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Козирєва О. В., Шуть О. Ю., Світлична К. С. Дослідження актуальних питань компетентнісного підходу  
у фармацевтичній освіті

Метою статті є дослідження появи компетентнісного підходу у вищій фармацевтичній освіті у зв’язку з необхідністю наближення програмних 
вимог до майбутнього фахівця, запитів суспільства та потреб особистої практичної професійної діяльності. Узагальнено проблеми, притаман-
ні розвитку професійної підготовки фахівців фармацевтичної галузі в Україні. Зокрема, зростання потреби в розбудові системи фармацевтичної 
освіти та недостатня увага до цієї сфери на державному та місцевих рівнях; недосконалість нормативно-правової бази щодо професійної під-
готовки фахівців фармацевтичної галузі; відсутність урахування зарубіжного досвіду професійної підготовки фахівців фармацевтичної галу-
зі. Досліджено етимологію та тлумачення поняття «компетентність». Визначено відсутність одностайного підходу до розуміння поняття 
«компетентнісний підхід в освіті», досліджено різні авторські підходи до його змісту. Визначено причини актуальності розбудови вищої освіти 
на засадах компетенцієорієнтованості. Досліджено проблемні питання компетентнісного підходу в процесі розробки стандартів вищої освіти, 
оскільки  фармацевтична освіта не може бути відокремлена від стратегічних завдань реформування змісту освітянського процесу в Україні. 
Перспективами подальших досліджень у цьому напрямку є обґрунтування методичних засад та організаційних механізмів щодо формування 
компетентнісних стандартів як провідного вектора в модернізації вищої фармацевтичної освіти.
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The article is aimed at examining the emergence of a competence approach in higher pharmaceutical education due to the need to bring program require-
ments closer to the future specialist, society’s requests and the necessities of personal practical professional activity. The problems inherent in the development 
of professional training of specialists in the pharmaceutical industry in Ukraine are generalized. In particular, the growing need for the development of the 
pharmaceutical education system and insufficient attention to this sphere at both the State and local levels; imperfection of the regulatory framework for the 
professional training of specialists in the pharmaceutical industry; lack of foreign experience in professional training of specialists in the pharmaceutical indus-
try. Etiology and interpretation of the concept of «competence» are studied. The lack of a unanimous approach to understanding the concept of «competence 
approach in education» is defined, various authors’ approaches to its content are explored. The reasons for the relevance of higher education development on 
the basis of competence orientation are determined. The problematic issues of the competence approach in the process of developing the higher education 
standards are researched, since pharmaceutical education cannot be separated from the strategic tasks of reforming the content of the educational process in 
Ukraine. Prospects for further research in this direction are the substantiation of methodological principles and organizational mechanisms for the formation of 
competence standards as a leading vector in the modernization of higher pharmaceutical education.
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Сучасна фармацевтична освіта не може зали-
шатися осторонь від процесів модернізації 
освіти, які відбуваються нині в усьому світі, і в 

Україні зокрема. Фармацевтичної освіти стосуються 
всі світові тенденції та інновації, а саме: особистіс-
но орієнтований підхід, інформатизація, інтеграція 
тощо.

До них належить і компетентнісний підхід, по-
ява якого пов’язана насамперед із кризою в системі 
освіти, яка полягає в протиріччі між програмними 
вимогами до майбутнього фахівця, запитами суспіль-
ства та потребами самої особистості в освіті.

Адже тривалий час у вітчизняній системі освіти 
домінував знаннєвий підхід, результатом якого була 
сукупність накопичених майбутнім фахівцем знань 
(як інформації), умінь і навичок [1]. Провідною ме-
тою модернізації вищої освіти в Україні є досягнення 
принципово нового рівня якості підготовки фахівця 
фармацевтичної галузі [2]. 

Відповідно до визначення, наведеного у фар-
мацевтичній енциклопедії [3]: вища фармацевтична 
освіта – рівень освіти, який одержують на базі се-
редньої освіти у вищих фармацевтичних навчальних 
закладах і який підтверджується офіційно визнани-
ми документами (дипломами, сертифікатами тощо). 
Вища фармацевтична освіта – результат засвоєння 
певної сукупності знань і практичних навичок, які 
дають можливість спеціалістові самостійно та від-
повідально вирішувати дослідницькі та практичні 
завдання, творчо використовуючи та розвиваючи до-
сягнення культури, науки, техніки. Завдання вищої 
фармацевтичної освіти – це розвиток особистості, її 
інтелектуальних здібностей, моральних якостей [4]. 
Специфіка вищої фармацевтичної освіти – це безпо-
середнє вивчення навчальних дисциплін і засвоєння 
практичних навичок на рівні, максимально наближе-
ному до актуальних досягнень науки та практики фар-
мацевтичної галузі, підвищені вимоги до соціально- 
громадської та та ділової підготовки випускників на-
вчальних закладів.

Спираючись на проведені дослідження, Сліп-
чук В. Л. [1] виділяє певні проблеми, притаманні про-
цесу розвитку професійної підготовки фахівців фар-
мацевтичної галузі в Україні. Серед основних можна 
виділити: 
 зростання потреби в розбудові системи фар-

мацевтичної освіти в Україні та недостатню 
увагу до цієї сфери на державному, регіональ-
ному і локальному рівнях;

 недосконалість правової законодавчої бази 
щодо професійної підготовки фахівців фар-
мацевтичної галузі;

 відсутність урахування зарубіжного досвіду 
організації професійної підготовки фахівців 
фармацевтичної галузі та недостатнє його 
осмислення й узагальнення у вітчизняній пе-
дагогічній науці.

Вирішення цих проблем потребує переосмис-
лення мети, змісту та завдань професійної підготов-
ки фахівців фармацевтичної галузі, яка стала б кон-
курентоспроможною на сучасному ринку праці та 
забезпечувала б соціальний захист людини.

Одним зі шляхів вирішення зазначених про-
блем стало впровадження у вищу освіту 
компетентнісного підходу. Відповідно до За-

кону України «Про вищу освіту» [5] формування ком-
петентностей є обов’язковою умовою розробки та 
впровадження стандартів вищої освіти.

Відповідно до Закону України «Про Вищу осві-
ту» компетентність – динамічна комбінація знань, 
вмінь і практичних навичок, способів мислення, про-
фесійних, світоглядних і громадянських якостей, мо-
рально-етичних цінностей, яка визначає здатність 
особи успішно здійснювати професійну та подальшу 
навчальну діяльність і є результатом навчання на пев-
ному рівні вищої освіти:
 інтегральна компетентність – узагальнений 

опис кваліфікаційного рівня, який виражає 
основні компетентнісні характеристики рівня 
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щодо навчання та/або професійної діяльнос-
ті (пункт третій Національної рамки квалі-
фікацій, затвердженої постановою Кабінету 
Міністрів України від 23 листопада 2011 р.  
№ 1341);

 загальні компетентності – універсальні 
компетентності, що не залежать від пред-
метної області, але важливі для успішної по-
дальшої професійної та соціальної діяльності, 
здобувані в різних галузях і для його особис-
тісного розвитку;

 спеціальні (фахові, предметні) компетент-
ності – компетентності, що залежать від 
предметної області та є важливими для 
успішної професійної діяльності за певною 
спеціальністю [7].

Словник іноземних слів розкриває поняття 
«компетентний» як такий, що володіє компетенцією –  
колом повноважень певної галузі, особи або колом 
справ: competent (франц.) – компетентний, право-
мірний; competens (лат.) – відповідний, здібний; 
competence (англ.) – здібність (компетенція) [6].  
У більшості зарубіжних досліджень останніх років 
(Cl. Beelishe, M. Linard, B. Rey, L. Turkal, M. Joras та ін.) 
поняття «компетенція» трактується не як набір зді-
бностей, знань та вмінь, а як здатність чи готовність 
мобілізувати всі ресурси (організовані в систему зна-
ння та вміння, навички, здібності та психологічні 
якості), необхідні для виконання завдання на високо-
му рівні, адекватні конкретній ситуації, тобто відпо-
відно до цілей і умов перебігу процесу [6].

Згідно з визначенням Міжнародного департа-
менту стандартів для навчання, досягнення 
та освіти (International Board of Standards for 

Training, Performans and Instruction) поняття компе-
тентності визначається як спроможність кваліфіко-
вано здійснювати діяльність, виконувати завдання 
або роботу [8]. Виходячи з того, що в перекладі з 
латинської мови термін «competentia» означає коло 
питань, з якими людина добре обізнана, має певний 
досвід, російські вчені В. Краєвський та А. Хутор-
ський трактують «компетентність» у певній галузі 
як «володіння відповідними знаннями й здібностя-
ми, які дозволяють ґрунтовно судити про цю галузь 
і ефективно діяти в ній» [9], тобто компетентність 
є результатом набуття компетенції. В Україні серед 
ключових компетентностей, які сьогодні визначені 
як орієнтири для виявлення результативності освіт-
нього процесу, є: навчальна, соціальна, компетент-
ність з інформаційних і комунікаційних технологій, 
економічна (підприємницька), загальнокультурна, 
валеологічно-оздоровча та громадянська [10].

Треба зазначити, що поняття «компетентніс-
на освіта» (Competency-Based Education) виникло у 
США наприкінці 80-х – початку 90-х років ХХ сто-
ліття, підґрунтям чого стали вимоги бізнесу та під-

приємництва щодо випускників вищих навчальних 
закладів стосовно їх невпевненості та браку досвіду 
при інтеграції та застосуванні знань у процесі при-
йняття рішень у конкретних ситуаціях [11; 12]. При 
цьому очевидним є те, що чим більше компанія засно-
вана на знаннях, тим більш вразливим стає її стано-
вище, тому що все більша частина цінностей компанії 
буде «йти додому» наприкінці робочого дня [13]. Од-
нією з перших публікацій з даної проблематики стала 
стаття D.McClelland «Тестувати компетентність, а не 
інтелект» [14].

Компетентнісний підхід у системі вищої освіті є 
предметом наукового дослідження і вітчизняних на-
уковців – І. Драча, І. Бабин, П. Бачинського, Н. Бібік, 
Г. Гаврищак. 

Як методологічна основа забезпечення цілей, 
змісту та якості вищої освіти компетентнісний під-
хід розглядається значною частиною зарубіжних до-
слідників, серед яких найбільш відомі Дж. Равен, Дж. 
Боуден, С. Маслач, М. Лейтер, Е. Шорт, Е. Тоффлер,  
Р. Уайт, А. Бермус, Р. Хайгерті, А. Мейхью.

Узагальнюючи аналіз літературних джерел, 
можна дійти висновку про відсутність одно-
стайного підходу до розуміння поняття «ком-

петентнісний підхід в освіті». Різні автори вкладають 
різний зміст у це поняття: 

1. Компетентнісний підхід означає поступову 
переорієнтацію домінуючої освітньої парадигми з 
переважаючою трансляцією знань, формуванням на-
вичок; створення умов для оволодіння комплексом 
компетенцій, які означають потенціал, здатність ви-
пускника до виживання та стійкої життєдіяльності 
в умовах сучасного багатоаспектного соціально-по-
літичного, ринково-економічного, інформаційно та 
комунікаційно насиченого простору [15]. 

2. Особливості навчання на основі компетент-
ності: навчання сконцентроване на вихідних резуль-
татах, а не на вхідних; враховується переважно здат-
ність виконання практичних завдань, але беруться до 
уваги і знання; навчання у виробничих умовах (при-
наймні частина навчання відбувається на робочому 
місці в умовах виробництва) [16].

3. Компетентнісний підхід – це сукупність за-
гальних принципів визначення цілей освіти, відбору 
змісту освіти, організації освітнього процесу та оцін-
ки освітніх результатів [17].

4. Компетентнісний підхід відображає інте-
гральний прояв професіоналізму, в якому поєдну-
ються елементи професійної та загальної культури, 
досвіду фахової діяльності та творчості, що конкре-
тизується в певній системі знань, умінь, готовності до 
професійного вирішення поставлених завдань і про-
блем [18].

5. Компетентнісний підхід – ставлення на перше 
місце не поінформованості студента, а його вміння 
розв’язувати проблеми, що виникають у пізнаваль-
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ній, технологічній і психічній діяльності, у сферах 
етичних, соціальних, правових, професійних, осо-
бистих взаємовідносин. З огляду на це, зазначений 
підхід передбачає такий вид змісту освіти, який не 
зводиться до знаннєво-орієнтованого компонента, а 
передбачає цілісний досвід вирішення життєвих про-
блем, виконання ключових функцій, соціальних ро-
лей, компетенцій [19]. 

На думку Л. Коваль, у вищій освіті перехід на 
компетентнісноорієнтовану підготовку розглядаєть-
ся у двох аспектах. По-перше, відбувається модерні-
зація змісту професійної освіти, що передбачає його 
відбір і структурування з одночасним визначенням 
результативного складника освітнього процесу – на-
буття студентами компетентностей. По-друге, по-
стає потреба навчити майбутніх фахівців ключовим 
і предметним компетентностям [20]. 

Загальною ідеєю компетентнісного підходу є 
компетентнісно орієнтована освіта, яка спрямо-
вана на комплексне засвоєння знань і способів 

практичної діяльності, завдяки яким людина успішно 
реалізує себе в різних галузях своєї життєдіяльності. 
Він передбачає пріоритетну орієнтацію на цілі-век-
тори освіти: здатність до навчання, самовизначення 
(самодетермінація), самоактуалізація, соціалізація та 
розвиток індивідуальності. У такому випадку впрова-
дження компетентнісного підходу у професійній осві-
ті виступає фундаментом формування компетентного 
фахівця, який володіє культурою професійної діяль-
ності. Саме компетентнісний підхід дозволяє здій-
снити відбір змісту професійної освіти відповідно до 
потреб особистості, що розвивається, і водночас орі-
єнтує її на інноваційний досвід успішної професійної 
діяльності в конкретній галузі [21].

Входження України у світову спільноту модер-
нізації міжнародного порядку в контексті визначених 
пріоритетів майбутнього світоустрою вимагає від ор-
ганізаторів (менеджерів) вищої освіти поетапно ре-
алізовувати складові наявної мегасистеми цілісного 
освітнього простору, де виразною ознакою її змісту є 
розбудова на компетентнісноорієнтованій основі, що 
зумовлено кількома причинами [22]:

1) переходом світової спільноти до інформацій-
ного суспільства, де пріоритетним вважаєть-
ся не просте накопичення студентами знань 
і предметних умінь і навичок (мета так званої 
«знаннєвої педагогіки»), а й формування умін-
ня вчитися, оволодіння навичками пошуку ін-
формації, здатності до самонавчання упродовж 
життя, де ці новоутворення стають визначаль-
ною сферою професійної діяльності людини; 

2) упровадженням моделі особистісно-орієнто-
ваного навчально-виховного процесу як онов-
леної парадигми освіти, яка передбачає визна-
ння студента суб’єктом цього процесу, носієм 
двох груп якостей через уміння навчатися та 

бажанням вчитися, що можливе за умови, з 
одного боку, оволодіння ним продуктивними 
(загальнонавчальними) уміннями і навичками 
та розгорнутою рефлексією, а з іншого – сфор-
мованості позитивного емоційно-ціннісного 
ставлення як до процесу діяльності, її резуль-
тату, самореалізації особистості; 

3) особливою актуалізацією глобалізації всіх 
сфер життєдіяльності особистості та суспіль-
ства в умовах загальноцивілізаційних тен-
денцій сучасного світу, що вимагає від вищої 
школи [23] надати молодій людині елементар-
них можливостей інтегруватися в різні соціу-
ми, самовизначатися в житті, активно діяти, 
бути конкурентоспроможною на світовому 
ринку праці; 

4) необхідністю опанувати мистецтво швидких 
трансформаційних змін у освітніх системах як 
у локальному (регіональному, національному) 
середовищі, так і в глобальному просторі. 

Вимоги до професійної підготовки фахівця фар-
мацевтичної галузі пов’язані сьогодні із введен-
ням нових Державних стандартів у системі ви-

щої фармацевтичної освіти України, новим змістом і 
структурою освіти, забезпеченням взаємозв’язку між 
ринком освітніх послуг та ринком праці, приведен-
ням у відповідність обсягів, напрямів та якості про-
фесійної підготовки фахівців до потреб роботодав-
ців. Протягом 2015–2016 рр. група дослідників-фар-
мацевтів (В. Черних, Б. Громовик, Д. Коробко, А. Кот- 
віцька, С. Огарь, А. Немченко, Т. Ярних, В. Георгі-
янц, І. Зупанець, Н. Ветютнева та інші) працювала 
над розробкою методологічних принципів Держав-
ного стандарту вищої фармацевтичної освіти Украї-
ни. Внаслідок цієї роботи створено проєкт Стандарту 
вищої освіти України другого (магістерського) рівня 
галузі знань 22 «Охорона здоров’я» спеціальності 
226 «Фармація», згідно з яким 75% обсягу освітньо-
професійної програми (усього 300 кредитів ЄКТС на 
основі повної загальної середньої освіти та на основі 
освітнього ступеня молодший бакалавр спеціальності 
«Фармація» за заочною (дистанційною) формою на-
вчання) спрямовано на формування загальних і спеці-
альних (фахових) компетентностей за спеціальністю, 
а також сформульовано загальні методологічні прин-
ципи, покладені в основу засобів педагогічної діагнос-
тики якості професійної підготовки фахівців [24].

Усі фахові компетентності згруповані у п’ять 
кластерів відповідно до Глобальної рамки компе-
тентностей фармацевтичних фахівців освітньої іні-
ціативи Міжнародної фармацевтичної федерації (FIP 
Education Initiatives. Pharmacy Education Taskforce.  
A Global Competency Framework, v. 1) та з урахуван-
ням національних особливостей підготовки здобува-
чів вищої фармацевтичної освіти.
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Розглядаючи питання впровадження компетент-
нісного підходу в розробку стандартів вищої 
освіти, більшість науковців наголошують, що 

окремо слід звернути увагу на змістовне наповне-
ння таких розділів, як «Перелік компетентностей 
випускника» та «Нормативний зміст підготовки здо-
бувачів освіти, сформульований у термінах результа-
тів навчання». Попри те, що методологічно поняття 
«компетентності» та «результати навчання» при-
йнято розрізняти [25], все ж таки слід мати на увазі, 
що компетентності, як і результати навчання, фор-
муються під час реалізації освітньої програми. Хоча 
компетентності здебільшого оцінюються вже під час 
подальшої практичної професійної діяльності ви-
пускника, формування у студента відповідних ком-
петентностей, як і результатів навчання, однаковою 
мірою має бути метою викладача, предметом його 
професійної уваги. У стандарті компетентності роз-
поділяються на інтегральну, загальні та спеціальні 
(предметні або фахові), тоді як результати навчання 
стали «змішаним явищем», хоча потреба в їхній кла-
сифікації також існує.

Проблемні питання компетентностей значною 
мірою актуалізується в контексті розмежування ака-
демічних і фахових компетентностей. Фахові компе-
тентності у стандарті вищої освіти повинні формува-
тися на основі професійних стандартів у разі наяв-
ності останніх. Проте поки що формулювання таких 
компетентностей повністю залишене на розсуд роз-
робників освітніх стандартів у зв’язку з практичною 
відсутністю професійних стандартів для більшості 
професій, що потребують фахівців з вищою освітою.

Фахові компетентності є елементом професій-
ної стандартизації, тому їх розробка повинна краще 
координуватися з актуальними запитами ринку пра-
ці. Такі компетентності сильніше «прив’язані», так 
би мовити, до галузі економіки та виду професійної 
діяльності. Було б доцільно розробникам краще роз-
різняти фахові й академічні компетентності з тим, 
щоб чітко розуміти, як вони взаємно посилюють одна 
одну. На практиці ж, поки що не завжди вдається до-
сягти такого розуміння. Про це свідчить певна плута-
нина в запланованих компетентностях і результатах 
навчання, яку можна спостерігати в деяких стандар-
тах вищої освіти [26]. 

Незважаючи на те, що значна частка стандартів 
вищої освіти вже затверджена, доцільно передбачити 
також процедуру внесення змін до них, адже очевид-
но, що бажання покращити стандарти буде виникати, 
що більше вони будуть застосовуватися на практи-
ці. Важливим принципом такої процедури має стати 
максимально широка залученість різних зацікавле-
них груп і експертів. Насамперед варто забезпечити 
доступ до вдосконалення стандартів представникам 
академічної спільноти та фахівцям-практикам, які 
працюють у відповідній галузі економічної діяльнос-
ті чи виді професійної діяльності, а також галузевим 

організаціям роботодавців, професійним асоціаціям, 
зарубіжним експертам. 

ВИСНОВКИ
Підсумовуючи все вищевикладене, можемо 

стверджувати, що фармацевтична освіта не може 
бути відокремлена від стратегічних завдань рефор-
мування змісту освітянського процесу в Україні.

Це стосується розробки державних стандартів 
формування систем та обсягу знань, умінь, навичок 
творчої діяльності, інших якостей особистості на різ-
них освітніх і кваліфікаційних рівнях; забезпечення 
альтернативних можливостей для отримання освіти 
відповідно до індивідуальних потреб і здібностей; ор-
ганічне поєднання в змісті освіти її загальноосвітньої 
та фахової складових відповідно до освітніх рівнів та 
особливостей регіонів України. 

До того ж, фармацевтична освіта України від-
повідно до міжнародних стандартів повинна від-
повідати пріоритетам XXI століття: формування та 
прищеплення членам нашого суспільства шанобли-
вого ставлення до професій; укріплення авторитету 
фармацевтичної галузі через підготовку висококва-
ліфікованих кадрів – еліти суспільства, у тому чис-
лі для входження в Європейський Союз; відкриття 
нових актуальних спеціальностей; безперервне вдо-
сконалення змісту фармацевтичної освіти в контексті 
Болонського процесу, широке запровадження нових 
технологій, форм і методів освіти; нарощування на-
укового потенціалу галузі; забезпечення інтеграції 
фармацевтичної науки та практики; удосконалення 
післядипломної освіти; здійснення кадрового моні-
торингу; створення системи атестації та сертифікації 
фармацевтичних кадрів на державному рівні.

Підсумовуючи, можна зазначити, що робота 
над підготовкою нових освітніх стандартів, 
що мають у своїй основі компетентнісний 

підхід, – це важливий етап на шляху до підвищення 
якості вищої освіти та вдосконалення її змістової 
частини. Незважаючи на труднощі, які виникають на 
шляху до формування компетентнісних стандартів, 
на нашу думку, це правильний вектор у модернізації 
вищої фармацевтичної освіти.                  
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