будете нудитися очікуванням? 

12. Чи боїтеся Ви брати участь у якій-небудь комісії з розгляду 

конфліктних ситуацій? 

13. У Вас є власні критерії оцінки досягнень літератури, мистецтва, 

культури й ніяких чужих думок на цей рахунок Ви не приймаєте. Це так? 

14. Почувши висловлювання явно помилкового погляду з питання, що 

добре Вам відоме, Ви, переважно, промовчите й не будете вступати в 

розмову? 

15. Чи викликає у Вас досаду прохання допомогти розібратися в тому чи 

іншому службовому питанні або навчальній темі? 

16. Ви з більшою наполегливістю викладаєте свій погляд (думку, оцінку) 

у письмовій формі, чи в усній? 
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Додаток В 

Таблиця В 

Шкала та критерії оцінювання навчальної діяльності студентів та 

сформованості професійної компетентності у процесі вивчення 

фармацевтичних дисциплін 

Сума балів 

за видами 

навчальної 

діяльності 

Якісна оцінка 

та критерії 

оцінювання 

Оцінка 

за 

шкалою 

ECTS 

Відсоток 

студентів, 

які 

зазвичай 

досягають 

відповідно

ї оцінки 

Оцінка за 

національною 

шкалою 

Рівні 

підсумкової 

оцінки 

портфоліо 

 

Іспит 

 

Залік 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 

 

90-100 

 

 

 

ВІДМІННО – 

відмінне 

виконання лише 

з незначною 

кількістю 

помилок 

 

 

 

А 

 

 

 

10% 

 

 

 

Відмінн

о 

 

 

 

Зарахован

о 

Зміст портфоліо 

свідчить про те, 

що студент 

показав 

очевидний 

прогрес в рівні 

розвитку 

творчого 

мислення, вмінні 

вирішувати 

поставлені 

задачі 

неординарно, 

високий рівень 

сформованості 

професійної 

компетентності 

 

 

 

 

82-89 

 

 

 

ДУЖЕ ДОБРЕ – 

вище середнього 

рівня з кількома 

незначними 

помилками 

 

 

 

 

В 

 

 

 

 

25% 

 

 

 

 

Добре 

 

 

 

 

Зарахован

о 

Портфоліо цього 

рівня 

демонструє в 

студентів 

ґрунтовні знання 

з дисципліни, 

однак 

недостатній 

рівень творчості 

до вирішення 

завдань. 

Достатньо 

високий рівень 

сформованості 

професійної 

компетентності 
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75-81 

 

 

ДОБРЕ – взагалі 

правильна 

робота з певною 

кількістю грубих 

помилок 

 

 

С 

 

 

30% 

 

 

Добре 

 

 

Зарахован

о 

У цьому рівні 

портфоліо 

акцент зроблено 

на обов'язковій, 

за якою можна 

оцінити рівень 

сформованості 

програмних 

знань і вмінь. 

Відсутність 

творчого 

мислення 

 

 

 

 

68-74 

 

 

 

ЗАДОВІЛЬНО – 

непогано, але зі 

значною 

кількістю 

недоліків 

 

 

 

 

D 

 

 

 

 

25% 

 

 

 

 

Задовіль

но 

 

 

 

 

Зарахован

о 

Портфоліо, за 

яких важко 

сформувати 

загальне 

враження не 

лише про рівень 

розвитку знань і 

вмінь з 

дисципліни, але 

також про рівень 

сформованості 

професійної 

компетент-ності.  

60-67 ДОСТАТНЬО – 

виконання не 

задовольняє 

мінімальні 

критерії 

Е 10% Задовіль

но 

Зарахован

о 

У портфоліо 

представлені 

уривчасто 

виконані 

завдання. Таке 

портфоліо дуже 

важко оцінити 

 

35-59 

НЕЗАДОВІЛЬН

О – виконання 

не задовольняє 

мінімальні 

критерії з 

можливістю 

повторного 

складання; 

робота потребує 

доробки 

 

FX 

 

– 

 

Незадові

льно 

 

Не 

зарахован

о 

Портфоліо, за 

яких взагалі 

неможливо 

визначити 

прогрес в 

навчанні, більше 

того у 

формуванні 

професійної 

компетентності 

 

1-34 

НЕЗАДОВІЛЬНО 

– виконання не 

задовольняє 

мінімальні 

критерії з 

обов'язковим 

повторним 

курсом; робота 

потребує певної 

переробки 

 

F 

 

– 

 

Незадові

льно 

 

Не 

зарахован

о 

Портфоліо має 

обмежену 

кількість робіт, 

які не 

відповідають 

вимогам, або 

воно взагалі 

відсутнє 
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Додаток Г 

Таблиця Г 

Критерії і шкала оцінювання письмових робіт студентів 

 
Оцінка 

за 

шкалою 

ECTS 

 

Якісна оцінка 

 

Критерії оцінки 

Ступінь 

сформованості 

професійної 

компетентності 

1 2 3 4 

 

 

А 

 

 

ВІДМІННО 

- чітке розуміння цілі та завдань 

поставленої проблеми; 

- правильне визначення об'єкта та предмета 

дослідження; 
- системність підходу щодо розв'язання 

поставленої проблеми; 

- творчий підхід у розв'язанні проблеми; 

- прояв міждисциплінарних знань; 
- можливість запропонувати декілька 

варіантів вирішення проблеми, а також 

визначення найбільш доцільного варіанту; 

- стилістична відповідність оформлення 
завдань 

 

Творчий 

(високий) рівень 

сформованості 

професійної 

компетентності 

 

 

В 

 

 

ДУЖЕ ДОБРЕ 

- свідоме формулювання цілі та завдань 

щодо поставленої проблеми; 
- достатньо обґрунтований вибір об'єкта та 

предмета дослідження; 

- послідовність у розкритті поставлених 

завдань для вирішення проблеми; 
- широке використання набутої теоретичної 

бази в процесі дослідження проблеми; 

- нормативність мови та наявність 
незначних стилістичних помилок 

 

Творчий 

(високий) рівень 

сформованості 

професійної 

компетентності 

 

 

С 

 

 

ДОБРЕ 

- обґрунтований вибір об'єкта та предмета 

дослідження; 

- наявність уявлень про ціль і завдання, які 
потрібно виконати; 

- застосування однобокого підходу до 

вирішення досліджуваної проблеми; 
- володіння теоретичною базою на 

достатньому рівні; 

- володіння технологією дослідження, але 

при деякій схематичності її використання; 
- успішне вирішення основних завдань; 

- незначні відхилення від стилістичних та 

граматичних норм 

 

Достатній 

(середній) 

рівень 

сформованості 

професійної 

компетентності 
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D 

 

 

ЗАДОВІЛЬНО 

- обмежене уявлення про ціль та завдання, 

які необхідно вирішити для розв'язання 

поставленої проблеми; 

- інтуїтивний вибір об'єкта та предмета 
дослідження; 

- задовільне володіння теоретичною базою; 

- відсутність цілісного підходу до 
проблеми, яка досліджується; 

- незначні порушення технології 

дослідження; 
- значні стилістичні помилки та порушення 

граматичних норм 

 

Рівень 

сформованості 

професійної 

компетентності 

нижче 

достатнього 

(середнього) 

 

Е 

 

ДОСТАТНЬО 

- обмежене уявлення про ціль дослідження; 

- вузьке розуміння завдань дослідження; 
- володіння теоретичною базою на 

мінімальному рівні; 

- відсутність цілісного підходу до 
дослідження проблеми; 

- значна кількість стилістичних та 

граматичних помилок 

Елементарний 

(низький) рівень 

сформованості 

професійної 

компетентності 

 

F 

 

НЕЗАДОВІЛЬНО 

- випадковий вибір об'єкта дослідження; 

- цілі і завдання не відповідають одне 
одному, що в кінцевому результаті не дає 

можливості досягти поставлених цілей; 

- недостатні знання теоретичної бази 
дослідження; 

- повна безграмотність роботи 

Відсутність 

прояву 

професійної 

компетентності 

 

F 

 

НЕЗАДОВІЛЬНО 

- випадковий вибір об'єкта дослідження; 

- невизначеність поставлених цілей і 

завдань; 
- відсутність теоретичних знань; 

- технологія дослідження відсутня; 

- повна безграмотність роботи 

Відсутність 

прояву 

професійної 

компетентності 
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Додаток Д 

Таблиця Д 

Критерії і шкала оцінювання усних відповідей студентів 

 
Оцінка 

за 

шкалою 

ECTS 

 

Якісна оцінка 

 

Критерії оцінки 

Ступінь 

сформованості 

професійної 

компетентності 

1 2 3 4 

 

 

А 

 

 

ВІДМІННО 

- правильне розуміння теми та предмета 

питання; 

- вільне володіння понятійним 

апаратом; 

- продумана композиція виступу; 

- системність в процесі висвітлення 

питання; 

- наявність міжпредметних зв'язків; 

- креативність у діалозі; 

- здатність до практичного відбиття 

теорії, ерудованість і красномовність 

- логічна 

структурність усних 

відповідей; 

- прояв високої 

наукової 

креативності, 

комунікативності; 

- правильність мови 

 

 

В 

 

 

ДУЖЕ ДОБРЕ 

- правильне розуміння теми і предмета 

питання; 

- володіння понятійним апаратом на 

високому рівні; 

- аналітичний підхід до висвітлення 

питання; 

- самостійність суджень і готовність до 

конструктивного діалогу; 

- свідоме уявлення про співвідношення 

теорії і практики 

- самостійність 

наукової думки; 

- вільне володіння 

комунікативними 

методами в процесі 

висвітлення питання; 

- вільне володіння та 

правильність мови 

 

 

С 

 

 

ДОБРЕ 

- вірне розуміння теми і предмета; 

- пасивне володіння понятійним 

апаратом; 

- цілісність бачення досліджуваної 

проблеми; 

- описовий підхід до висвітлення 

питання; 

- закритість в діалозі; 

- утруднення в практичному 

застосуванні теорії; 

- незначні відхилення від норм 

мовлення  

- відсутність 

оригінальності 

суджень; 

- схильність до 

шаблонного ведення 

дискусії; 

- мова, в цілому, 

відповідає нормам 

 

 

D 

 

 

ЗАДОВІЛЬНО 

- вузьке розуміння теми та предмета 

питання; 

- фрагментарність бачення проблеми; 

- описовий підхід до висвітлення 

питання; 

- нерозуміння окремих питань; 

- задовільне володіння теоретичною 

базою; 

- недостатня 

професійна 

компетентність; 

- схильність до 

логічних помилок; 

- відсутність 

креативності в 

викладанні питання; 
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- утруднення при побудові діалогу; 

- нелогічна побудова композиції 

виступу; 

- слабке розуміння зв'язку теорії з 

практикою; 

- утруднення в процесі викладення 

матеріалу 

- схильність до 

комунікативної 

замкненості; 

- утруднення в 

процесі мовлення; 

- мова не завжди 

відповідає нормам 

 

 

Е 

 

 

ДОСТАТНЬО 

- відносне розуміння теми і предмета 

питання; 

- приблизне бачення проблеми; 

- описовий підхід до висвітлення 

питання; 

- некоректна побудова композиції 

виступу; 

- нерозуміння можливих зв'язків між 

теорією та практикою; 

- значні утруднення при викладанні 

матеріалу 

 

- прояв мінімальної 

професійної 

компетентності; 

- наявність певної 

кількості логічних 

помилок в процесі 

спілкування; 

- комунікативна 

замкненість; 

- задовільне 

володіння 

основними 

комунікативними 

методами 

 

 

FX 

 

 

НЕЗАДОВІЛЬНО 

- недостатнє розуміння теми і предмета 

питання; 

- відсутність загального бачення 

проблеми; 

- відсутність логічного викладення 

думок; 

- істотні прогалини в знанні питання; 

- відсутність композиції виступу; 

- відсутність зв'язку між теорією та 

практикою; 

- схильність до 

логічних помилок у 

процесі спілкування; 

- відсутність 

композиції виступу; 

- ситуативне 

володіння 

основними 

комунікативними 

методами 

 

F 

 

НЕЗАДОВІЛЬНО 

- відсутність розуміння теми і предмета 

питання; 

- тотальні прогалини в знанні питання; 

- нерозуміння суміщення теорії та 

практики; 

- відсутність логіки у викладанні 

матеріалу 

- велика кількість 

логічних помилок в 

процесі спілкування; 

- відсутність 

композиції виступу; 

- відсутність 

володіння 

комунікативними 

методами 
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Додаток Е 

Додаткові завдання для збагачення дисципліни 

  «Організація та економіка фармації» 

Ситуаційна вправа з підтеми 8.1. «Організація діяльності аптек. 

Фармацевтична етика і деонтологія» 

Завдання 1. 

І. Вихідні дані. 

Ви – фармацевт у аптечній мережі. Ваше завдання запропонувати свою 

кандидатуру на адміністративну посаду орієнтуючись при цьому на високий 

рівень особистісної саморегуляції. 

ІІ. Завдання до ситуації. 

Провести оцінювання за тестом «Саморегуляція особистості в діяльності» 

свого одногрупника. Обґрунтувати одержані результати конкретними 

прикладами поведінки опитуваного. 

ІІІ. Інформаційне забезпечення задачі. 

На кожне запитання слід відповісти «ТАК» або «НІ». При збігу 

відповідей з ключем зараховується 1 бал. За сумою набраних балів 

визначають характеристику особистості. 

Бланк запитань. 

1.   Вас вважають упевненою в собі людиною. 

2. Перед початком роботи Ви, зазвичай, аналізуєте умови, в яких 

належить працювати. 

3.   При виконанні будь-якої роботи Ви оцінюєте не тільки її кінцевий, а й 

проміжні результати. 

4. Ви схильні відмовитися від задуманого, якщо іншим здається, що 

почали не так. 

5. Навіть при виконанні відповідальної роботи Вам не потрібен зовнішній 

контроль. 

6. Ви однаково старанно виконуєте як цікаву, так і нецікаву роботу. 
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7. Для успішного виконання відповідальної роботи необхідно, щоб Вас 

контролювали. 

8. Ваш робочий день минає безсистемно. 

9. Ви вважаєте за краще виконувати менш відповідальну, але і менш 

цікаву роботу. 

10. Після закінчення роботи Ви обов'язково перевіряєте, чи правильно 

вона виконана. 

11. Ви обов'язково повертаєтеся до розпочатої справи, навіть якщо вас 

ніхто не контролює. 

12. Сумнів в успіху часто змушує Вас відмовитися від наміченої справи. 

13. Вам часто не вистачає завзятості для досягнення поставленої мети. 

14. Ваші плани ніколи не розходяться з вашими можливостями. 

15. Як правило, будь-які рішення Ви ухвалюєте, радячись із кимось. 

16. Вам часто буває важко змусити себе зосередитися на якихось 

завданнях або роботі. 

17. Коли Ви зайняті однією роботою, Вам важко буває переключатися на 

іншу. 

18. Ви схильні відмовитися від роботи, коли вона не просувається. 

Інтерпретація результатів 

Відповідь «ТАК» на запитання: 1, 5, 11, 14; відповідь «Ні» на запитання: 

2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 18. 

0 – 7 балів. У своїй діяльності покладається на підказки, поради, чіткі 

вказівки керівника, уникає відповідальності за ухвалення рішення. 

8 – 10 балів. Упевнений у собі, але чекає підтримки, поради, згоди з боку 

керівника на певні дії. Прислухається до значущих, авторитетних для нього 

людей. 

11 – 18 балів. Упевнений у собі, має розвинений самоконтроль, прагне 

самостійно ухвалювати рішення, виконувати складні роботи, готовий брати 

відповідальність для вирішення складних питань. 
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Додаток Є 

Додаткові завдання для збагачення дисципліни «Основи менеджменту та 

маркетингу у фармації» 

Аналітична вправа до теми 14  «Якості фармацевта» 

«Фармацевтична етика і деонтологія в організації діяльності аптек» 

І. Вихідні дані. 

Вивчення теоретичних основ фармації повинно поєднуватися з набуттям 

практичних навичок. 

Особистість фармацевта – це один з  факторів забезпечення ефективного 

розвитку фармації. 

Ідеальний образ сучасного фармацевта передбачає наявність у людини 

якостей, наведених у табл. Є. 

Таблиця Є 

Якості фармацевта 
Групи якостей Якості фармацевта 

Професійно-ділові якості - висока професійність; 

- стратегічне мислення; 

- генерація ідей; 

- прагнення до професійного зростання; 

Адміністративно-організаційні якості - оперативність; 

- гнучкість стилю управління; 

- уміння доводити справу до логічного 

завершення; 

- послідовність дій; 

- внутрішній контроль; 

- уміння організовувати час 

Соціально-психологічні якості - психологічна компетентність; 

- лідерські здібності; 

- упевненість у собі; 

- уміння керувати своєю поведінкою; 

- уміння управляти емоціями в стресових 

ситуаціях; 

- колегіальність; 

- толерантність; 

- оптимізм; 

- переконливість; 

- уміння управляти конфліктами; 

- інтелектуальність. 

Моральні якості - патріотизм; 

- національна свідомість; 

- державницька позиція; 

- інтелігентність; 

- людяність; 
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- порядність; 

- почуття обов'язку; 

- чесність; 

- доброзичливість 
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