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Постановка проблеми. Сучасній фарма-
цевтичній галузі потрібен фахівець, який 

здатен максимально використовувати свій потен-
ціал, бути мобільним, проявляти гнучкість, кон-
курентно-спроможність. Основним показником 
рівня кваліфікації будь-якого сучасного фахівця 
є його професійна компетентність. Формуван-
ня професійної компетентності триває протягом 
усього професійного становлення особистості.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблема формування компетентностей май-
бутніх фармацевтів знайшла відображення в на-
укових дослідженнях Н. Альохіної [1], І. Бойчук 
[2], Л. Кайдалова [7], Л. Пляки [9] та інших до-
слідників.

Проведений аналіз психолого-педагогічної 
літератури та публікацій свідчить, що дослід-
ники, як і практики, не мають однозначної дум-
ки та підходів щодо їх трактування. Так, окремі 
дослідники поняття «компетентність» і «компе-
тентності» зводять до «знань», а інші розгляда-
ють ці поняття значно ширше і вважають, що, 
окрім знань, «компетентність» і «компетентності» 
включають уміння, певний рівень готовності до 
професійної діяльності, відповідальність викону-
вати професійні функції тощо.

Виділення невиділених раніше частин за-
гальної проблеми. В сучасній педагогіці як 
і у практиці постала проблема визначення ком-
петентності яка стала об’єктом дискусій між 
психологами, педагогами, спеціалістами-прак-
тиками, у тому числі і фармацевтами. Сьогодні 
не тільки немає єдиного підходу до визначення 
цього поняття, але й з’являються судження, що 
«всі розмови про компетентність і компетенцію 
є надуманими».

Цілі дослідження. Головна ціль дослідження 
полягає у розкритті сутності і змісту таких тер-
мінів, як компетентність, компетенція, професій-
на компетентність та узагальнення сучасної кон-
цепції формування професійної компетентності 
майбутніх фармацевтів.

Виклад матеріалу дослідження. Досліджуючи 
питання становлення професійної компетентнос-
ті молодшого спеціаліста ми акцентуємо увагу на 
вивченні механізмів стимулювання їх професій-
ного самовиховання, розвитку ініціативи, форму-
вання особистого стилю навчально-професійної 
діяльності з урахуванням особливостей особис-
тості та рівня професійної підготовки.

Теоретичний аналіз проблеми формуван-
ня професійної компетентності майбутніх фа-

хівців фармації потребує уточнення категорій 
«компетентність» та «компетенція». Поняття 
«компетентність»досить багатогранне, його визна-
чення й трактування постійно є предметом диску-
сій як серед науковців, так і серед педагогів.

Наукові погляди дослідників на цю проблему 
різноманітні. Деякі науковці вживають поняття 
«компетенція», інші – «компетентність», що зу-
мовлено запровадженням цього терміна у вітчиз-
няну педагогіку в процесі аналізу основних тен-
денцій розвитку сучасної зарубіжної педагогіки.

Насамперед переглянемо словникові визначен-
ня, у яких знаходимо різні тлумачення означених 
понять. У сучасній вітчизняній педагогіці поняття 
компетентності як терміну, що описує кінцевий 
результат навчання, починають використовувати 
тільки з останньої чверті XX століття. У радян-
ській енциклопедії (1960 р.) цього 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.) відокрем-
лює ці поняття. «Компетентний» – досвідчений 
у певній галузі чи якомусь питанні: «компетен-
ція» – сукупність повноважень особи, що вста-
новлюються законом, нормативним актом, тощо 
[11, с. 81].

Словник сучасної англійської мови пояснює: 
competens – «компетенція» – 1) здібність й умін-
ня здійснювати необхідну діяльність; 2) володін-
ня спеціальною сферою знань; 3) спеціальні вмін-
ня для виконання певних професійних обов’язків. 
Компетентність (від лат. competens – належний, 
відповідний) становить сукупність необхідних 
щодо ефективної професійної діяльності (вузу, 
студента, викладача), систематичних функці-
ональних знань й умінь (науково-виробничих, 
суспільно-політичних, психолого-педагогічних, 
економічних, предметних і відповідних особис-
тісних якостей) [12, с. 181].

Великий тлумачний словник сучасної україн-
ської мови дає такі визначення цим категоріям: 
«компетенція – добра обізнаність у чомусь; коло 
повноважень певної організації, установи чи осо-
би; загальна здатність, що базується на знаннях, 
досвіді, цінностях і здібностях, які набуті завдя-
ки навчанню; компетентний – який має достатні 
знання в певній галузі, добре обізнаний, тяму-
щий; ґрунтується на знанні, кваліфікований; має 
певні повноваження, повноправний, повновлад-
ний; компетентність, як здатність успішно від-
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повідати на індивідуальні та соціальні потреби, 
діяти та виконувати поставлені запитання; бути 
компетентним – вміти мобілізувати в даній ситу-
ації набуті знання і досвід» [4, с. 449].

Отже, можна зробити висновок, що «компе-
тенція», на думку багатьох дослідників, є по-
хідним від поняття «компетентність» й визначає 
сферу застосування знань, умінь і навичок лю-
дини, в той час як «компетентність» є семантич-
но первинною категорією й представляє собою їх 
сукупність, систему, певні знання.

Фармацевтична освіта має одні з найкращих 
освітніх показників у нашій державі. Вона прогре-
сивно інтегрується до Європейського освітнього 
простору, активно і цілеспрямовано впроваджу-
ються освітні світові стандарти в систему підго-
товки фахівців. До того ж фармацевтична освіта 
України відповідно до міжнародних стандартів 
повинна відповідати пріоритетам XXI століття.

Психолого-педагогічна підготовка майбутньо-
го фахівця фармації, її зміст, форми та методи, 
спрямовані на формування психологічної та со-
ціальної компетентностей, які відпрацьовують-
ся за допомогою вправ, соціально-психологіч-
них тренінгів, виконання практичних завдань, 
розв’язання психологічних задач та ситуацій [1].

Педагогічні умови ефективного формування 
комунікативних умінь як засобу підготовки май-
бутніх фармацевтів до спілкування у професійній 
діяльності. У дослідженні розкрито специфічні 
особливості професійно спрямованого навчання, 
яке забезпечується створення у навчальному 
процесі комунікативних ситуацій, адекватних 
умовам майбутньої професійної діяльності сту-
дентів [7].

Характеристикою сучасного ринку праці 
можна вважати конкурентоспроможність, яка 
передбачає готовність до постійного професійно-
го зростання, якісного і творчого виконання ді-
яльності відповідно до індивідуально-психологіч-
них особливостей особистості.

Конкурентоспроможні фахівці мають володі-
ти професійними вміннями і навичками, високим 
рівнем професійної компетентності та здатності 
застосовувати теоретичні надбання на практиці.

Компетентність спеціаліста є такою характе-
ристикою його кваліфікації, коли наявні знання, 
які є необхідними для здійснення професійної ді-
яльності [10].

О.М. Олексюк розглядає професійну компе-
тентність як володіння знаннями, уміннями, 
нормативами, необхідними для виконання про-
фесійних обов’язків, психологічними якостями, а 
також як реальну професійну діяльність відпо-
відно до еталонів і норм [5, с. 13].

Отже, на наш погляд, поняття «професійна 
компетентність» включає в себе знання, уміння 
й навички, єдність теоретичної та практичної го-
товності майбутнього фахівця до професійної ді-
яльності.

Формування професійної компетентності три-
ває протягом усього професійного становлення 
особистості і починається набагато раніше від 
безпосередньої професійної діяльності фахівців.

Компетентність випускника медичного коле-
джу визначається багатьма чинниками, оскільки 
компетентності є «такими індикаторами», що до-
зволяють визначити готовність студента-випус-

кника до життя, його подальшого особистого роз-
витку та активної участі у житті суспільства [5].

Для характеристики професіоналізму фахівця 
сьогодні все частіше використовується поняття 
«професійна компетентність». Н.П Волкова ви-
словлює думку, що професійна компетентність, 
професіоналізм передбачають наявність профе-
сійних знань (суспільних, психолого-педагогіч-
них, предметних, прикладних умінь та навичок). 
Особливостями професійних знань є їх комплек-
сність, натхненність [5, с. 418].

Розглядаючи проблему професійної компе-
тентності А.К. Маркова [8] визначає її характе-
ристики:

– компетентність не ототожнюється з освіче-
ністю людини;

– компетентність – це поєднання психічних 
якостей, які дають змогу діяти самостійно та від-
повідально;

– основою для висновків про компетентність 
людини є оцінка кінцевого результату діяльності;

– компетентність є характеристикою окремої 
людини і проявляється у результатах її діяльності.

Наведені погляди на поняття «компетент-
ність/компетенція», хоча й різні, безумовно над-
звичайно важливі для правильного розуміння 
досліджуваної проблеми. Однак концептуаль-
ною основою нашого дослідження було прийнято 
думки науковців (В.В. Краєвського, В.І. Містечкі-
на, А.В. Хуторського) про те що, компетентність 
є ширшим за значенням поняттям, ніж компе-
тенція завдяки відображенню особистісних якос-
тей спеціаліста.

Більшість фахівців під професійною компе-
тентністю розуміють сукупність ключової, базо-
вої і спеціальної компетентності. Ключова ком-
петентність потрібна для будь-якої професійної 
діяльності і пов’язана з успіхом особистості 
у швидкоплинному світі. Актуальність ключо-
вих компетенцій зумовлена і тими функціями, 
які вони виконують у життєдіяльності кожної 
людини. Це – формування у людини здатності 
навчатися, зокрема навчатися самостійно, за-
безпечення випускникам, майбутнім працівни-
кам, більшої гнучкості у взаємостосунках з ро-
ботодавцем, становлення репрезентативності для 
зростання успішності в конкурентному середови-
щі існування. Базова компетентність відображає 
специфіку певної професійної діяльності (педа-
гогічної, інженерної, медичної тощо). У профе-
сійній діяльності базовою вважається компетент-
ність, яка допомагає вибудовувати професійну 
діяльність у контексті вимог до системи освіти на 
певному етапі розвитку суспільства. Спеціальна 
компетентність відображає специфіку конкрет-
ної предметної або над предметної сфери про-
фесійної діяльності. Спеціальну компетентність 
можна розглядати як реалізацію ключових і ба-
зових компетентностей у певній сфері профе-
сійної діяльності. Усі три види компетентностей 
взаємопов’язані, одночасно розвиваються і фор-
мують професійну компетентність спеціаліста.

Професія фармацевта серед типології про-
фесій, запропонованих Є. Климовим, належить 
до професії типу «людина-людина». Для фа-
хівців цього типу Л. Шеховцовою виділені такі 
професійно важливі якості: доброзичливість, 
тактовність, комунікабельність, самоволодіння, 
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витримка, чуйність, емпатія, самостійність, до-
мінантність, соціальний інтелект, організаційні 
здібності, чистота та виразність мовлення, екс-
пресія обличчя та поведінки, наполегливість [6].

Фармацевти здійснюють продаж товарів ап-
течного асортименту населенню, безпосередньо 
взаємодіють з відвідувачами аптек, тому їм по-
трібно мати не лише відмінні професійні знання 
і високий рівень професійної компетентності, але 
й володіти мистецтвом спілкування, тобто вміти 
спостерігати, ставити цілеспрямовані запитання 
й миттєво фіксувати необхідні дані, найповніше 
відповідати на запитання покупців і задоволь-
няти їх потреби. Для встановлення емоційного 
контакту з покупцем необхідно мати позитивне 
ставлення до людей.

Соціально-психологічна культура майбутньо-
го фармацевта передбачає наявність у нього пев-
них професійних поглядів і переконань, настанов 
на емоційно-позитивне ставлення до відвідувача 
аптеки, до хворої людини, незалежно від його 
особистісних якостей і цілий комплекс умінь і на-
вичок, необхідних для спілкування, делікатність 
і тактовність до хворих.

Тобто, психологічна компетентність виявля-
ється у поведінці, цінностях, мисленні, мораль-
них принципах, світоглядних установках і є, на 
наш погляд, обов’язковою для працівників ап-
течних установ. Тому психолого-педагогічна під-
готовка майбутнього фахівця фармації, її зміст, 
форми та методи, спрямовані на формування 
психологічної та соціальної компетентностей, які 
відпрацьовуються за допомогою вправ, виконан-
ня практичних завдань, розв’язання психологіч-
них задач та ситуацій [8].

Ураховуючи специфіку професійної діяльнос-
ті фармацевтів, а також на основі проведеного 
аналізу й узагальнення наукових досліджень 
щодо визначення структури професійної компе-
тентності фахівця ми виокремлюємо такі струк-
турні компоненти професійної компетентності 
майбутніх фармацевтів: функціональний, соці-
альний та особистісний.

На наш погляд, зазначені компоненти ста-
новлять ядро інтегративного конструкта «про-
фесійна компетентність майбутніх фармацевтів». 
Отже, мова йде про особливі освітні результати 
системи професійної освіти, у рамках яких зна-
ння виступають необхідною, але недостатньою 
умовою досягнення визначуваної якості профе-
сійної освіти, тобто мова йде про «професійну 

компетентність» і такі її складові, як спеціаль-
ні професійні і ключові компетенції, професійно 
важливі якості особистості спеціаліста, обумов-
лені особливостями професійної діяльності.

Сучасній фармацевтичній галузі потрібен фа-
хівець, який здатний максимально використову-
вати свій потенціал, мобільність, проявляти гнуч-
кість, конкурентоспроможність та професійну 
компетентність. Професійна компетентність прові-
зора – це особистісне утворення, яке забезпечує 
якісне виконання фахівцем професійної діяльності 
і включає аналітичні, комунікативні процеси та за-
безпечує процес розвитку і саморозвитку особис-
тості. Вона складається з досвіду, теоретичних 
знань, практичних умінь, особистісних якостей, що 
забезпечують ефективне виконання професійної 
діяльності, можливість вирішувати проблеми різ-
ної складності на основі наявних знань та досвіду.

Сьогодні все більшого значення набуває про-
блема формування професійно важливих якос-
тей, оскільки необхідно створити таку модель 
навчання, яка б у повному обсязі могла забез-
печити практичну та якісну підготовку майбут-
нього фахівця. Формування цілісної системи про-
фесійно важливих якостей є головним фактором 
професійного становлення особистості, оскільки 
визначаються можливості людини в професійній 
діяльності та придатність до неї [3, с. 72].

Оцінювання своєї особистості лише крізь 
призму професійно важливих якостей унемож-
ливлює пояснення того факту, чому профе-
сія є одним із головних аспектів особистісного 
становлення. На нашу думку, причина полягає 
у ціннісно-смисловій сфері професіонала, в мож-
ливості й необхідності співставляти свою діяль-
ність з власними життєвими прагненнями.

Висновки і пропозиції. Аналізуючи зазначе-
не, можна зробити висновок, що на процес фор-
мування професійних компетенцій впливають 
такі фактори: професійна спрямованість навчан-
ня; професійний інтерес; здібності до оволодіння 
майбутньою професією; чітка мотивація навчан-
ня; уміння навчатись самостійно; потреба у само-
вдосконаленні.

На нашу думку, формування та подальший 
розвиток професійної компетентності майбут-
ніх фармацевтів потребує системного, міжкуль-
турного, діяльнісного, особистісно-розвивально-
го підходів при домінуванні системного підходу 
та реалізується під час навчально-виховного 
процесу й діяльності із саморозвитку студентів.
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Аннотация
В исследовании проанализированы проблемы профессиональной компетентности в психолого-педаго-
гической литературе; определены составляющие профессиональной компетентности и факторы, влия-
ющие на формирование профессиональной компетентности будущих специалистов фармацевтов; фак-
торы, влияющие на процесс формирования профессиональных компетенций будущих фармацевтов.
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FORMATION OF PROFESSIONAL COMPETENCY  
OF FUTURE PHARMACEUTICALS (JUNIOR SPECIALIST)

Summary
The research analyzes the problems of professional competence in psychological and pedagogical 
literature; the factors of professional competence are determined and factors influencing the formation of 
professional competence of future specialists of pharmacists; factors that influence the process of shaping 
the professional competences of future pharmacists.
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