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ПИТАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАРМАЦЕВТІВ  

ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

Пошук шляхів підвищення якості підготовки спеціалістів до 

професійної діяльності ставить перед педагогікою низку завдань. Одним 

із підходів до вирішення поставлених завдань є моделювання 

професійної діяльності в освітньому процесі. Доцільність моделювання 

професійної підготовки, зокрема студентів фармацевтичного коледжу 

детально проаналізована та обґрунтована у роботі Бойчук І.Д., Кайдалова 

Л.Г. Автором розглянуто основні структурні компоненти професійної 

підготовки у коледжі, такі як цілемотиваційний, організаційно-

педагогічний та навчально-методичний, які забезпечують оперативну, 

динамічну та збалансовану підготовку фахівців з вищою освітою для 

фармації [1, с. 204; 4, с. 216].  

Зміни в сучасному світовому суспільстві, які відбулися в сфері 

освіти, стосуються її направленості, цілей, змісту, результатів і більш 

відчутно орієнтують на творчу ініціативу, самостійність студентів, 

конкурентоспроможність, мобільність майбутніх фахівців. Сучасні 

проблеми вищої освіти, в тому числі і фармацевтичної, зумовлені 

приєднанням України до Болонського процесу навчання, внаслідок чого 

виникла необхідність прийняття компетентнісного підходу як однієї із 

стратегій розвитку професійної освіти. Відповідно до цього необхідно 

удосконалювати і формувати новий зміст професійної підготовки 

фахівців, кінцевою метою якої повинна стати готовність фахівця до 

професійної діяльності.  

У зв’язку з цим актуальним стає врахування готовності майбутніх 

фахівців фармацевтичного профілю до професійної діяльності.  

Професійна готовність має ознаки, які свідчать про психологічну 

єдність, цілісність особистості фармацевта, що сприяє продуктивності 

його діяльності. Вона відображає цілісний стан особистості, що включає 

не тільки наявність здібностей та якостей, необхідних у майбутній 

діяльності, але й відношення до неї, що виявляється в потребах, 

бажаннях, мотивах.  

Готовність студента фармацевтичного коледжу до професійної 

діяльності, яка формується під час проходження практики слід 

розглядати як інтегративне поняття, що включає основні компоненти:  
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- наявність фундаментальних знань та їх розуміння з основних 
навчальних дисциплін (фармакологія, фармакогнозія, технологія ліків, 

організація та економіка фармації, фармацевтична хімія); 

- мотиваційно-ціннісне відношення до предметних знань як до 

професійно важливих та необхідних; 

- здатність застосовувати ці знання для вирішення професійних 
завдань та задач; 

- уміння самостійно отримувати знання і працювати в команді; 
- можливість адаптуватися та діяти в новій ситуації. 
Таким чином, структуру готовності фармацевта до професійної 

діяльності можна зобразити наступним чином: 

1. психологічна готовність, яка відображає потреби, мотиви, 

емоції, прагнення, бажання та настанови – мотиваційний компонент; 

2. науково-теоретична готовність через володіння теоретичними 

фаховими знаннями, знаннями з галузі науково-дослідної діяльності, 

знання методик та технологій – когнітивний компонент; 

3. практична готовність шляхом опанування професійними 

навичками та уміннями – поведінковий (операційний) компонент.  

Готовність є суттєвою передумовою цілеспрямованості й 

ефективності діяльності. Вищий рівень її сформованості допомагає 

молодому фахівцеві високоякісно виконувати свої професійні обов’язки, 

обґрунтовано застосовувати знання, використовувати досвід, 

перебудовувати професійні дії відповідно до складних ситуацій.  

Професія фармацевта орієнтована на допомогу іншим людям, тому 

вибір цієї професії передбачає яскраво виражену антропоцентричну 

орієнтацію.  

Фармацевта-професіонала вирізняють: 

- наявність знань та розуміння предметної області, розуміння 
важливості та соціальної відповідальності своєї професії; 

- постійний саморозвиток, своєчасне вивчення новинок фармації, 
обмін досвідом з колегами за допомогою діяльності професійних 

організацій, відвідування семінарів, конференцій, неформальних 

контактів; 

- вміння спілкуватися, здатність вибудовувати відносини з людьми 
на основі взаємоповаги; 

- застосування та дотримання на практиці принципів 

фармацевтичної етики та деонтології; 

- здатність до міжособистісної взаємодії та командної роботи, до 
адаптації  та дії в новій ситуації; 

- розвинена професійна психогігієна праці; 
- обережне ставлення до новинок, які не підкріплені науковим 

підтвердженням та дослідженнями [3; 4]. 
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Фармацевт повинен бути готовий і до внутрішніх труднощів, які 

пов’язані з власним професійним становленням і подоланням так званих 

«криз професійного зростання». Важливим постає розвиток впевненості 

у власних силах, готовність стикатися з труднощами і 

непередбачуваними обставинами, активно приймати рішення, впевнено і 

професійно діяти.  

Важливим постає і певний профіль особистісних та професійних 

якостей фармацевта, що повинен містити такі якості, як доброта, вміння 

спілкуватися, любов до людей, порядність, наукова сумлінність. Не 

варто залишати поза увагою індивідуальний стиль трудової діяльності 

фармацевта. Поступово формується складна взаємопов’язана система 

набутих, адаптованих до нових професійно важливих якостей, як-то 

дисциплінованість, прагнення до чіткості, порядку у діях, переміщенні, 

плануванні робочого часу, організації власного робочого простору, 

дотримання санітарно-протиепідемічного режиму тощо.  

Формування вищезазначених компонентів готовності у студентів під 

час навчання та закріплення їх під час проходження практики дозволяє 

скоротити час адаптації на першому робочому місці, мінімізувати 

емоційні хвилювання, пов’язані з недостатнім практичним досвідом.  

Наведена інформація не вичерпує всієї повноти та складності 

проблеми дослідження готовності майбутніх фармацевтів до професійної 

діяльності. Необхідним та перспективним завданням подальших 

досліджень постає подальша наукова робота в даному напрямі, більш 

детальне приведення системи вищої освіти у відповідність з вимогами 

професії та сьогодення.  
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