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УДК: 378.015.31 :615-057.875 
МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСIЙНОI КОМПЕТЕНТНОСТI 

ПРОВIЗОРА 

Нагорний В.В., Каплаушенко Т.М, Нагорна Н.О. 

Запорiзький державний медичний унiверситет 

Вступ. Квалiфiкацiйнi вимоги до фармацевтичних працiвникiв 

визначаються необхiдним рiвнем компетенцiй фахiвцiв, що формуються як на 

нацiональному, так i на мiжнародному рiвнях. Головним завдання сучасно'i 
освiти € забезпечення належного рiвня пiдготовки майбутнiх фахiвцiв, якi 

повиннi стати конкурентоспроможними на ринку працi, здатними до постiйно'i 

самоосвiти, самовдосконалення, ефективно'i виробничо'i дiяльностi. При цьому 

вирiшальну роль вiдiграе професiйна компетентнiсть провiзорiв, яка залежить 

вiд багатьох факторiв, що визначають якiсть пiдготовки майбутнiх фахiвцiв, 'ix 
готовнiсть до виконання професiйних завдань та подальшого особистiсного 

розвитку. 

Формування професiйно'i компетентностi майбутнiх провiзорiв пов'язано 

з науково обrрунтованою та впровадженою в освiтнiй процес моделi. Побудова 

тако'i моделi, в освiтньому процесi закладу вищо'i освiти (ЗВО), дасть 
. . . 

можлишсть не лише оволодпи знаниями, вмшнями та навичками, але й 

реалiзувати 'ix в умовах майбутньо'i професiйно'i дiяльностi. 
Мета дослiдження. Аналiз особливостей рiзних видiв практик та 

значущостi практичного навчання студентiв у формуваннi професiйних 

компетенцiй фахiвцiв фармацевтичного профiлю. 

Методи дослiдження. У сучаснiй педагогiчнiй лiтературi iснують рiзнi 

пiдходи науковцiв до розробки моделi професiйно'i компетентностi майбутнiх 

фахiвцiв. 

Так, В. Байденко до структури моделi професiйно'i компетентностi 

фахiвця включае ряд компетентностей: ключовi, базовi, професiйнi, спецiальнi 

та вузькоспецiалiзованi. На думку цього вченого, ключова професiйна 

компетентнiсть розвиваеться на основi знань, якi повинен засво'iти майбутнiй 

фахiвець пiд час навчальних занять. Базова професiйна компетентнiсть включае 

знания, вмiння та навички, що формуються на основi ключово'i професiйно'i 

компетентностi. Спецiальна - вiдображае специфiку дiяльностi майбутнiх 

фахiвцiв [1]. I. Дичкiвська показниками готовностi особистостi до засвоення 
знань та вмiнь в освiтньому процесi, формування професiйно'i компетентностi 

майбутнiх фахiвцiв вважае мотивацiйний, когнiтивний, креативний та 

рефлексивний компоненти. Bci цi компоненти, на 11 думку, € 

взаемопов'язаними. Даючи аналiз кожному компонентовi, дослiдниця вказуе на 

те, що мотивацiйний компонент виражае усвiдомлене ставлення педагога до 

навчального процесу. Показником мотивацiйного компонента € пiзнавальний 

iнтерес до освiтнього процесу. Когнiтивний компонент об'еднуе комплекс 
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знань, умiнь та навичок у структурi професiйно'i компетентностi майбутнiх 

фахiвцiв. Креативний компонент реал1зуеться у процесi розв'язаннi 
. . 

педагопчних завдань та виявляеться через критичюсть мислення та творчу уяву 

майбутнiх фахiвцiв. Рефлексивний компонент характеризуе пiзнання та 

аналiзуе явища власно'i свiдомостi та дiяльностi особистостi, йога реалiзацiя 

вiдбуваеться через саморозумiння та самоосвiту майбутнiх фахiвцiв [3]. 
Професiйнi компетенцil подiляють на загальнопрофесiйнi та 

спецiалiзованопрофесiйнi. До загальнопрофесiйних належать: 

- розумiння сутi й соцiально'i значимостi свое! професil, готовюсть до 

постiйного професiйного зростання, отримання нових знань; 

- володiння iнформацiйною й комунiкативною культурою, професiйною 

лексикою; 
. . 

здатн1сть науково орган1зовувати свою працю, застосовувати 

комп'ютерну технiку в професiйнiй дiяльностi; 

- здатнiсть до самостiйного рiшення професiйних задач, аналiзу та 

планування свое! професiйно'i дiяльностi; 

- знания нормативних та законодавчих актш, що регламентують 

фармацевтичну дiяльнiсть, особливостi пiдприемницько'i дiяльностi у 

фармацевтичнiй галузi, структури управлiння фармацевтичною галуззю; 

- базовi знания з основ економiки, облiку та звiтностi, системи 

оподаткування; 

- базовi знания про особливостi менеджменту у фармацевтичнiй 
. . 

ДlЯЛЬНОСТI; 

- розумiння значения маркетингу та йога особливостi у фармацевтичнiй 

галуз1; 

- знания класифiкацil лiкарських засобiв за фармакологiчними групами, 

знания аналогiв та синонiмiв, показань та протипоказань, побiчно'i дil, правил 

прийому лiкiв; 

базовi знания про джерела добування, фiзичнi, фiзико-хiмiчнi 

властивостi лiкарських засобiв, володiння методами iдентифiкацil, 

випробування на чистоту та кiлькiсне визначення лiкарських засобiв; знания з 

фармацевтично'i технологil лiкарських засобiв; 

сучасн1 знания про iдентифiкацiю, стандартизац~ю, комплексний 

товарознавчий аналiз, х1м1чний склад та використання лiкарсько'i рослинно'i 

сиро вини. 

До спецiалiзованопрофесiйних належать: 
. . 

- здатюсть використовувати знания нормативних та законодавчих актш у 
практичнiй дiяльностi; 

- здатнiсть проводити iнформативну роботу серед населения щодо 

профiлактики захворювань з метою покращення здоров' я населения; 

- здатнiсть застосування на практицi принципiв етики та деонтологil, 

розумiння соцiальних наслiдкiв свое! професiйно'i дiяльностi; 

- здатнiсть до дiлових комунiкацiй у професiйнiй сферi, знания основ 
. . . . 

дшового спшкування, спшкування в колектиш; 

- здатнiсть використовувати професiйно-профiльованi знания й практичнi 
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навички з неорганiчно'i, органiчно'i, аналiтично'i, фармацевтично'i х1мш для 

дослiдження фармацевтичних об' ектiв; застосування на практицi основних 

принципiв фармацевтично'i опiки; 

здатюсть застосовувати математичний апарат для практичного 

використання методiв обробки х1м1чних, фiзичних, технолопчних, 

органiзацiйних даних i моделювання фармацевтичних процесiв; 
- застосування на практицi основних принципiв фармацевтично'i опiки; 

здатюсть орган1зовувати роботу вiдповiдно до вимог безпеки 
. . . 

життед1яльност~ та охорони пращ; 

- здатнiсть проводити санiтарно-просвiтницьку роботу про шкiдливiсть 

самолiкування, наслiдки вживания алкоголю, наркотичних засобiв, палiння [2] 
Модель формування професiйно'i компетентностi провiзорiв мiстить п'ять 

взаемопов'язаних компонентiв. Детально проаналiзуемо кожен iз них. 

У моделi формування професiйно'i компетентностi майбутнього провiзора 

вирiзняемо такi компоненти, як проектувальний, теоретико-методологiчний, 

змiстовно-цiльовий, органiзацiйно-дiяльнiсний та оцiнювально-результативний. 

Проектувальний компонент визначае спрямованiсть навчання майбутнiх 

фахiвцiв на формування 'ix професiйно'i компетентностi, розкривае мету та 
. . . . 

основю завдання цього процесу, значущ1сть р1зних складових компетентност~ 

для реалiзацil цiлей та завдань майбутньо'i професiйно'i дiяльностi. 

Проектування цiлей формування професiйно'i компетентностi - складний 

процес, кiнцевим результатом якого € забезпечення можливостей та умов для 

формування компетентностi через утворення окремих компетенцiй. Саме 

педагог мае визначити мету власно'i педагогiчно'i дiяльностi, спланувати етапи 

формування компетенцiй при вивченнi рiзних роздiлiв та тем з неорганiчно'i, 

органiчно'i, аналiтично'i, бiологiчно'i, фiзично'i i коло'iдно'i xiмil, забезпечити 

вiдповiднiсть формування професiйно'i компетентностi майбутнiх фахiвцiв 

державним освiтнiм вимогам, визначити перспективи формування компетенцiй 

для виконання завдань майбутньо'i виробничо'i дiяльностi провiзора. 

Теоретико-методологiчний компонент включае дидактичнi принципи та 

науковi пiдходи щодо формування професiйно'i компетентностi провiзора. 

В змiстовно-цiльовому компонентi представленi загальнонауковi, 

iнструментальнi, соцiально-особистiснi та професiйнi компетенцil. Саме вони 

визначають змiст хiмiчних дисциплiн (неорганiчно'i, органiчно'i, аналiтично'i, 

фiзично'i i коло'iдно'i та бioxiмil). Тобто, теоретичнi знания, практичнi вмiння та 
навички, що необхiднi для формування професiйно'i компетентностi майбутнiх 

фахiвцiв. 

Органiзацiйно-дiяльнiсний компонент професiйно'i компетентностi 

провiзора включае сукупнiсть чинникiв, педагогiчних умов, форм, методiв та 

технологiй формування професiйно'i компетентностi майбутнiх фахiвцiв. Серед 

чинниюв органiзацiйно-дiяльнiсного компоненту в ход1 досшдження 

визначимо: 

- професiйно-змiстовнi, якi включають систему професiйних уявлень 

майбутнiх фахiвцiв; визначають 'ix здатнiсть успiшно розв'язувати виробничi 
завдання, усвiдомлювати перспективи власного професiйного росту; 
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- технологiчнi, якi визначають форми, методи, технологil навчання, що 

сприяють процесу формування професiйно'i компетентностi провiзора. 

До педагогiчних умов формування професiйно'i компетентностi будемо 

вщносити: 

- посилення уваги до вивчення х1м1чних дисциплiн ( створення 
позитивно! мотивацil до навчально-пiзнавально'i дiяльностi, забезпечення 

прагнення особистостi до самоосвiти); 

- використання комплексу iгрових технологiй навчання в освiтньому 

процесi пiдготовки майбутнiх технiкiв-технологiв з технологil харчування; 

- розробку та впровадження професiйно-орiентованих завдань при 

вивченю х1м1чних дисципшн; 

- реалiзацiю мiжпредметних зв'язкiв при вивченю професiйних 

дисциплiн [4]. 
Проаналiзувавши тематичний змiст х1м1чних дисциплiни, пропонуемо 

визначити методи, форми та технологil навчання, якi використовуються у 

процесi викладання неорганiчно'i, органiчно'i, аналiтично'i, фiзично'i i коло'iдно'i, 
бioxiмil та сприяють формуванню професiйно'i компетентностi майбутнiх 

провiзорiв в освiтньому процесi ЗВО. Саме вони е необхiдною складовою у 

розглянутiй моделi формування професiйно'i компетентностi провiзора. 

Серед форм, що застосовуються для формування професiйно'i 

компетентностi майбутнiх фахiвцiв будемо визначати лекцil (дiалогiчнi, 

полемiчнi, iнтегрованi, проблемнi), семiнарськi заняття (проблемнi, iнтегрованi, 

нетрадицiйнi), практичнi та лабораторнi заняття. 

Основнi результати. Показниками професiйно-дiяльнiсного критерiю 

формування компетентностi майбутнiх провiзорiв визначаемо усвiдомлення 

необхiдностi застосування знань та вмiнь зi спецiальних дисциплiн в процесi 

виконання професiйних завдань та виробничих функцiй майбутнiх фахiвцiв. 

Висновки. Отже, зазначенi загальнопрофесiйнi та 

спецiалiзованопрофесiйнi компетенцil пiдтримуються певними здатностями, до 

яких зараховуються у всiх життевих областях такi необхiднi аспекти як 

критичне мислення, креативнiсть, «Е:вропейський вим1р» 1 активна життева 
ПОЗИЦlЯ. 

Таким чином, до запропоновано'i моделi формування професiйно'i 

компетентностi майбутнiх фахiвцiв входить п'ять компонентiв: проектувальний, 

теоретико-методологiчний, змiстовно-цiльовий, органiзацiйно-дiяльнiсний та 

оцiнювально-результативний. Кожен компонент мае важливе значения для 

формування професiйно'i компетентностi провiзорiв у процесi навчання у ЗВО. 
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УДК 615.12 
СУЧАСНI ПРОБЛЕМИ ВIДПУСКУ КОМБIНОВАНИХ 

НАРКОВМIСНИХ ЛIКАРСЬКИХ ЗАСОБIВ В УКР AIHI 
Назаркiна В.М., Лебедин А.М. 

Нацiональний фармацевтичний унiверситет, м. Харкiв, Укра1на 

Вступ. У свiтi бiля 250 млн. хворих на наркоманiю (4% населения), 
щоденно помирае 330 чоловiк. Проявами наркозалежностi € психiчна i фiзична 
залежнiсть вiд цих речовин, а також розвиток абстиненцil внаслiдок 

припинення 1х прийому. Розповсюдження наркотичних засобiв та 1х споживачiв 

зростае ЩОХВИЛИННО. 

Мета дослiдження. Дослiдження проблем вiдпуску комбiнованих 

нарковмiсних лiкарських засобiв з аптек та 1х структурних пiдроздiлiв. 

Методи дослiдження. Статистичний, структурний, опитувальний 

(анкетування), аналiз. 

Основнi результати. Наркотичнi засоби (НЗ) - група речовин 

природного, синтетичного походження, препарати, зловживання якими 

становить небезпеку для здоров' я людини. Характерними рисами наркотичних 

речовин, що обумовлюють необхiднiсть 1х державного контролю i нагляду у 
сферi 1х обiгу, е такi: 

з точки зору законодавства: речовина визнана наркотичною 1 входить до 
Перелiку наркотичних, психотропних речовин i прекурсорiв, затвердженого 
постановою Кабiнету Мiнiстрiв Укра1ни (КМУ) №770; 

з точки зору медицини: виявляе вплив на центральну нервову систему 

(пригнiчуваний, стимулюючий, галюциногенний ефект, що € причиною 

немедичного вживания); 

з точки зору соцiально1 проблеми: немедичне вживания наркотичних 

засобiв стае масштаб ним та несе загрозу суспiльству [ 1, 4]. 
Обiг наркотичних лiкарських засобiв - це провадження видiв дiяльностi, 

пов'язаних з розробленням, виробництвом, виготовленням, зберiганням, 

перевезенням, придбанням, ввезенням на митну територiю Укра1ни, вивезенням 

за межi й митно1 територil, вiдпуском, використанням, знищенням наркотичних 

лiкарських засобiв. 

За оцiнками Органiзацil Об'еднаних Нацiй (ООН), вартiсний обсяг 

незаконного обiгу наркотичних засобiв i психотропних речовин дорiвнюе 
приблизно 400 млрд. дол. США на рiк, причому 50-70% - за готiвковий 

розрахунок. У бiльшостi кра1н, що беруть участь у боротьбi проти наркотикiв, 

контролюеться лише невеличка частина продукцil, тобто тiльки препарати, що 
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