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особлива увага приділяється готовності фармацевтів виконувати 

професійні функції на належному фаховому рівні з дотриманням норм 

етичнодеонтологічної поведінки, що потребує формування у майбутніх 

фахівців фармації деонтологічної культури. Саме деонтологічна культура є 

одним із чинників і запорукою належного надання фармацевтичної допомоги 

населенню, а отже, збереження здоров’я нації. Таке розуміння сутності різних 

аспектів професійної діяльності фармацевтів підкреслює актуальність 

дисертаційного дослідження Шафранської Т.Ю.  

Дослідниця підкреслює, що пошук конструктивних шляхів оновлення 

підготовки фармацевтів нової генерації, здатних опановувати основи 

етикодеонтологічної підготовки в системі фармацевтичної освіти, полягає в 

забезпеченні зв’язку між моральними цінностями та основними напрямами 

роботи в галузі фармації, між психологією клієнта аптеки та фармацевта, 

нормами поведінки в професійній фармацевтичній сфері. Комерціалізація в 

суспільстві підштовхує фармацевтичних працівників зосереджуватись на 

аналізі попиту, ціновій політиці, рентабельності відпуску лікарських 

препаратів, та часом нівелює сприйняття ними клієнта аптеки як особистості, 

ускладнює надання фармацевтичної допомоги людині, яка страждає. Не 

зважаючи на те, що інтерес до деонтології залишається актуальним, проблема 

формування деонтологічної культури майбутніх фахівців продовжує бути 

невичерпною, що зумовило вибір Шафранською Т.Ю. теми дисертаційного 

дослідження «Формування деонтологічної культури майбутніх 

фармацевтів в процесі вивчення професійно-орієнтованих дисциплін».  

Відзначимо, що актуальність дослідження Шафранської Тетяни Юріївни 

вочевидь підсилюється низкою суперечностей, які виникають 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 
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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.  

У дисертації обґрунтовано, що розв’язання зазначених суперечностей 

передбачає дієве вдосконалення процесу підготовки та формування 

деонтологічної культури майбутніх фармацевтів у процесі вивчення 

професійно-орієнтованих дисциплін, що не знайшло достатнього осмислення 

й узагальнення в сучасній педагогіці.    

Актуальність дослідження Шафранської Тетяни Юріївни 

підкреслюється тим, що дисертаційна робота виконана в межах 

науководослідної теми Запорізького національного університету з наукового 

напряму «Теоретичні і методологічні засади підготовки фахівців до 

майбутньої професійної діяльності на етапі інтеграції освіти до європейського 

простору», реєстраційний номер № 0117U000705, одним із виконавців якої є 

автор.  

Тему дисертації затверджено науково-технічною радою Запорізького 

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

Міжвідомчій раді з координації наукових досліджень із педагогічних і 

психологічних наук в Україні (протокол № 8 від 15.12.2015).   

Аналіз основного змісту дисертації дає підстави стверджувати: 

дисертанткою правильно обрані об’єкт, предмет, мета дослідження, що 

дозволило грамотно і чітко визначити глобальні завдання, виконати їх у 
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повному обсязі, про що свідчать отримані результати, сформульовані 

висновки і рекомендації, які поетапно висвітлювались у 19 наукових і науково-

методичних працях, з них: 7 – статті у наукових фахових виданнях з педагогіки 

(з яких 3 – реферуються міжнародними наукометричними базами), 2 – статті в 

зарубіжних виданнях, 9 – матеріали конференцій, 1 – навчально-методичне 

видання. У роботі відображено результати детального опрацювання 

літературних джерел (386 найменувань, з них 50 – іноземними мовами). 

Опоноване дисертаційне дослідження відзначається науковою новизною і 

практичним значенням, що відзначено в тексті роботи та авторефераті. 

Дисертаційна робота Шафранської Т.Ю. докладно й доказово розкриває 

вихідні науково-теоретичні положення, що визначають позицію автора.     

У першому розділі опонованої наукової роботи особливо цінним, на 

нашу думку, є те, що дисертанткою проведено поглиблений аналіз основних 

дефініцій дослідження (від запровадження терміну «фармаки» (с. 36) до 

сучасного тлумачення і розуміння сутності та структури деонтологічної 

культури майбутніх фармацевтів (с. 43). Заслуговує на схвалення той факт, що, 

висвітлюючи зарубіжний і вітчизняний досвід формування деонтологічної 

культури фахівців-фармацевтів (параграф 1.2), дослідницею відображено 

специфіку професійної підготовки студентів у польських, американських, 

португальських, іспанських, малазійських, російських та вітчизняних 

медичних коледжах. Автор узагальнила, 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, відповідальності, сумлінності, правдивості, неупередженості.  

Шляхом глибинного теоретичного аналізу науково-методичної 

літератури дослідниця чітко окреслила методологічні підходи до формування 

деонтологічної культури майбутніх фармацевтів у процесі вивчення 
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професійно-орієнтованих дисциплін: діалектичний, міждисциплінарний 

компетентнісний, системний, особистісно орієнтований, аксіологічний. 

Відзначимо, що з цією метою дисертанткою опрацьовано філософські 

літературні джерела та публікації. Об’єм опрацьованого матеріалу свідчить 

про ґрунтовне дослідження Шафранською Т. Ю. означеної проблеми. На нашу 

думку, робота тільки б виграла, якби дослідниця доповнила методологічні 

підходи ще й акмеологічним, праксеологічним, синергетичним та ін. Відтак 

зміст параграфу 1.3 з дисертації Шафранської Т.Ю. може стати предметом 

нового дисертаційного дослідження з метою поглибленого аналізу  

методологічних підходів до формування деонтологічної культури майбутніх 

фармацевтів.   

Заслуговує позитивної оцінки проведений дослідницею аналіз 

нормативно-методичної документації (планів та програм) підготовки 

студентів фармацевтичних факультетів медичних коледжів (параграф 1.4). У 

цьому сенсі дослідниця доказово аргументує необхідність впровадження 

дисципліни «Основи етики та деонтології», позаяк для формування 

деонтологічної культури майбутніх фармацевтів використовуються навчальні 

дисципліни з циклу професійно-практичної підготовки з обмеженою кількістю 

годин на вивчення етико-деонтологічних аспектів. Аналіз автором сучасного 

стану сформованості деонтологічної культури майбутніх фармацевтів 

проведено на основі пілотного дослідження на базі медичних коледжів 

Запорізької області: медичного коледжу Запорізького державного медичного 

університету (м. Запоріжжя), Комунального закладу  «Запорізький медичний 

коледж» Запорізької обласної ради (м. Запоріжжя), Комунального закладу  

«Бердянський медичний коледж» Запорізької обласної ради (м. Бердянськ) у 

2014-2015 навчальному році, що відображено в дисертації на с. 63-70.  

Запропоновані в роботі авторські методики для діагностики стану 

сформованості деонтологічної культури дали змогу встановити найбільш 
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важливі деонтологічні якості (с. 66), ціннісні орієнтації (с. 67), зміни 

деонтологічних суджень, умінь, знань майбутніх фармацевтів упродовж трьох 

років навчання (с. 68). Дослідницею узагальнено, що основними причинами 

недостатнього рівня сформованості цього феномену в студентів є: відсутність 

організаційно-методичних умов його формування, відсутність регулярного 

моніторингу рівнів сформованості компонентів деонтологічної культури та ін.  

Отримані дослідницею статистичні дані підкреслюють необхідність 

цілеспрямованого формування деонтологічної культури майбутніх 

фармацевтів у процесі вивчення професійно-орієнтованих дисциплін.  

У другому розділі дисертації Шафранської Т. Ю. вагомим внеском є 

визначення критеріально-компонентної структури досліджуваного феномену.  

Відзначимо як позитив той факт, що на основі поглибленого аналізу 

компонентного складу деонтологічної культури, що вже було досліджено 

багатьма науковцями (с. 72), автором розроблено структуру деонтологічної 

культури майбутніх фармацевтів (с. 74), уточнено критерії та показники 

кожного компонента (табл. 2.3, с. 78) й ознаки чотирьох рівнів її 

сформованості (табл. 2.4. с. 81-82).   

Враховуючи архітектуру сучасної науки про діяльність Шафранською 

Т.Ю. визначено організаційно-методичні умови формування деонтологічної 

культури майбутніх фармацевтів у 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 
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новітніх комп’ютерних технологій, інтерактивних форм та засобів до процесу 

навчання майбутніх фармацевтів.  

Концентрація результатів наукових пошуків дисертантки знайшла 

відображення у структурній моделі досліджуваного процесу, де автор 

враховувала сутність моделі та моделювання у педагогічних дослідженнях.  

Тому вважаємо значним науковим досягненням дослідниці розроблену 

структурна модель формування деонтологічної культури майбутніх 

фармацевтів у процесі вивчення професійно-орієнтованих дисциплін. На 

схематичному зображенні моделі (с. 87) показано структурні компоненти 

педагогічного процесу та їх взаємозв’язок, виокремлено 

мотиваційноціннісний, змістовно-організаційний, процесуальний, 

контрольнооцінювальний та результативний етапи. Головними 

детермінантами дієвості структурної моделі формування деонтологічної 

культури майбутніх фармацевтів в процесі вивчення професійно-орієнтованих 

дисциплін дослідницею визначено організаційно-методичні умови.  

Позитивним аспектом розробленої моделі є те, що вона враховує 

використання методологічних підходів, форми і методи вивчення комплексу 

професійно-орієнтованих дисциплін, форми і види контролю, структуру та 

результати формування деонтологічної культури майбутніх фармацевтів у 

процесі вивчення професійно-орієнтованих дисциплін.  

У третьому розділі проведено покроковий аналіз експериментальної 

роботи. Слід відзначити чітко організовані та сумлінно проведені 

констатувальний та формувальний етапи експериментального дослідження.  

Особливу наукову цінність має авторський варіант робочої програми 

навчальної дисципліни (спеціалізованого курсу) «Фармацевтична 

деонтологічна культура», яку дисертантка використовувала в дослідженні. 

Вважаємо, що матеріали методичного забезпечення для вивчення цього курсу 

та формування деонтологічної культури майбутніх фармацевтів можна 
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розглядати як вагомий творчий доробок Шафранської Тетяни Юріївни, який 

буде активно використовуватися викладачами у медичних коледжах.    

Методами математичної статистики автором доведено, що результати 

дисертаційного дослідження є вірогідними та підтверджують достовірність 

проведеного експерименту.  

Заслуговує на схвалення той факт, що на основі проведеного 

педагогічного дослідження, аналізу науково-педагогічної літератури, статей у 

педагогічній пресі, виступів на педагогічних конференціях та семінарах, 

спостереження за роботою студентів, бесід із науковцями, студентами, 

викладачами автором виокремлено напрями формування деонтологічної 

культури майбутніх фармацевтів у процесі вивчення професійноорієнтованих 

дисциплін.  

У загальному відзначимо високий науковий і методичний рівень 

дисертаційного дослідження Шафранської Тетяни Юріївни. Дисертація 

відзначається науковою новизною і практичною значущістю отриманих 

результатів, серед яких у педагогічній теорії:   

– 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 
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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 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 культури; додаткові теми деонтологічного змісту для освітніх 

програм професійно-орієнтованих дисциплін та система науково-методичного 

супроводу студентів фармацевтичних відділень медичних коледжів України з 

використанням інтерактивних деонтологічних тренінгів.   

Практичне значення одержаних результатів дослідження вбачаємо в 

тому, що вони можуть бути використані для доповнення змісту навчальних 

дисциплін в медичних коледжах, під час проведення практичних занять із 

майбутніми фармацевтами.  
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Заслуговує позитивної оцінки логічність викладу змісту дисертаційного 

дослідження Шафранської Тетяни Юріївни, його завершеність у цілому, 

ідентичність змісту автореферату й основних положень дисертації.   

Результати проведеного дослідження дають підставу вважати, що 

визначені завдання реалізовано, мета досягнута, сукупність отриманих 

наукових положень має важливе значення для професійної педагогіки.  

Однак, проведене дослідження, природно, не позбавлене деяких 

недоліків. Тому, відзначаючи високий науковий рівень дисертаційного 

дослідження, хочемо подати зауваження, побажання, які виникли в процесі 

опрацювання матеріалу кандидатської дисертації Шафранської Тетяни 

Юріївни:   

1. В актуальності дослідження автором об’єднано в один два різних 

документи: Програма розвитку вищої медичної освіти (прийняту в 2015 році) 

та Стратегічні напрями інноваційної діяльності на 2011-2021 рр. (2011 р.).   

2. Використовуючи дослівне цитування, дослідниця наводить 

занадто об’ємні витяги з праць інших науковців. До прикладу, на с. 48 три 

цитати займають майже всю сторінку, а на авторський текст залишилося лише 

3 рядки. Робота тільки б виграла, якби автором висловлювалося власне 

розуміння, ставлення, бачення тих чи інших проблем, які вже досліджувалися 

іншими науковцями. Це саме стосується визначення компонентів (с. 73, 75), де 

їх характеристику подано за М. Васильєвою, та критеріїв (с. 75-77).  

3. Автору необхідно чітко дотримуватися в роботі анонсованих 

цілей.  Так, на с. 61 метою дослідження визначено «аналіз змісту програм 

професійно-орієнтованих дисциплін на наявність етико-деонтологічного 

аспекту». Проте у вступі зазначено, що мета дослідження полягає у 

визначенні, теоретичному обґрунтуванні та експериментальній перевірці 

організаційно-методичних умов формування деонтологічної культури 
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майбутніх фармацевтів у процесі вивчення професійно-орієнтованих 

дисциплін.  

4. Назва розділу 2 орієнтує на розкриття сутності 

організаційнометодичних умов, що забезпечують ефективне формування 

деонтологічної культури майбутніх фармацевтів у процесі вивчення 

професійноорієнтованих дисциплін. Однак, автором на характеристику 

кожної з визначених умов відведено лише від 0,5 до 1,5 сторінок (с. 94-96). 

Більша частина розділу 2 присвячена представленню структурної моделі, хоча 

одним із завдань у дисертації означено «експериментально перевірити 

ефективність організаційно-методичних умов», а не моделі. Зміст розділу був 

би більш досконалим і наповненим, якби дослідниця, характеризуючи 

визначені організаційно-методичні умови, поглиблено розкрила їхню сутність. 

Доречним було б уточнення, яким чином визначалися організаційнометодичні 

умови.  

5. Автору необхідно більш коректно і точно використовувати  

педагогічну термінологію, оскільки в структурній моделі до інтерактивних 

методів віднесено «діалогові технології».  

6. Проводячи аналіз результатів дисертаційного дослідження і 

використовуючи методи математичної статистики, автору слід більш сумлінно 

обчислювати числові значення показників сформованості досліджуваного 

феномену у %, щоб уникнути сумнівів у їх достовірності. Для цього бажано в 

тексті вказувати не лише значення %, а й показники кількості студентів.   

7. Вагомим інноваційним внеском дослідниці є розробка і 

впровадження в навчальний процес медичного коледжу спецкурсу 

«Фармацевтична деонтологічна культура» та його дистанційна версія на 

навчальній платформі «Еліадемі». Зрозуміло, що цю дисципліну вивчали 

студенти експериментальних груп. Однак, в роботі не вказано, яку дисципліну, 

замість цієї, вивчали студенти контрольних груп. Якщо цей курс внесено в 
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навчальний план для вивчення всіма студентами, то чим відрізнялося навчання 

майбутніх фармацевтів у контрольних та експериментальних групах?  

Проте, на підставі ґрунтовного аналізу опонованої дисертаційної роботи 

зазначаємо, що висловлені зауваження і побажання суттєво не впливають на 

загальну позитивну оцінку дисертаційного дослідження. У цілому, 

дисертаційна робота Шафранської Тетяни Юріївни безсумнівно є самостійною 

і цілком завершеною працею; відзначається безперечною актуальністю, 

науковою новизною, теоретичною і практичною значущістю; містить значні 

наукові доробки, нові, раніше незахищені наукові положення й обґрунтовані 

висновки, що в повній мірі висвітлено в наукових публікаціях автора. 

Результати дослідження є раціональними для розв’язання проблеми 

формування деонтологічної культури майбутніх фармацевтів у процесі 

вивчення професійно-орієнтованих дисциплін. Зміст автореферату відображає 

основні положення дисертації, що підкреслює їх ідентичність.   
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