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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. Сучасні тенденції соціально-економічного розвитку, 

інтеграція українського суспільства до європейського простору зумовлюють 

переорієнтацію підходів до медичного обслуговування населення, активізують пошук 

шляхів підвищення якості підготовки медичних працівників в цілому та фахівців 

фармацевтичного напряму зокрема. Особливістю такої підготовки є формування у 

майбутніх фахівців деонтологічної культури, що є базисом професійної підготовки та 
майбутньої професійної діяльності, яка має за мету належне надання фармацевтичної 
допомоги населенню, а отже, збереження здоров’я нації. Модернізація та гуманізація 

освіти в Україні, особлива увага до морально-етичних норм та понять обумовлені 
нормативним підґрунтям, а саме: «Національною стратегією розвитку освіти в Україні 
на період до 2021 р.» (2013 р.), Законом України «Про вищу освіту» (2014 р.), 

«Концепцією розвитку фармацевтичного сектору галузі охорони здоров’я України на 
2011–2020 рр.», «Концепцією розвитку професійної освіти і навчання в Україні на 
2010–2020 рр.» (2010 р.), Програмі розвитку вищої медичної освіти та стратегічних 

напрямів інноваційної діяльності на 2011–2021 рр. (2011 р.).  

Необхідність дослідження та вирішення окресленої проблеми, її актуальність і 
своєчасність зумовлені наявними суперечностями між:  

– зростанням вимог українського суспільства й держави до фахівців 

фармацевтичної галузі, здатних якісно виконувати професійні функції, та 
недостатньою зорієнтованістю вітчизняної системи їх професійної підготовки на 
сучасні світові тенденції та міжнародні стандарти;  

– нагальною потребою медичної спільноти у висококваліфікованих фахівцях 

фармацевтичного напряму зі сформованою деонтологічною культурою та недостатнім 

рівнем науково-теоретичного й організаційно-методичного забезпечення процесу її 
формування; 

– усвідомленістю вітчизняною наукою складності та різноплановості процесу 

формування деонтологічної культури майбутніх фармацевтів, де провідне місце відведено 

застосуванню інноваційних освітніх заходів та домінуванням традиційного підходу до 

організації навчально-виховного процесу у вищих медичних навчальних закладах. 

Провідні ідеї дослідження ґрунтуються на фундаментальних працях вітчизняних 

та зарубіжних учених за такими напрямами, як: теоретико-педагогічні основи 

професійної підготовки майбутніх фахівців фармацевтичної галузі (І. Бойчук, 

Е. Кагмарек, Л. Кайдалова, Д. Латіф, Л. Пляка, О. Тернова, С. Трегуб, Дж. Уінфілд, 

Н. Шварп); теоретичні положення та наукове обґрунтування необхідності формування 

деонтологічної культури у майбутніх фармацевтів (В. Артемов, О. Боталова, 
М. Васильєва, Д. Деккерт, І. Камінська, В. Караваєв, Г. Караханова, А. Кудеріна, 
С. Селімова, І. Філатова, С. Хлєстова); концептуальні засади процесу формування 

професійно-етичної та етико-деонтологічної культури у студентів медичних коледжів 

(Ю. Колісник-Гуменюк, М. Кропачова, І. Мельничук, К. Олівера, Л. Переймибіда, 
Д. Савільоні, А. Санкріз) та ін. 

Проте, попри зацікавленість дослідників вирішенням проблеми цілісного 

осмислення процесу формування деонтологічної культури майбутніх фармацевтів у 
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процесі вивчення професійно-орієнтованих дисциплін поза увагою науковців 

залишається визначення структури та змісту формування деонтологічної культури 

майбутніх фармацевтів у процесі вивчення професійно-орієнтованих дисциплін; 

обґрунтування й розробка структурної моделі та визначення організаційно-методичних 

умов, що забезпечать ефективність цього процесу. Все зазначене зумовило вибір теми 

дисертаційного дослідження: «Формування деонтологічної культури майбутніх 

фармацевтів в процесі вивчення професійно-орієнтованих дисциплін».  

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна 
робота виконана в межах науково-дослідної теми Запорізького національного 

університету «Теоретичні і методологічні засади підготовки фахівців до майбутньої 
професійної діяльності на етапі інтеграції освіти до європейського простору» (номер 

державної реєстрації 0117U000705). 

Тему дисертації затверджено науково-технічною радою Запорізького 

національного університету (протокол № 4 від 19.11.2015) й узгоджено в Міжвідомчій 

раді з координації наукових досліджень з педагогічних та психологічних наук в 

Україні (протокол № 8 від 15.12.2015).  

Мета й завдання дослідження. Мета дослідження полягає у визначенні, 
теоретичному обґрунтуванні та експериментальній перевірці організаційно-

методичних умов формування деонтологічної культури майбутніх фармацевтів у 

процесі вивчення професійно-орієнтованих дисциплін.  

Відповідно до мети дослідження поставлено такі завдання: 
– визначити сукупність понять, що розкривають науковий тезаурус дослідження 

формування деонтологічної культури майбутніх фармацевтів, обґрунтувати структуру 

цього феномену; 

– проаналізувати стан досліджуваної проблеми у вітчизняній і зарубіжній 

педагогічній теорії та практиці; 
– визначити компоненти, критерії та рівні сформованості деонтологічної 

культури майбутніх фармацевтів; 

– розробити й обґрунтувати структурну модель та організаційно-методичні умови 

формування деонтологічної культури майбутніх фармацевтів у процесі вивчення 

професійно-орієнтованих дисциплін; 

– експериментально перевірити ефективність організаційно-методичних умов, 

розробити навчально-методичне забезпечення, що сприятиме їх реалізації. 
Об’єкт дослідження – професійна підготовка майбутніх фармацевтів. 

Предмет дослідження – організаційно-методичні умови формування 

деонтологічної культури майбутніх фармацевтів у процесі вивчення професійно-

орієнтованих дисциплін.  

Гіпотеза дослідження ґрунтується на припущенні, що формування 

деонтологічної культури майбутніх фармацевтів у процесі вивчення професійно-

орієнтованих дисциплін набуває ефективності за таких умов: створення двосторонньої 
міжособистісної взаємодії «викладач – студент», збагачення освітніх програм 

професійно-орієнтованих дисциплін деонтологічним змістом, забезпечення науково-

методичного супроводу підготовки на засадах інформаційно-комунікативних 

технологій. 
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Методи дослідження. Для досягнення мети, вирішення завдань і перевірки 

гіпотези дослідження використано методи:  

– теоретичні: аналіз й узагальнення філософської, медичної та психолого-

педагогічної вітчизняної й зарубіжної літератури, нормативно-правових і програмно-

методичних документів для з’ясування структури та визначення змісту деонтологічної 
культури майбутніх фармацевтів; моделювання – для розробки й наукового 

обґрунтування структурної моделі її формування; 

– емпіричні: діагностичні (спостереження, анкетування, бесіди, тестування, 

опитування) – для встановлення рівня сформованості деонтологічної культури 

майбутніх фармацевтів у процесі вивчення професійно-орієнтованих дисциплін; 

педагогічний експеримент (констатувальний, формувальний, контрольний етапи) для 

перевірки ефективності впроваджуваних організаційно-методичних умов; 

– методи математичної статистики: метод середніх величин, коефіцієнт 
взаємоузгодження Ст’юдента, критерій Пірсона для кількісного аналізу отриманих 

результатів й оцінювання ефективності проведеної роботи.  

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що: 

– вперше здійснено наукове обґрунтування й експериментальну перевірку 

організаційно-методичних умов, що забезпечують ефективне формування 

деонтологічної культури майбутніх фармацевтів в процесі вивчення професійно-

орієнтованих дисциплін, а саме: створення двосторонньої міжособистісної взаємодії 
«викладач – студент» шляхом організації двосторонньої співпраці, завданням якої є 
становлення у майбутніх фармацевтів належного світогляду, набуття значущих 

професійних рис, оволодіння деонтологічними знаннями, вміннями, навичками; 

збагачення освітніх програм професійно-орієнтованих дисциплін деонтологічним 

змістом з метою організації безперервного педагогічного впливу; забезпечення 

науково-методичного супроводу підготовки на засадах інформаційно-комунікативних 

технологій, що передбачає активне залучення новітніх комп’ютерних технологій, 

інтерактивних форм та засобів до процесу навчання майбутніх фармацевтів. 

– розроблено й апробовано структурну модель формування деонтологічної 
культури майбутніх фармацевтів у процесі вивчення професійно орієнтованих 

дисциплін;  

– уточнено понятійно-категоріальний професійної педагогіки («фармацевтична 
деонтологія», «деонтологічна культура майбутніх фармацевтів»); компоненти, 

критерії та рівні сформованості деонтологічної культури майбутніх фармацевтів; 

– удосконалено форми, методи та засоби професійної підготовки майбутніх 

фармацевтів;  

– набули подальшого розвитку теоретичні та методичні положення щодо 

організації процесу формування деонтологічної культури майбутніх фармацевтів; 

зміст програм професійно-орієнтованих дисциплін. 

Практичне значення одержаних результатів дослідження полягає в розробці 
та впровадженні у професійну підготовку майбутніх фармацевтів комплексу 

навчальних матеріалів: спецкурс «Фармацевтична деонтологічна культура» та його 

дистанційна версія на навчальній платформі «Еліадемі»; авторські методичні 
рекомендації до практичних та самостійних робіт з фармацевтичної деонтологічної 
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культури; додаткові теми деонтологічного змісту для освітніх програм професійно-

орієнтованих дисциплін (зокрема заняття: «Деонтологія фармацевтичного аналізу», 

«Обов’язковість у виконанні технологічних регламентів», «Морально-правові аспекти 

фармацевтичної діяльності», «Лікувальний ефект фармацевтичної опіки», 

«Деонтологічний аспект фітотерапії», «Належна нетрадиційна фармацевтична 
допомога», «Вирішення конфліктних ситуацій», «Етико-деонтологічні риси 

майбутнього фармацевта», «Розвиток деонтологічних теорій»); система науково-

методичного супроводу занять для студентів фармацевтичних відділень медичних 

коледжів України з використанням інтерактивних деонтологічних тренінгів (зокрема: 
інтерактивне заняття з елементами тренінгу «Належність дій майбутніх фармацевтів»; 

робота творчої групи; захисти проектів «Деонтологічний портрет провізора-
аналітика», «Належний фармацевтичний аналіз: точність та правильність дій», 

«Фармацевтична опіка надана милосердним фахівцем», «Правомірна реклама 
фармацевтичної продукції», «Використання нефармакопейної лікарської рослинної 
сировини для виготовлення екстемпоральних лікарських засобів», «Отрути – 

альтернатива продуктивного лікування невиліковних хвороб», «Альтернативні 
методики надання належної фармацевтичної допомоги», «Належна охорона праці у 

фармацевтичній галузі»; імітаційні міні-ігри «Фальсифіковані ліки», «Заміна 
нетрадиційних лікарських форм нормативними»; кейс-вправи з ресурсозбереження 

рідкісної лікарської рослинної сировини; відео-конференції щодо організації 
належного контролю якості ліків з провізором-аналітиком науково-дослідної 
лабораторії, моделювання ситуації успіху «Належність в технологічному регламенті», 

«Застосування нефармакопейної лікарської рослинної сировини», дебати щодо 

вирішення конфліктних ситуацій; діалогові технології «Професійні фармацевтичні 
взаємовідносини», «Етичність використання нетрадиційних лікарських препаратів»; 

конкурси). 

Результати дослідження впроваджено в освітній процес фармацевтичного 

відділення Лиманського медичного коледжу Донецького національного медичного 

університету (довідка № 323 від 10.02.2016), Медичного коледжу Запорізького 

державного медичного університету (довідка № 260 від 05.12.2016), КЗ «Запорізький 

медичний коледж» ЗОР (довідка № 7 від 18.01.2017), КЗ «Бердянський медичний 

коледж» ЗОР (довідка № 40 від 25.01.2017), навчальної бази аптеки № 221 

КП «Примула» (довідка № 17 від 01.02.2017).  

Особистий внесок здобувача. У праці, написаній у співавторстві, автору 

належить визначення педагогічних умов формування деонтологічної культури 

майбутніх фармацевтів [7]. 

Апробація результатів дослідження. Основні положення та результати 

дисертації були оприлюднені на науково-практичних конференціях, зокрема:  
– міжнародних: «Українська наука: проблеми сьогодення та перспективи 

розвитку» (м. Київ, 2015);  «Педагогіка і психологія: сучасні методики та інновації, 
досвід практичного застосування» (м. Миколаїв, 2016); «International academic 

congress: European research area: Status, Problems and Prospects» (Riga, 2016); 

«Информация как двигатель научного прогресса» (м. Челябінськ, 2016); «Актуальні 
проблеми педагогічної науки» (м. Київ, 2016); «Становлення та розвиток педагогіки» 



5 

(м. Івано-Франковськ, 2016); «Теоретичні та прикладні дослідження в галузі 
педагогіки, психології та суспільних наук» (м. Кєльце, Польща, 2016); 

– всеукраїнських: «Педагогіка вищої школи: досвід і тенденції розвитку» 

(м. Запоріжжя, 2016); «Психологія та педагогіка: методика та проблеми практичного 

застосування» (м. Львів, 2016).  

Публікації. Основні наукові положення й результати дослідження опубліковано 

у 19 наукових і науково-методичних працях, з них: 7 – статті у наукових фахових 

виданнях України (з яких 3, що реферуються міжнародними наукометричними 

базами), 2 – статті в зарубіжних виданнях, 9 – матеріали конференцій, 1 – навчально-

методичне видання. 

Структура й обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, 

висновків, списку використаних джерел (386 найменувань, з них 50 – іноземними 

мовами), додатків. Загальний обсяг дисертації – 359 сторінок (14,9 авт. арк.), з яких 

основний текст – 188 сторінок (7,8 авт. арк.). Робота містить 14 таблиць і 36 рисунків. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У вступі обґрунтовано актуальність теми; вказано зв’язок роботи з науковими 

програмами, планами, темами; визначено мету та завдання, об’єкт і предмет, методи 

дослідження; розкрито наукову новизну й практичне значення одержаних результатів; 

подано відомості про їх апробацію, публікації.  
У першому розділі – «Теоретико-методологічні засади формування 

деонтологічної культури майбутніх фармацевтів» – проведено дефінітивний аналіз 
базових понять дослідження; висвітлено зарубіжний і вітчизняний досвід формування 

деонтологічної культури у фахівців-фармацевтів; визначено методологічні підходи до 

формування деонтологічної культури майбутніх фармацевтів у процесі вивчення 

професійно орієнтованих дисциплін; досліджено стан сформованості деонтологічної 
культури майбутніх фармацевтів. 

На основі теоретичного аналізу наукових джерел (А. Котвіцька, В. Огородник, 

М. Пономаренко та ін.) з’ясовано, що фармацевтична деонтологія – це сукупність 
належних моральних норм, обумовлених професійною діяльністю в фармації, що 

застосовують під час виконання обов’язків стосовно суспільства для забезпечення 

здоров’я нації. Тож, забезпечення якісної та високорівневої підготовки майбутніх 

фармацевтів вбачається провідним завданням вищих медичних навчальних закладів.  

Дослідження специфіки формування деонтологічної культури у майбутніх 

фахівців (О. Акімова, І. Бойчук, М. Васильєва, Н. Ветютнева, О. Голік, Д. Деккерт, 
Г. Караханова, І. Камінська, К. Коста, Л. Кліфтон Д. Латіф, М. Нурдіна, 
Л. Переймибіда, Т. Регуена, З. Селімова, В. Сліпчук та ін.) засвідчило, що увага 
зарубіжних науковців зосереджена на етичній нормативно-правовій базі, 
корпоративній етиці, розвитку комунікативних якостей особистості, в той час, як 

вітчизняні дослідники спираються на виховання професійно-значущих якостей: 

милосердя, емпатії, відповідальності, сумлінності, правдивості, неупередженості. 
Результати теоретичного аналізу підтвердили, що деонтологічну культуру 

дослідники розглядають як: сукупність соціально-психологічних, духовно-
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інтелектуальних, ціннісно-емоційних та професійно-етичних цінностей та якостей 

особистості, які визначають етичну та культурну значущість її життєдіяльності 
(С. Хлєстова та ін.); особистісний феномен, що синтезує у собі сукупність стійких 

орієнтацій на базові професійні цінності, їх усвідомлення та належне виконання на 
рівні обов’язку та відповідальності (І. Шеплякова та ін.); неодмінну складову цілісної 
структури особистості, що характеризує ціннісну поведінку та взаємини при 

виконанні широкого спектра функцій професійної діяльності (І. Камінська та ін.). 

Узагальнюючи окреслене, деонтологічна культура майбутніх фармацевтів в 

роботі розглядається як сукупність обов’язкових належних професійно-етичних 

цінностей фармацевтичних працівників, необхідних для регулювання їх професійної 
поведінки, надання фармацевтичної опіки. Її складовими визначено: милосердя, 

нормативність, сумлінність, комунікативну діяльність, гуманістичний світогляд, 

заохочення до залучення в емоційний стан клієнтів аптек. 

З урахуванням аналізу галузевого стандарту вищої освіти України в галузі знань 
«Фармація» 1202, спеціальності 5.12020101 «Фармація» та специфіки деонтологічної 
культури обґрунтовано необхідність навчання майбутніх фахівців морально-етичних 

цінностей, належних професійних алгоритмів. Відповідно до цього розкрито основні 
методологічні підходи, що найбільш відповідають особливостям, цілям і загальним 

вимогам професійної підготовки майбутніх фармацевтів, а принципи яких забезпечують 
успішність цього процесу: діалектичний, завдяки якому обґрунтовано суперечності у 

явищі формування деонтологічної культури; аксіологічний, який дає змогу враховувати 

особистісні потреби до самореалізації та самовдосконалення, ціннісні орієнтації та 
загальнолюдські цінності майбутніх фармацевтів; міждисциплінарний, що дає 
можливість визначити формування деонтологічної культури у процесі вивчення 

професійно-орієнтованих дисциплін, зіставити педагогічні та фармацевтичні науки; 

системний, який забезпечує розкриття сутності взаємопов’язаних причинно-наслідкових 

компонентів формування означеної культури; компетентнісний, за допомогою якого 

обґрунтовано нетрадиційні інтерактивні засоби формування деонтологічної культури та 
особистісно орієнтований, сутність якого полягає у врахуванні особливостей кожного 

окремого майбутнього фахівця-фармацевта. 
Спираючись на теоретико-методологічну основу дослідження та сучасні освітні 

вимоги до професійної підготовки майбутніх фахівців, на базі медичних коледжів 

Запорізької області серед студентів третіх курсів фармацевтичних факультетів було 

проведено емпіричне дослідження, результати якого засвідчили низький рівень 
сформованості деонтологічної культури серед учасників (деонтологічні судження 

притаманні 36% респондентам медичного коледжу Запорізького державного 

медичного університету, 33% – КЗ «Запорізький медичний коледж» ЗОР, та 32% – КЗ 

«Бердянський медичний коледж» ЗОР; деонтологічними знаннями володіють 31%, 

28% та 29% респондентів та деонтологічними вміннями 33%, 31% та 32% відповідно), 

проте констатували зацікавленість майбутніх фармацевтів деонтологічною 

спрямованістю професії, розуміння важливості застосування належної поведінки в 

професійній справі та бажання підвищити рівень сформованості деонтологічної 
культури, а також підтвердили актуальність та доцільність модернізації освітніх 

програм професійно-орієнтованих дисциплін. 
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У другому розділі – «Організаційно-методичні умови формування деонтологічної 

культури майбутніх фармацевтів у процесі вивчення професійно-орієнтованих 

дисциплін» – виокремлено компоненти, критерії, показники та рівні сформованості 
деонтологічної культури майбутніх фармацевтів; обґрунтовано й розроблено 

структурну модель формування деонтологічної культури майбутніх фармацевтів у 

процесі вивчення професійно-орієнтованих дисциплін, визначено організаційно-

методичні умови та розкрито особливості їх реалізації в освітньому процесі.  
За результатами аналізу наукових робіт щодо дослідження компонентної структури 

деонтологічної культури майбутніх фахівців (М. Васильєва, О. Голік, І. Камінська, 
Л. Кропачова, Л. Переймибіда та ін.) та емпіричного дослідження, виокремлено та 
з’ясовано зміст базових компонентів сформованості деонтологічної культури майбутніх 

фармацевтів, а саме: мотиваційно-аксіологічний – охоплює залучення досвіду ціннісного 

ставлення до особистості, свідомий та самостійний вибір застосування професійно-

важливих морально-етичних якостей, сукупність морально-духовних цінностей, які 
мають значення для суспільства й окремої людини, для підвищення творчого потенціалу 

кожного окремого майбутнього фармацевта; пізнавальний – включає сукупність 
деонтологічних знань; рефлексивний – поєднує сукупність деонтологічних вмінь, види, 

форми та методи контролю, а також критерії для міри оцінки сформованості.  
Відповідно до базових компонентів визначено критерії (особистісний, 

когнітивний, діяльнісний), виокремлено показники, за якими висвітлено та 
охарактеризовано рівні сформованості (творчий, високий, достатній, базовий) 

деонтологічної культури майбутніх фармацевтів, що дало змогу проаналізувати стан 

сформованості деонтологічної культури майбутніх фармацевтів й оцінити 

продуктивність та відтворюваність досліджуваного феномену.  

Враховуючи нормативно-законодавче та теоретичне підґрунтя (В. Артемов, 

І. Бойчук, Д. Деккерт, С. Хлєстова та ін.), специфіку підготовки майбутніх фахівців у 

вітчизняних вищих медичних навчальних закладах та закладах зарубіжних країн 

(Іспанія, Малайзія, Польща, Португалія, США), розроблено авторську структурну 

модель формування деонтологічної культури майбутніх фармацевтів у процесі 
вивчення професійно-орієнтованих дисциплін, що відображає властивості об’єкту 

дослідження, принципи функціонування та взаємні зв’язки (рис. 1). Основою моделі 
визначено соціальне замовлення суспільства на конкурентоспроможного фахівця 

фармацевтичної галузі, а головними детермінантами дієвості – організаційно-

методичні умови, які призначені забезпечити ефективність реалізації всіх елементів 

розробленої структурної моделі на кожному етапі (мотиваційно-ціннісному, 

змістовно-організаційному, процесуальному, контрольно-оцінювальному та 

результативному). 

Мотиваційно-ціннісний етап передбачає діагностування початкового рівня 

сформованості деонтологічної культури та врахування особистісних характеристик 

кожного студента: мотиви, потреби, прагнення, інтереси, цінності та переконання.  

Базовим сегментом концептуального етапу формування деонтологічної культури 

майбутніх фармацевтів обрано викладання спеціалізованого курсу «Фармацевтична 
деонтологічна культура», а також насичення змістових модульних занять професійно-

орієнтованих дисциплін деонтологічним змістом.  
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Рис. 1. Структурна модель формування деонтологічної культури майбутніх 

фармацевтів у процесі вивчення професійно-орієнтованих дисциплін 

 

Переконання: 

в ефективності застосування  

деонтологічної культури 

 

 

І Мотиваційно-

цільовий етап 

Завдання: Обґрунтувати та перевірити ефективність дотримання організаційно-методичних умов 

формування деонтологічної культури в процесі вивчення професійно-орієнтованих дисциплін 

 

Інтереси: ціннісні орієнтації 
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морально-етичними якостями 

Цінності: людське життя, 

збереження здоров’я 

Мотиви: внутрішні та зовнішні 

Потреби: самореалізація, 

самовдосконалення 
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Мета: Cформувати деонтологічну культуру майбутніх фармацевтів в процесі вивчення професійно-

орієнтованих дисциплін за рахунок залучення досвіду ціннісного ставлення до особистості, самостійності 
вибору та свідомості застосування деонтологічної культури в професійній діяльності, відповідності 

підготовки майбутніх фармацевтів до положень освітньо-кваліфікаційної характеристики, сформувати 

деонтологічні переконання, навички дотримання нормативів поведінки 
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Спецкурс «Фармацевтична деонтологічна культура» 

Традиційні методи формування: 
бесіди, вправи, демонстрації, дискусії 
Інтерактивні методи формування:  
діалогові технології, імітаційні ігри, 

конкурси, деонтологічні тренінги, методи: 

асоціацій, евристичних запитань, емпатії, 
кейсів, проблемного навчання, ситуації 

успіху, творчих проектів 

 

 

 

 

ІІІ Процесу-

альний етап 

 

Зміст інших 

циклів: 

гуманітарний, 

соціально-

економічний 

Форми 

формування: 

лекційні, 
семінарські та 

практичні  заняття, 

тренінги, 

самостійна та 

індивідуальна 
роботи 

 

IV Контрольно-

оцінювальний 

етап 

 

Види контролю: 

попередній, поточний, 

періодичний, підсумковий 

 

Форми контролю: 

індивідуальний, 

комбінований,  

самоконтроль, фронтальний,  

взаємоконтроль 

 

Критерії: 
особистісний, 

когнітивний, 

діяльнісний 

 
 

ІІ Концепту-

альний  

етап 

Дистанційна версія «Фармацевтична деонтологічна культура» 

СФОРМОВАНА ДЕОНТОЛОГІЧНА КУЛЬТУРА 

МАЙБУТНІХ ФАРМАЦЕВТІВ ЗА ЧОТИРМА РІВНЯМИ  

 

Міждисциплі-
нарний підхід 

 

Компе-
тентнісний 

підхід 

V Результати-

вний етап 

Рівні 
сформова-

ності: 
базовий, 

достатній, 

високий, 

творчий 

 
Діалектичний 

підхід 

 

Системний  

підхід 

 

Компоненти сформованості: мотиваційно-
аксіологічний, пізнавальний, рефлексивний 

СОЦІАЛЬНЕ ЗАМОВЛЕННЯ СУСПІЛЬСТВА НА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОГО  

ФАХІВЦЯ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ГАЛУЗІ 
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Додатковим фактором визначено засвоєння елементів деонтологічного виховання 

у процесі вивчення дисциплін гуманітарного (культурології, латинської мови, 

іноземної мови за професійним спрямуванням, української мови за професійним 

спрямуванням) й соціально-економічного циклів (основ філософських знань, 

соціології, економічної теорії, основ правознавства). 
Процесуальний етап формування деонтологічної культури майбутніх 

фармацевтів у процесі вивчення професійно-орієнтованих дисциплін передбачає 
впровадження організаційно-методичних умов, які забезпечують результативність 
процесу внаслідок залучення форм, методів та засобів для формування та розвитку 

деонтологічних якостей, становлення належного фармацевтичного світогляду, набуття 

відповідних професійних рис та підготовку до майбутньої професійної діяльності в 

результаті оволодіння системою деонтологічних знань, вмінь та навичок. 

Першою умовою обрано створення двосторонньої міжособистісної взаємодії 

«викладач – студент», яка базується на організації двосторонньої співпраці 
викладача зі студентом, завданням якої є становлення у майбутніх фармацевтів 

належного світогляду, набуття значущих професійних рис, оволодіння 

деонтологічними знаннями, вміннями, навичками; психологічній стратегії 
перенесення власних етико-деонтологічних домінант; залучення позитивного 

людського досвіду надання належної фармацевтичної допомоги для забезпечення 

мотиваційно-аксіологічного компонента сформованості. Впровадженню першої умови 

формування деонтологічної культури майбутніх фармацевтів сприяли деонтологічні 
тренінги, засоби міжособистісних комунікацій (бесіди, дискусії, конкурси, метод 

емпатії).  
Другою умовою визначено збагачення освітніх програм професійно-

орієнтованих дисциплін деонтологічним змістом, що передбачає введення 

додаткових курсів, занять, тем («Деонтологія фармацевтичного аналізу» 

(«Фармацевтична хімія»), «Обов’язковість у виконанні технологічних регламентів» 

(«Технологія ліків»), «Морально-правові аспекти фармацевтичної діяльності» 

(«Організація та економіка фармації»), «Лікувальний ефект фармацевтичної опіки» 

(«Фармакологія»), «Деонтологічний аспект фітотерапії» («Фармакогнозія»), «Належна 
нетрадиційна фармацевтична допомога» («Охорона праці в галузі»), гуманітарного й 

соціально-економічного циклів для студентів другого курсу фармацевтичного 

відділення («Вирішення конфліктних ситуацій» («Соціологія»), «Етико-деонтологічні 
риси майбутнього фармацевта» («Культурологія»), «Розвиток деонтологічних теорій» 

(«Історія України»)) з метою організації безперервного педагогічного впливу на 
формування деонтологічної культури у майбутніх фахівців; насичення їх питаннями 

деонтологічного характеру (деонтологічна складова етичних кодексів України та 
зарубіжжя, професійні взаємовідносини, правомірність реклами, деонтологічні 
аспекти дистрибуції лікарських засобів («Організація та економіка фармації»), 

належний порядок знешкодження недоброякісних лікарських препаратів, моральні 
обов’язки уповноваженої особи аптеки, життєвий цикл фармацевтичної продукції, 
належний контроль якості активних фармацевтичних інгредієнтів («Фармацевтична 
хімія»), положення належної клінічної, аптечної, виробничої практики, правильність 

виконання технологічних регламентів виготовлення екстемпоральних лікарських 

засобів («Технологія ліків»), деонтологічна фармацевтична опіка, дотримання 
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лікарняної таємниці, належне оформлення аптечних вітрин («Фармакологія»), 

відновлення запасів та турботливе ставлення до ресурсів лікарської рослинної 
сировини («Фармакогнозія»), моральність відпуску та застосування біологічно-

активних добавок («Охорона праці в галузі фармації»)); вивчення концепцій етичного 

та морального виховання; викладання спеціалізованого курсу «Фармацевтична 
деонтологічна культура».  

Третьою умовою виокремлено забезпечення науково-методичного супроводу 

підготовки на засадах інформаційно-комунікативних технологій, реалізація якої 
здійснювалася шляхом застосування новітніх комп’ютерних технологій; 

інтерактивних засобів навчання (кейсів, імітаційних ігор); творчих проектів та 
демонстрацій; дистанційних можливостей надання інформації та перевірки рівня 

знань; введення дистанційної версії курсу «Фармацевтична деонтологічна культура» 

на навчальній платформі «Еліадемі» (за посиланням URL: 

https://eliademy.com/catalog/farmacevtichna-deontologichna-kul-tura.html), що містила: 
ілюстрований лекційний матеріал, проведення он-лайн консультування студентів, 

завдання для самостійної роботи у вигляді електронних листів, вебінари 

деонтологічного змісту, оперативність оцінювання виконаних завдань, шляхом 

використання віртуального журналу, видання заохочувальних сертифікатів 

результатів по закінченню навчання. 

Контрольно-оцінювальний етап формування деонтологічної культури майбутніх 

фармацевтів містить показники оцінки сформованості деонтологічної культури 

майбутніх фармацевтів (особистісний, когнітивний, діяльнісний критерії) та види 

(попередній, поточний, періодичний, підсумковий контроль), форми (індивідуальний, 

комбінований, взаємоконтроль, самоконтроль, фронтальний контроль) і методи 

контролю (усний, письмовий, програмний, операційний контроль).  

Результативний етап відбиває продуктивність та здатність до відтворення 

деонтологічної культури майбутніх фармацевтів та забезпечує подальшу її корекцію. 

Відповідно до змісту етапів та організаційно-методичних умов виокремлено 

організаційні форми навчання, серед яких: лекційні заняття (предмет та зміст 
фармацевтичної деонтологічної культури, моральність у фармацевтичній галузі, 
особливості фармацевтичної деонтології, деонтологія фармацевтичного аналізу та 
належна аптечна практика, обов’язковість у виконанні технологічних регламентів, 

морально-правові аспекти фармацевтичної діяльності, лікувальний ефект 
фармацевтичної опіки, деонтологічний аспект фітотерапії, належна нетрадиційна 
фармацевтична допомога); семінарські заняття (огляд етичних кодексів фармацевта, 
деонтологічний портрет фармацевта); практичні заняття (деонтологія 

фармацевтичного аналізу, обов’язковість у виконанні технологічних регламентів, 

морально-правові аспекти фармацевтичної діяльності, лікувальний ефект 
фармацевтичної опіки, деонтологічний аспект фітотерапії, належна нетрадиційна 
фармацевтична допомога); тренінги (належна фармацевтична опіка при відпуску 

біологічно-активних добавок, професійна поведінка фармацевта у разі виявлення 

недоброякісних ліків, етичні кодекси як носії деонтологічного виховання, 

ресурсозбереження лікарської рослинної сировини, подолання конфліктів, небезпека 
комерціалізації фармацевтичної галузі); самостійна робота (розробка іміджу аптеки, 

аналіз мікроклімату колективу аптеки, ознайомлення з досвідом видатних 
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фармацевтичних працівників України, захист прав споживачів в контексті 
фармацевтичного ринку, фармацевтичний етикет); індивідуальна робота (есе 
моральної свідомості майбутнього фармацевта, створення власного етичного кодексу 

фармацевтичного працівника, макет правомірної реклами лікарського засобу, методи 

подолання стресових ситуацій в діяльності фармацевта, тези ввічливих відмов при 

наданні фармацевтичного консультування, методики запобігання конфліктних 

ситуацій в умовах аптеки, розгляд деонтологічних рис, доповідь про належну 

професійну поведінку фармацевта в екстремальних умовах, створення професійного 

деонтологічного портрета фармацевта, схема надання належної фармацевтичної 
допомоги, відтворення вербального лікування, техніки ділового спілкування) та 
засоби: технічні друковані носії (методичні рекомендації до практичних та 
самостійних робіт, комплект лекційного матеріалу, паперові блок-схеми та презентації 
деонтологічного змісту, картки алгоритмів надання належної фармацевтичної 
допомоги, графологічні схеми належного фармацевтичного аналізу, рецептурні 
бланки лікарських прописів з несумісними компонентами, збірники етичних 

кодексів); комп’ютерні електронні носії (дистанційна версія курсу «Фармацевтична 
деонтологічна культура», вебінари деонтологічного змісту, електронні завдання, он-

лайн обговорення, ведення віртуального журналу). 

Найвагомішими чинниками, що впливають на процес формування, виявлено: 

зв’язки над-системи – формування деонтологічної культури майбутніх фармацевтів у 

процесі фахової підготовки та підсистеми – у процесі вивчення «Фармакології», 

«Економіки та організації фармації», «Фармакогнозії», «Фармацевтичної хімії», 

«Технології ліків», «Охорони праці в галузі фармації» (системний підхід); зв’язки над-

системи й зовнішнього середовища – нормативно-права база документів 

фармацевтичної галузі законодавства України щодо вищої фармацевтичної 
професійної освіти.  

Причинно-наслідкові зв’язки між складовими моделі враховують організаційно-

методичні умови формування, методологічні підходи до формування, мотивацію до 

навчання, зміст, форми, методи та засоби, види та критерії контролю діагностики 

сформованості, корекцію результатів, її відтворення та продуктивність.  

У третьому розділі – «Організація та проведення педагогічного експерименту» – 

розкрито особливості організації педагогічного експерименту щодо перевірки 

ефективності розроблених організаційно-методичних умов формування 

деонтологічної культури майбутніх фармацевтів у процесі вивчення професійно-

орієнтованих дисциплін; подано його хід та представлено результати. 

Педагогічний експеримент щодо формування деонтологічної культури майбутніх 

фахівців здійснювалася впродовж 2014–2017 років на базі Медичного коледжу 

Запорізького державного медичного університету, охоплював загалом 61 студента та 
7 викладачів.  

За результатами проведеного пілотного дослідження визначено структуру, 

критерії та показники сформованості деонтологічної культури майбутніх фармацевтів, 

сформовано групи: експериментальну (ЕГ), кількістю 30 респондентів, та контрольну 

(КГ), кількістю 31 респондент. Навчання майбутніх фармацевтів ЕГ 

супроводжувалось впровадженням авторських формувальних заходів, підготовка 
студентів КГ залишилась традиційною.  
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Метою констатувального етапу було з’ясування вхідного рівня сформованості 
деонтологічної культури майбутніх фармацевтів. Для діагностики рівнів 

сформованості розроблено комплекс методик, а саме: адаптовані методики 

(В. Мільман «Мотиваційна структура особистості», М. Рокич «Цінні орієнтації») для 

мотиваційно-аксіологічного компонента, адаптовані методики (О. Шеплякова 
«Опитувальник деонтологічних знань», В. Синявський «Методика визначення рівня 

розумових здібностей») для пізнавального компонента, адаптовані методики 

(Д. Кемпбелл «Опитувальник рівня доброзичливості», В. Фей «Методика сприйняття 

оточення», Л. Кольберг «Діагностика рівня розвитку моральної свідомості», І. Платт 
«Здатність до збереження особистої інформації») для рефлексивного компонента.  

В результаті порівняння кількісних показників засвідчено відсутність 

відмінностей в ЕГ й КГ, доведено недостатній рівень сформованості деонтологічної 
культури майбутніх фармацевтів та підтверджено необхідність впровадження 

авторських формувальних заходів.  

Формувальний етап експерименту передбачав поступове впровадження в 

навчальний процес майбутніх фармацевтів організаційно-методичних заходів з 
формування кожного з компонентів деонтологічної культури.  

Так, для формування мотиваційно-аксіологічного компонента деонтологічної 
культури майбутніх фармацевтів було впроваджено: бесіди (обмін думками щодо 

етичності фармацевтичної діяльності, обговорення положень деонтологічних кодексів, 

моральних дилем); дискусії (круглі столи обговорення деонтологічного портрета 
майбутнього фармацевта, засідання експертних груп щодо проблеми необхідності 
деонтологічного виховання в фармацевтичній діяльності, дебати вирішення 

конфліктних ситуацій в умовах аптеки); конкурси (конкурс знавців деонтологічних 

теорій, конкурс професійно-досконалого фахівця фармацевтичної галузі); метод 

емпатії (творчий шлях розв’язання професійних складнощів комунікації через 
ототожнення майбутнього фармацевта з клієнтом аптеки, провізором, лікарем, 

фармацевтичним працівником); деонтологічні тренінги, зокрема інтерактивне заняття 

з елементами тренінгу «Належність дій майбутніх фармацевтів».  

На формування пізнавального компонента були спрямовані: вправи (доцільний 

вибір алгоритмів надання належної фармацевтичної опіки з врахуванням милосердя, 

уважності та конфіденційності, послідовність виконання належної виробничої 
практики, діалогові операції взаємовідносин фармацевт-лікар, фармацевт-клієнт 
аптеки тощо); діалогові технології (деонтологічні тренінги майбутній фармацевт-
завідуючий аптеки для розширення комунікативного простору); метод асоціацій 

(завдання-розробка належної правомірної рекламної компанії лікарського препарату); 

метод проблемного навчання (проблемний виклад навчального матеріалу); метод 

ситуації успіху (ситуації застосування нефармакопейної лікарської рослинної 
сировини, ситуації належності в технологічних регламентах); спеціалізований курс 
«Фармацевтична деонтологічна культура», що передбачав: оволодіння знаннями 

цілісних уявлень про належну професійну поведінку фармацевтів, розкриття основних 

деонтологічних положень професійно-орієнтованих дисциплін, особливостей 

деонтології фармацевтичної діяльності, деонтологічних аспектів у фармації, вимог 
нормативної документації щодо морально-правового регулювання, методик надання 

деонтологічної фармацевтичної опіки; належних взаємовідносин; продукування вмінь 
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щодо визначення доброякісності ліків, виховання милосердя, справедливості, 
чемності; надання належної повноцінної фармацевтичної допомоги. 

Для формування рефлексивного компонента було застосовано: демонстрації 
(наочне зображення відео-презентацій деонтологічного змісту); імітаційні ігри 

(належний контроль якості ліків в умовах аптеки, заміна нетрадиційних прописів 

лікарських форм нормативними); метод евристичних запитань (самостійне міркування 

студентів щодо власної концепції належної фармацевтичної допомоги, самоаналіз 
особистих деонтологічних рис); метод кейсів (аналіз ситуацій неетичної поведінки 

фармацевтів, кейс-вправи ресурсозбереження рідкісної лікарської рослинної 
сировини, кейс-ситуації біоетики використання нетрадиційних лікарських препаратів); 

творчі проекти (практичні випадки застосування деонтологічної культури). 

Окремо для формування кожного з компонентів було впроваджено інтерактивні 
заняття з елементами тренінгу «Належність дій майбутніх фармацевтів», захисти 

проектів творчої групи «Деонтологічний портрет провізора-аналітика», «Належний 

фармацевтичний аналіз: точність та правильність дій», «Фармацевтична опіка надана 
милосердним фахівцем», «Правомірна реклама фармацевтичної продукції», 

«Використання нефармакопейної лікарської рослинної сировини для виготовлення 

екстемпоральних лікарських засобів», «Отрути – альтернатива продуктивного 

лікування невиліковних хвороб», «Альтернативні методики надання належної 
фармацевтичної допомоги», «Належна охорона праці у фармацевтичній галузі», 

імітаційні міні-ігри «Фальсифіковані ліки», «Заміна нетрадиційних лікарських форм 

нормативними», кейс-вправи ресурсозбереження рідкісної лікарської рослинної 
сировини, відео-конференції належного контролю якості ліків з провізором-

аналітиком науково-дослідної лабораторії, ситуації успіху «Належність в 

технологічному регламенті», «Застосування нефармакопейної лікарської рослинної 
сировини», дебати вирішення конфліктних ситуацій та діалогові технології 
«Професійні фармацевтичні взаємовідносини», «Етичність використання 

нетрадиційних лікарських препаратів», конкурси. 

Вихідний контроль діагностував суттєві розбіжності в стані сформованості 
деонтологічної культури майбутніх фармацевтів у процесі вивчення професійно-

орієнтованих дисциплін, що засвідчило ефективність впроваджених формувальних 

заходів. Наприкінці формувального етапу динаміка позитивних змін результатів 

сформованості компонентів деонтологічної культури майбутніх фармацевтів у 

респондентів ЕГ (табл. 1): мотиваційно-аксіологічний (творчий +3,33%; високий 

+23,34%; достатній +6,67%; базовий –33,33%); пізнавальний (творчий +10%; високий 

+26,67%; достатній –23,33%; базовий –13,34%); рефлексивний (творчий +10%; 

високий +16,6%; достатній +6,7%; базовий –33,3%).  

Для перевірки достовірності отриманих результатів на узагальнюючому етапі 
педагогічного експерименту використано методи математичної статистики на основі 
порівняння дисперсії за допомогою критеріїв узгодженості Пірсона (за особистісним 

8,22>0,027; за когнітивним 7,44>0,28; за діяльнісним 6,56>0,59 критеріями), 

взаємоузгодження t-критерію Ст’юдента (4,3>3,5), що знаходяться у зоні значимості. 
Установлено, що вхідні значення розрахованих критеріїв відповідають основній 

гіпотезі, а вихідні значення конкуруючій. Вхідні обчислені значення більше за 
табличне критичне.  
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Таблиця 1 

Зведена динаміка рівнів сформованості деонтологічної культури майбутніх 

фармацевтів за особистісним, когнітивним, діяльнісним критеріями, % 
Експериментальна група (n = 30) Контрольна група (n = 31) 
вхідний вихідний вхідний вихідний Рівні 

кількість 

студентів 

відсоток 

студентів 

кількість 

студентів 

відсоток 

студентів 
динаміка кількість 

студентів 

відсоток 

студентів 

кількість 

студентів 

відсоток 

студентів 

динаміка 

Всього  30 100 30 100  31 100 31 100  

за особистісним критерієм: 

Базовий 11 36,67 1 3,34 – 33,33 12 38,7 9 29 – 9,7 

Достатній 14 46,67 16 53,33 + 6,67 14 45,16 15 48,3 + 3,2 

Високий 4 13,33 11 36,67 + 23,34 4 12,9 6 19,34 + 6,43 

Творчий  1 3,33 2 6,66 + 3,33 1 3,34 1 3,34 0 

за когнітивним критерієм: 
Базовий 5 16,67 1 3,33 – 13,34 4 12,9 3 9,7 – 3,2 

Достатній 10 33,33 3 10 – 23,33 12 38,7 11 35,5 – 3,2 

Високий 12 40 20 66,67 + 26,67 12 38,7 13 41,9 + 3,2 

Творчий  3 10 6 20 + 10 3 9,7 4 12,9 + 3,2 

за діяльнісним критерієм: 
Базовий 12 40 2 6,67 – 33,3 11 35,5 9 29 – 6,5 

Достатній 4 13,3 6 20 + 6,7 4 12,9 5 16 + 3,1 

Високий 11 36,7 16 53,3 + 16,6 14 45,1 15 48,5 + 3,4 

Творчий  3 10 6 20 + 10 2 6,5 2 6,5 0 

 

Отже, після проведення педагогічного експерименту була відкинута нульова 
гіпотеза, та прийнята конкуруюча гіпотеза про вагомість відмінностей у 

сформованості деонтологічної культури майбутніх фармацевтів експериментальної та 

контрольної груп за трьома критеріями.  

Підтверджено ефективність впровадження в навчальний процес організаційно-

методичних умов та структурної моделі формування деонтологічної культури 

майбутніх фармацевтів.  

 

ВИСНОВКИ 

 

Проведене науково-педагогічне дослідження з формування деонтологічної 
культури майбутніх фармацевтів у процесі вивчення професійно орієнтованих надало 

можливість сформулювати загальні висновки. 

1. Здійснено аналіз наукового тезаурусу, що дало змогу виокремити базові 
поняття дослідження формування деонтологічної культури майбутніх фармацевтів у 

процесі вивчення професійно-орієнтованих дисциплін, зокрема: «фармацевтична 

деонтологія», яку розуміють як сукупність належних моральних норм, обумовлених 

професійною діяльністю в фармації, що застосовують під час виконання обов’язків 

стосовно суспільства для забезпечення здоров’я нації; «деонтологічна культура 

майбутніх фармацевтів», яку визначено як сукупність обов’язкових належних 

професійно-етичних цінностей фармацевтичних працівників необхідних для 

регулювання їх професійної поведінки, надання фармацевтичної опіки.  

Обґрунтовано структуру деонтологічної культури майбутніх фармацевтів, що 

складається з деонтологічних якостей, комунікативної діяльності, гуманістичного 

світогляду, заохочення до залучення в емоційний стан клієнтів аптек. 
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2. На підставі проведеного дослідження й аналізу зарубіжної й вітчизняної 
педагогічної теорії та практики фармацевтичної освіти, емпіричного дослідження 

підтверджено актуальність та доцільність обраної проблеми, недостатню 

розробленість щодо наявності етико-деонтологічного аспекту у змісті програм 

професійно-орієнтованих дисциплін. Згідно з цим окреслено наукові підходи, які 
найбільш відповідають особливостям, цілям і загальним вимогам професійної 
підготовки майбутніх фармацевтів, а принципи яких забезпечать успішність цього 

процесу, зокрема: діалектичний, аксіологічний, міждисциплінарний, компетентнісний 

та особистісно орієнтований.  

3. Виокремлено й охарактеризовано компоненти (мотиваційно-аксіологічний: 

залучення досвіду ціннісного ставлення до особистості, свідомий та самостійний вибір 

застосування професійно-важливих морально-етичних якостей, сукупність морально-

духовних цінностей; пізнавальний: сукупність деонтологічних знань; рефлексивний: 
сукупність деонтологічних вмінь, види, форми та методи контролю), критерії 

(особистісний: ступінь сформованості мотиваційно-ціннісного компонента; 
когнітивний: ступінь оволодіння теоретичними знаннями, деонтологічним змістом 

професійно-орієнтованих дисциплін; діяльнісний: ступінь опанування етико-

деонтологічних вмінь, їх реалізація в професійній діяльності), рівні (базовий, достатній, 

високий та творчий) сформованості деонтологічної культури майбутніх фармацевтів.   

4. Розроблено та обґрунтовано структурну модель формування деонтологічної 
культури майбутніх фармацевтів у процесі вивчення професійно-орієнтованих 

дисциплін. Показано структурні складові педагогічного процесу та їх взаємозв’язок, 

виділено основні особливості кожної з них. Виокремлено етапи формування 

фармацевтичної деонтологічної культури: мотиваційно-цільовий (врахування 

особистісних прагнень до самовдосконалення, прагнення оволодіти професійно-

важливими якостями, цінності здоров’я збереження, переконання в ефективності 
застосування деонтологічної культури в професійній діяльності); концептуальний 

(міждисциплінарний зв'язок професійно-орієнтованих дисциплін за деонтологічним 

змістом); процесуальний (впровадження організаційно-методичних умов формування 

деонтологічної культури майбутніх фармацевтів у процесі вивчення професійно-

орієнтованих дисциплін); контрольно-оцінювальний (відбір видів, форм та методів 

контролю сформованості деонтологічної культури майбутніх фармацевтів) та 
результативний (ідентифікація якості відтворення, продуктивності та елементів 

корекції сформованості деонтологічної культури майбутніх фармацевтів).  

Доведено, що формування деонтологічної культури майбутніх фармацевтів набуває 
ефективності завдяки впровадженню організаційно-методичних умов, а саме: створення 
двосторонньої міжособистісної взаємодії «викладач – студент» (проведення 
деонтологічних тренінгів, бесід, дискусій, конкурсів); збагачення освітніх програм 

професійно-орієнтованих дисциплін деонтологічним змістом (насичення деонтологічним 

змістом освітніх програми професійно-орієнтованих дисциплін, введення спецкурсу 

«Фармацевтична деонтологічна культура», перевірка знань за допомогою вправ, 

діалогових технологій, методів асоціацій, проблемного навчання, ситуацій успіху); 

забезпечення науково-методичного супроводу підготовки на засадах інформаційно-

комунікативних технологій (створення дистанційної версії курсу, використання методів 

евристичних запитань, кейсів, імітаційних ігор, творчих проектів та демонстрацій).  
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5. Застосування статистичних методів обробки результатів педагогічного 

експерименту підтвердило ефективність впровадження організаційно-методичних 

умов з формування деонтологічної культури майбутніх фармацевтів у процесі 
вивчення професійно-орієнтованих дисциплін. У студентів експериментальної групи 

було виявлено позитивну динаміку за всіма критеріями сформованості деонтологічної 
культури у порівнянні з вхідним рівнем та контрольною групою. Достовірність 

отриманих результатів педагогічного експерименту перевірено за допомогою 

критеріїв Пірсона (за особистісним 8,22>0,027; за когнітивним 7,44>0,28; за 
діяльнісним 6,56>0,59 критеріями) та Ст’юдента (4,3>3,5).  

Ефективність реалізації організаційно-методичних умов забезпечено 

розробленою та впровадженою в навчальний процес навчальною програмою 

«Фармацевтична деонтологічна культура» та навчально-методичними матеріалами її 
супроводу.  

Отже, вирішення завдань дослідження зумовило досягнення його мети, що 

полягає у визначенні, теоретичному обґрунтуванні та експериментальній перевірці 
організаційно-методичних умов формування деонтологічної культури майбутніх 

фармацевтів у процесі вивчення професійно-орієнтованих дисциплін.  

Разом з тим, проведене дослідження не вичерпує всіх аспектів проблеми 

формування деонтологічної культури майбутніх фармацевтів й підтверджує 
необхідність подальшої роботи за таким напрямом, як доповнення програм 

професійно-орієнтованих дисциплін включенням деонтологічних принципів, що 

дозволить значно підвищити соціально-особистісні, загально-професійні та 
спеціалізовано-професійні компетенції майбутніх фахівців фармацевтичної ланки.  
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АНОТАЦІЯ 

 

Шафранська Т. Ю. Формування деонтологічної культури майбутніх 

фармацевтів в процесі вивчення професійно-орієнтованих дисциплін. – На правах 

рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за 
спеціальністю 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти. – Запорізький 

національний університет, Запоріжжя, 2018. 

У дисертації проаналізовано теоретичні та практичні механізми формування 
деонтологічної культури майбутніх фармацевтів у процесі вивчення професійно-

орієнтованих дисциплін. Висвітлено основні напрями і методологічні підходи до 

дефінітивного аналізу «фармацевтична деонтологія», «деонтологічна культура майбутніх 

фармацевтів» та охарактеризовано роль і місце деонтологічної культури у вітчизняній, 

зарубіжній педагогічній теорії фармацевтичної освіти і практичній діяльності медичних 

коледжів України. Розкрито сутність компонентів, критеріїв та показників формування 

деонтологічної культури майбутніх фармацевтів у процесі вивчення професійно-

орієнтованих дисциплін та проаналізовано стан її сформованості. Обґрунтовано та 
перевірено сукупність організаційно-методичних умов формування деонтологічної 
культури майбутніх фармацевтів у процесі вивчення професійно-орієнтованих дисциплін 

та розроблено структурну модель цього процесу. За результатами дослідження 
встановлено ефективність авторського підходу впровадження організаційно-методичних 

умов (створення двосторонньої міжособистісної взаємодії «викладач – студент», 

збагачення освітніх програм професійно-орієнтованих дисциплін деонтологічним 

змістом, забезпечення науково-методичного супроводу підготовки на засадах 

інформаційно-комунікативних технологій) та структурної моделі формування. 
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Ключові слова: майбутні фармацевти, фармацевтична деонтологія, 

деонтологічна культура майбутніх фармацевтів, організаційно-методичні умови, 

структурна модель. 

 

АННОТАЦИЯ 

 

Шафранская Т. Ю. Формирование деонтологической культуры будущих 

фармацевтов в процессе изучения профессионально-ориентированных 

дисциплин. – На правах рукописи.  

Диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук по 

специальности 13.00.04 – теория и методика профессионального образования. – 

Запорожский национальный университет, Запорожье, 2018.  

В диссертации проанализированы теоретические и практические механизмы 

формирования деонтологической культуры будущих фармацевтов в процессе 
изучения профессионально-ориентированных дисциплин. В процессе исследования 

отражены основные направления и методологические подходы к дефинитивному 

анализу «фармацевтическая деонтология», «деонтологическая культура будущих 

фармацевтов»; охарактеризованы роль и место деонтологической культуры в 

отечественной, зарубежной педагогической теории фармацевтического образования и 

практической деятельности медицинских колледжей Украины. Раскрыта сущность 

компонентов, критериев и показателей формирования деонтологической культуры 

будущих фармацевтов в процессе изучения профессионально-ориентированных 

дисциплин и проанализировано состояние ее формирования. Обоснована и проверена 
совокупность организационно-методических условий формирования 

деонтологической культуры будущих фармацевтов в процессе изучения 

профессионально-ориентированных дисциплин и разработана структурная модель 

этого процесса. По результатам исследования установлена эффективность авторского 

подхода к выбору организационно-методических условий (создание двустороннего 

межличностного взаимодействия «преподаватель – студент», обогащение 
образовательных программ профессионально-ориентированных дисциплин 

деонтологическим содержанием, обеспечение научно-методического сопровождения 

подготовки на основе информационно-коммуникативных технологий) и внедрения 

структурной модели.  

Ключевые слова: будущие фармацевты, фармацевтическая деонтология, 

деонтологическая культура будущих фармацевтов, организационно-методические 
условия, структурная модель. 
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Theoretical and practical mechanisms of formation of the deontological culture of 

future pharmacists in the process of study of the professionally-oriented disciplines have 

been studied in the dissertation. On the basis of the analysis of psychological and 

pedagogical literature the main trends and different approaches to the interpretation of the 

term «pharmaceutical deontology», «deontological culture of future pharmacists» are 

analyzed. The deontological culture of future pharmacists is defined as a set of mandatory 

appropriate professional and ethical values to regulate pharmacists’ professional conduct. 

The role and place of deontological culture in the domestic, foreign pedagogical theory of 

pharmaceutical education and the practical activities of medical colleges in Ukraine are 

characterized. Maintenance of dialectical, axiological, interdisciplinary, competence, 

systematic and personality-oriented forming of the deontological culture of future 

pharmacists are exposed. Personal, cognitive, active criteria are discovered. Four levels of 

deontological culture are characterized in order to evaluate the base, sufficient, high and 

creative levels that reflect the correctness of their using. The components of the formation of 

the deontological culture of future pharmacists are identified: motivational-axiological, 

cognitive and reflexive. A special course of academic discipline «Pharmaceutical 

deontological culture» is provided to improve the level of professional training of future 

pharmacists and form their deontological culture. The main tasks of the discipline are the 

acquisition of knowledge holistic views on proper professional conduct pharmaceutical 

activities, the opening of the main ethical provisions of professional-oriented disciplines; the 

production of skills and knowledge regarding the definition of high quality of the drugs, 

upbringing of such traits as charity, justice, courtesy, patience in future pharmacists. The 

complex of methods of formation of deontological culture of future pharmacists is 

distinguished and described, it includes: questionnaires, conversations, exercises, 

demonstrations, discussions, dialogue technologies, imitation games, competitions, method 

of associations, method of heuristic questions, method of empathy, method of case, method 

of problem studies, method of success, creative projects. The essence of the components, 

criteria, and indicators of the formation of the deontological culture of future pharmacists in 

the process of studying professionally oriented disciplines is revealed and the state of its 

formation is analyzed. The set of organizational and methodological conditions for the 

formation of the deontological culture of future pharmacists in the process of studying 

professionally oriented disciplines has been substantiated and tested, and a structural model 

of this process has been developed. According to the results of the research, the author's 

approach to the selection of organizational and methodological conditions (creating a two-

way interpersonal influence «teacher-student», updating the content of educational programs 

of professionally-oriented disciplines, providing scientific and methodological support 

training on the basis of information and communication technologies) and the introduction 

of a structural model is established.  

Key words: future pharmacists, pharmaceutical deontology, the deontological culture 

of future pharmacists, organizational and methodical conditions, structural model. 
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