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Побудова моделі майбутнього фахівця фармацевтичного профілю 

зумовлена тим, що на сучасному етапі професійної підготовки фахівців у 

закладі вищої освіти здійснюється з метою порівнюваності кваліфікацій, 

компетентностей, змісту підготовки відповідно до міжнародних стандартів, 

освітніх та кваліфікаційних систем, що повинно забезпечити якість 

фармацевтичної освіти та зміцнення її позицій у європейському освітньому та 

науковому просторі.  

Саме тому на шляху до євроінтеграції актуальним є всебічне 

переосмислення підходів щодо модернізації вищої фармацевтичної освіти, яке 

ґрунтується на компетентнісних засадах.  

Динамічно змінювані умови ринку праці вимагають від сучасного 

фахівця здатності до швидкої адаптації та наявності здібностей, притаманних 

широкому колу професій. Зазначений аспект зумовлює необхідність 

впровадження у вітчизняну систему вищої освіти компетентнісного підходу 

(КП), що є достатньо поширеною освітньою методологією в європейських 

країнах та дозволяє здійснювати підготовку кадрів, орієнтовану на результати 

навчання. Враховуючи специфіку фармацевтичної діяльності, що має суттєвий 

вплив на характер і коло обов'язків спеціалістів фармації та зумовлює 

результативність й ефективність їх роботи, дослідження компетенцій 

спеціалістів фармації представляє значний інтерес. У ході аналітичного 

моніторингу досліджень, здійснюваних вітчизняними вченими в цьому 

напрямку, нами було визначено, що питання фармацевтичної компетенції 

вивчалося багатьма науковцями, зокрема Галій Л.В., Горіликом А.В., Горячою 

Л.О., Громовиком Б.П., Кайдаловою Л.Г., Коваленко С.М., Лебединцем В.О., 

Огарь С.В., Прокопенко Т.С., Толочком В.М. та іншими. Однак, роботи щодо 

проектування цілісної компетентнісної моделі для підготовки провізора 

знаходяться на етапі розробки та потребують постійного вдосконалення [5]. 

Не зважаючи на досить тривалий час впровадження в педагогічну 

практику ідей компетентнісного підходу, його базовий понятійно-

термінологічний апарат знаходиться у стадії становлення і потребує свого 
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унормування і збалансованості між науковими джерелами і нормативно-

правовими документами. 

Більшість дослідників вказує, що компетентнісний підхід в усіх 

значеннях і аспектах найбільш глибоко відображає модернізаційні процеси, які 

нині наявні в усіх країнах Європи й віднедавна й в Україні. Саме 

компетентнісний підхід розглядається як один із важливих концептуальних 

принципів, який визначає сучасну методологію оновлення змісту освіти.  

На разі існує велика кількість визначень понять «компетентність» і 

«компетенція».  

Компетентнісна методологія покладена в основу всіх нормативно-

правових документів останнього часу, які регламентують діяльність у сфері 

освіти і сфері вищої освіти зокрема. Це Закони України «Про освіту», «Про 

вищу освіту», Концепція розвитку освіти на 2015–2025 рр., Стратегії 

реформування вищої освіти в Україні до 2020 р., Національна рамка 

кваліфікацій України та ін.  

Закон України «Про освіту» та Закон України «Про вищу освіту» 

визначають компетентність як динамічну комбінацію знань, вмінь і практичних 

навичок, способів мислення, професійних, світоглядних і громадянських 

якостей, морально-етичних цінностей, яка визначає здатність особи успішно 

здійснювати професійну та подальшу навчальну діяльність і є результатом 

навчання на певному рівні вищої освіти.  

У Національній рамці кваліфікацій України використані такі терміни:  

− інтегральна компетентність – узагальнений опис кваліфікаційного 

рівня, який виражає основні компетентнісні характеристики рівня щодо 

навчання та / або професійної діяльності;  

− компетентність / компетентності – здатність особи до виконання 

певного виду діяльності, що виражається через знання, розуміння, уміння, 

цінності, інші особисті якості.  
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На компетентнісному підході базуються нові стандарти вищої освіти, які 

замінюють собою Галузеві стандарти вищої освіти (ГСВО), які розроблялись у 

2002–2014 роках відповідно до законодавства.  

Відомо, що контингент викладачів фармацевтичного профілю у ЗВО 

формується із випускників цих навчальних закладів, які мають фах провізорів 

або провізорів-науковців. Їх традиційна підготовка орієнтована лише на 

зростання загального наукового або професійного рівня, а не на оволодіння 

ними основними методиками педагогічної діяльності, основами педагогічної 

майстерності та набуття ними творчих можливостей самоактуалізації у цій 

діяльності.  

Викладач вищого навчального закладу фармацевтичного спрямування – 

це фахівець, який досконало володіє фармацевтичними знаннями, знаннями 

основ педагогіки, орієнтується в інноваціях педагогічної науки, володіє різними 

технологіями навчання, виховання і розвитку студентів, здатний до 

саморозвитку, самоосвіти та самовдосконалення. Педагогічна компетентність 

викладача вищого навчального закладу фармацевтичного спрямування 

становить основу його професійної педагогічної діяльності та є одним з 

показників професіоналізму.  

У своїй педагогічній діяльності викладач вищого навчального 

фармацевтичного закладу стикається з необхідністю навчати студентів не лише 

професійним знанням, але й способами їх одержання, організовувати та 

здійснювати навчально-пізнавальну діяльність майбутніх фахівців згідно з 

особистісним та діяльнісним підходами. Для формування необхідних 

особистісних якостей майбутнього фахівця викладачу необхідно: усвідомлення 

мотивації постійного підвищення рівня професійної та педагогічної 

компетенції, розкриття своїх творчих здібностей і можливостей, володіння 

вміннями приймати рішення і нести за них відповідальність; бути здатними до 

рефлексії стосовно своєї діяльності, регулювати свій емоційний стан і 

поведінку, усвідомлювати потребу у постійному самовдосконаленні. 

Зауважимо, що педагогічна компетентність викладача вищого навчального 
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закладу наповнюється конкретним змістом і набуває професійно-специфічної 

спрямованості відповідно до профілю підготовки фахівців [4]. 

В. Маслов характеризує компетентність як готовність на професійному 

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

теоретичних надбань і кращого досвіду, а «компетентнісний підхід» як наукову 

концепцію, що покладена в основу для визначення мети, змісту, методів та 

організації навчання, діагностики рівнів готовності і відповідності особистості 

до ефективної діяльності на відповідній посаді або у конкретній професійно-

фаховій сфері [6]. 

Міжнародна комісія Ради Європи в своїх документах розглядає поняття 

компетентності як загальні, ключові, вміння, базові вміння, фундаментальні 

шляхи навчання, ключові кваліфікації, навчальні вміння або навички, ключові 

уявлення, опорні знання. На думку експертів Ради Європи, компетентності 

передбачають спроможність особистості сприймати та відповідати на 

індивідуальні й соціальні потреби та комплекс ставлень, цінностей, знань і 

навичок [7]. 

Варіант компетенції знайшли відображення в програмних документах 

Ради Європи, де компетенції представлені таким чином: 

– інструментальні, що містять у собі когнітивні, методологічні здібності, 

технологічні та лінгвістичні вміння; 

– комунікативні компетенції, які пов’язані зі здатністю висловлювати 

почуття; здатність до критики, загальні здатності до взаємодії з іншими людьми 

і вирішення конфліктів спілкування; 

– системні компетенції, що відносяться до сфери діяльності випускника. 

Зауважимо, що компетенція за Європейською системою кваліфікацій 

(ЄСК) є інтегративним поняттям і виражає здатність людини самостійно 

застосовувати в певному контексті різні елементи знань та вмінь, містить у 

собі: 

1) когнітивну компетенцію, яка передбачає використання теорії і понять, 

а також „приховані” знання, придбані досвідом; 
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2) функціональну компетенцію (уміння та ноу-хау), а саме те, що людина 

повинна вміти робити; 

3) особистісну компетенцію, яка передбачає вміння поводитись в 

конкретній ситуації; 

4) етичну компетенцію, що передбачає наявність певних особистісних і 

професійних цінностей]. 

Професійна компетентність грунтується на: 

1) професійних якостях працівника (професійні знання, уміння, навички 

як досвід діяльності; 

2) соціально-комунікативних здібностях; 

3) індивідуальних здібностях, що забезпечують самостійність професійної 

діяльності. 

Щодо особливостей професійної компетентності фармацевтичних 

фахівців в системі охорони здоров’я для випускника медичного ЗВО, де діють 

нові вимоги до провізора, серед яких: уміння поєднувати ринкові і соціальні 

принципи роботи в фармацевтичних організаціях. Тому провізору стало 

неможливим обійтись без проникнення в ті галузі знань, з якими раніше не був 

потрібен такий тісний контакт: менеджмент, маркетинг та соціальна 

психологія. На сучасному етапі провізору важливо не тільки знати асортимент 

лікарських засобів, а й володіти навичками спілкування, уміти поєднувати 

ринкові та соціальні принципи в своїй діяльності. 

Дещо іншу точку зору щодо моделі ієрархії компетентностей у 

фармацевтичній освіті мають Б. Громовик та С. Мокрянин і виокремлюють такі 

компетентності: спеціальні, професійні або предметні компетентності; загальні 

(універсальні або загально галузеві) компетентності; ключові (політичні та 

соціальні, міжкультурні, комунікативні, соціально-інформаційні та 

персональні). 

Під професійною компетентністю провізора розуміється інтегральна 

характеристика, що визначає здатність вирішувати професійні проблеми і 
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типові професійні завдання, що виникають у реальних ситуаціях його фахової 

діяльності, з використанням знань і професійного та життєвого досвіду [2]. 

Виходячи з наведеного аналізу проблеми у психолого-педагогічній 

літературі під професійною компетентністю слід розуміти компетентність 

фахівця, що демонструє володіння знаннями, вміннями, навичками, професійно 

важливими якостями, необхідними для здійснення професійної діяльності. 

1. Проаналізовано поняття компетенція, компетентність, компетентнісний 

підхід встановлено, що у дослідників спостерігається неоднозначне розуміння 

зазначених вище понять. Тому посилаючись на аналіз літературних джерел, 

розглядаємо компетентність як інтегровану якість особистості, яка 

проявляється в загальній здатності й готовності до діяльності, яка грунтується 

на знаннях, уміннях, навичках та досвіді, які придбані в процесі навчання та 

орієнтовані на самостійну й успішну участь у діяльності. 

2. Компетентністний підхід в системі фармацевтичної освіти надасть 

змогу визначення переліку навчальних дисциплін і скорочення їх кількості у 

навчальних планах, визначення компетентностей з кожного предмета і 

формування змісту кожної навчальної дисципліни та підбір необхідної для 

навчального процесу інформації. Cаме компетентнісний підхід у системі вищої 

фармацевтичної освіти зумовлює перегляду змісту навчання відповідно до 

вимог суспільства і європейських стандартів, збереження досвіду та надбань 

вітчизняної підготовки кадрів для фармацевтичної галузі на сучасному етапі. 

3. В основі успішної професійної діяльності сукупність компетентностей, 

які передбачають володіння знаннями, вміннями та навичками в певній галузі 

діяльності, уміння застосовувати набуті знання та вміння для вирішення 

професійних завдань, готовність до аналізу проблемних ситуацій та пошуку 

шляхів їх вирішення, уміння працювати самостійно та в групі. 

4. Комунікативна компетентність майбутніх фахівців фармацевтичного 

профілю є важливою складовою у професійній діяльності, при виконанні 

кваліфікаційних обов’язків, при відпуску лікарських препаратів, спілкуванні з 

пацієнтами, наданні рекомендацій із застосування лікарських препаратів, 
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наданні консультативної допомоги та ін. Комунікативна компетентність 

працівників аптечних закладів – це певний рівень сформованості досвіду 

взаємодії з пацієнтами, лікарями та колегами, який необхідний для успішної 

професійної діяльності. Комунікативну компетентність у дослідженні 

визначено як сукупність знань, умінь, навичок, здібностей професійно 

важливих та соціально-особистісних якостей. Це якість особистості, яка 

необхідна фахівцеві в професійній діяльності, для правильної поведінки та в 

повсякденному житті. 

5. У процесі дослідження було розроблено та обґрунтовано модель 

майбутніх фахівців фармацевтичного профілю на основі компетентнісного 

підходу. Модель відображає вимоги до фахівців фармації, які висувають: 

держава, суспільство, галузеві стандарти, роботодавці та споживачі; 

компетентності фахівця: ключова (загальножиттєва), професійна 

(загальнопрофесійна та спеціалізовано-професійна, комунікативна, 

інформаційна, соціальна, психологічна, педагогічна, організаційна, 

особистісна) та професійно важливі й особистісні якості фахівця. 

6. Модель фахівця фармацевтичного профілю на основі компетентнісного 

підходу зумовлює внесення змін в організацію навчально-виховного процесу, 

зміст професійної підготовки; форми, методи і технології навчання; посилення 

гуманітарної підготовки та уведення до навчальних планів дисциплін 

психологопедагогічного спрямування; розробку нових навчальних програм; 

підготовку професорсько-викладацького складу до роботи в нових умовах та ін. 

Фармацевти є компетентними, коли вони володiють знаннями, умiннями 

та навиками, достатнiми для здiйснення в межах законодавства безпечної, 

ефективної професiйної дiяльностi. Компетенцiї формуються пiд час навчальної 

пiдготовки, зберiгаються, удосконалюються в практичнiй дiяльностi. Їх 

виявляють шляхом детального аналiзу необхiдних практичних навикiв. 

Навчальнi центри зможуть скористатись перелiком цих компетенцiй при 

розробцi навчальних програм. Це гарантує, що випускник отримає достатньо 
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широкий i вiдповiдний практичний досвiд для початку здiйснення професiйної 

дiяльностi. Рамки компетенцiй фармацевтiв можуть бути використанi для: 

- навчання i розвитку; 

- допомоги у визначеннi результатiв навчання i потреби навчання; 

- виявлення недолiкiв у компетенцiях (недостатньо визначенi 

компетенцiї); 

- системи оцiнки компетентностi [1]. 

Визначимо ключові компетентності, що є основою моделі випускника 

фармацевтичного профілю і  підґрунтям для професійних компетентностей:  

1. До інструментальних компетентностей належать такі, що 

включають когнітивні здібності (здатність розуміти і використовувати ідеї та 

міркування, методологічні здібності, здатність розуміти і керувати оточенням, 

організовувати робочий час, будувати стратегію навчання, приймати рішення і 

вирішувати проблеми); технологічні уміння (уміння, пов’язані з використанням 

техніки), комп’ютерні навички та здібності інформаційного управління); 

лінгвістичні уміння; комунікативні компетенції.  

2. До інформаційної компетентності відносяться складники, які 

необхідні фармацевтичному фахівцеві орієнтуватись у великій кількості 

інформації, аналізувати та систематизувати її, застосовуючи при цьому різні 

джерела; використовувати раціональні способи отримання інформації, обробка 

інформації та її зберігання; вміння надавати інформацію тощо. 

Інформаційна компетентність визначена такими складовими професійної 

діяльності як: володіння навичками роботи з інформацією, представленою в 

електронному вигляді та на паперових носіях, знання і вміння використовувати 

раціональні методи пошуку і зберігання інформації в сучасних інформаційних 

масивах, уміння знаходити інформацію в Інтернет тощо. 

Якість і повнота інформації про лікарські препарати надається багатьма 

установами та організаціями. При цьому інформація про ліки не завжди 

однорідна та правдива, тому покупець звертаючись за інформацією до 

працівника аптечного закладу сподівається, що вона буде правдивою, 
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достовірною та вичерпною. Без достовірної інформації про лікарські засоби та 

правильного її надання, неможливо якісно і раціонально виконувати роботу з 

призначенням та відпуском лікарських препаратів. 

Основною метою інформування про лікарські препарати є: сприяння 

належному, ефективному і безпечному прийому лікарських засобів: 

забезпечення можливості свідомого вибору при призначенні лікарського 

засобу. Професія фармацевтичного працівниками вимагає від нього вмінь та 

навичок надавати інформацію покупцям аптечних закладів. 

При наданні фармацевтичної допомоги фармацевтичні працівники 

можуть використовувати як очне, так і заочне інформування. Майбутній 

фахівець повинен володіти комп’ютерними, інформаційними та 

мультимедійними технологіями (електронна пошта, Інтернет); здатним до 

критичного відношення до інформації тощо. 

3. Інформаційна компетентність являє собою інтеграційну 

характеристику особистості, яка проявляється в готовності реалізувати свій 

потенціал (знання, уміння, навички, досвід, професійні та особистісні якості), 

готовність до саморозвитку, прояв ініціативи у галузі інформаційних 

технологій для успішної професійної діяльності та збереження здоров’я і 

підвищення ефективності діяльності. 

4. Соціальна компетентність необхідна як у професійній діяльності, 

так і в повсякденному житті людини.  

5. Соціально-психологічну компетентність розглядають як 

інтегровану характеристику особистості відносно до її професійної діяльності.  

6. Психологічна компетентність фахівця має свої передумови. До них 

належать соціально-психологічні ресурси людини, такі як, цінності, 

переконання, настанови, здібності, мотиви, знання соціальної психології, 

різноманітний досвід участі у соціальному житті тощо. Вони залежать від 

конкретного виду професійної діяльності, від виробничих функцій, завдань, які 

вирішує фахівець. Психологічними вимогами, які висуваються до працівників 

аптечних закладів є: урівноваженість, зібраність, гострота сприймання, 
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швидкість реагування, гарна пам’ять, увага і спостережливість та інші. 

Психологічна компетентність є невід’ємною складовою психологічної культури 

майбутнього фахівця. Формуванню психологічної компетентності майбутнього 

фахівця сприяють: професіоналізм і високі моральні якості викладачів, 

здатність користуватись психологічними знаннями та вміннями, передавати їх 

студентам; яскраво виражена мотивація досягнення успіху, уміння оцінювати 

знання та вміння [3]. 

Таким чином вище зазначені компетентності майбутнього провізора за 

результатами вивчення нормативних документів, публікацій в літературних 

джерелах відображають їх необхідний перелік для виконання професійних 

обов’язків. 
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