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досвідчених учителів, без чого унеможливлюється цілеспрямоване й ефективне 
управління основним напрямком діяльності закладу – навчальним.  

По‐третє, не можна не погодитися з С. Бутаковим у тому, що «в дидактиці вже 
давно  існує  система  емпіричних педагогічних принципів,  користуючись якими, 
здавалося б, можна відібрати, організувати відповідним чином  і  структурувати 
навчальний матеріал. Та в дійсності цього не відбувається, оскільки ці принципи 
носять  загальний  характер  і  потребують  удосконалення  і  надання  їм  більшої 
технологічності»  2,  с.  4.  Саме  в  загальноосвітньому  навчальному  закладі 
найбільш відчутною є потреба усунення цих технологічних прогалин, і, разом із 
тим, саме там часто формується цінний досвід, здатний унести позитивні зміни у 
практику  викладання  навчальних  дисциплін  на  сучасному  рівні.  І  сьогодні 
дедалі  частіше  керівник навчального  закладу  постає  і  як  дослідник  освітнього 
процесу,  ініціатор  узагальнення  і  оприлюднення  ефективних  напрацювань 
педагогів, автор інновацій, які для свого впровадження повинні мати досконале 
інформаційне втілення.  

Висновки  та  перспективи  подальших  досліджень.  Отже,  підготовка 
кваліфікованого менеджера освіти в умовах магістратури розглядається нами як 
процес,  однією  з  умов  ефективності  якого  є  оволодіння  уміннями  і  навичками 
роботи  з  навчальною  інформацією,  зокрема,  її  професійно  грамотного 
структурування. Активними і свідомими суб’єктами структурування навчальної 
інформації  при  цьому  повинні  виступати  не  лише  викладачі,  а  й  самі 
магістранти, що опановують основи управління навчально‐виховним процесом у 
всіх  його  виявах.  Перспективним  у  цьому  відношенні  бачимо  розробку 
технології  структурування  навчальної  інформації  на  основі  надбань  сучасної 
дидактики  і з урахуванням можливостей, що відкриваються при застосуванні в 
навчальному процесі електронних пристроїв передачі інформації 
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У  статті  розглянуто  методологічні  підходи  до  формування 
деонтологічної  культури  майбутніх  фармацевтів.  Розкрито  зміст 
діалектичного,  аксіологічного,  міждисциплінарного,  компетентнісного, 
системного  та  особистісно‐орієнтованого  підходів  формування 
деонтологічної культури майбутніх фармацевтів.  
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Постановка проблеми.  Для  всебічного  визначення  й  пізнання  предмету 
дослідження формування деонтологічної культури доцільно грамотно підібрати 
методологію.  Актуальність  наукової  публікації  зумовлює  розкриття  змісту 
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методологічних  підходів  формування  деонтологічної  культури  майбутніх 
фармацевтів  у  процесі  вивчення  професійно‐орієнтованих  дисциплін,  що  є 
багатокомпонентним  і  цілісним  педагогічним  процесом,  який  реалізується  з 
врахуванням  комплексу  діалектичного,  аксіологічного,  міждисциплінарного, 
компетентнісного, системного й особистісно‐орієнтованого підходів.  

Аналіз досліджень та публікацій. Окремі аспекти методологічних підходів 
розглядались  у  педагогічній  теорії  й  практиці  науковцями  –  В. Кравцовим, 
Н. Островерховою,  С. Сапожниковим  та  ін.,  значну  увагу  міждисциплінарному 
підходу  приділили  –  С. Гончаренко,  С. Сисоєва,  В. Третько  та  ін.,  особистісно‐
орієнтованому  підходу  –  І. Бех,  В. Бучківська,  Н. Островська  та  ін., 
компетентнісному підходу – Ю. Бойчук, О. Політун, В. Радкевич та ін., системному 
підходу – В. Афанасьєва, Є. Іванченко, О. Семеног та ін., аксіологічному підходу – 
І. Зязюн, В. Біблер, Г. Дегтяровова та ін.   

Мета  статті  –  конкретизація  науково‐методологічних  підходів  формування 
деонтологічної культури майбутніх фармацевтів.  

Виклад основного матеріалу.  За  філософським  енциклопедичним 
словником  методологія  є  сукупністю  підходів,  способів,  методів,  прийомів  і 
процедур,  що  застосовуються  в  процесі  наукового  пізнання  й  практичної 
діяльності для досягнення наперед визначеної мети [6, с.374].  

Комплексна  реалізація  методологічних  підходів,  таких  як  діалектичний, 
міждисциплінарний,  компетентнісний,  системний,  аксіологічний,  особистісно‐
орієнтований,  відтворюється  у формуванні  деонтологічної  культури майбутніх 
фармацевтів.  

Універсальним фундаментальним методологічним  підходом  є  діалектичний 
метод  пізнання.  Діалектичний  підхід  до  формування  деонтологічної  культури 
майбутніх  фармацевтів  слід  виділити  в  першу  чергу  як  базовий  підхід. 
Діалектика  (від  грецької  –  διαλεκτική  –  мистецтво  вести  бесіду,  сперечатися)  – 
вчення  про  об’єктивну  суперечливість  буття,  тотожність  протилежностей 
(конечне  і  безконечне,  перервне  і  безперервне,  зв’язок  і  відокремленість, 
сталість  і  мінливість  і  т.  д.),  які,  однак  не  нейтралізують  одна  одну,  а 
реалізуючись  у  своїй  тотожності  як  рух,  розвиток  і  творчість,  розгортаються  в 
багатоманітність конкретних форм сущого [6, с.158]. Діалектичний підхід надав 
змоги  визначити  суперечності  в  суті  педагогічного  явища  –  формування 
деонтологічної  культури,  розкрив  особливості  структури  формування,  виявив 
закономірності  для  формулювання  педагогічних  умов  реалізації.  Абсолютне  у 
безумовності  деонтологічної  культури  загалом  у  фармацевтичній  сфері  й 
відносне  як  особистий  моральний  обов’язок  кожного  окремого  майбутнього 
фармацевта. Причинність докорів  сумління й наслідки неналежної професійної 
поведінки.  Необхідність  надання  клієнтові  аптеки  інформації  щодо 
фармакологічних  властивостей  лікарського  препарату  й  випадковість  у 
сприйнятті  наданої  інформації  клієнтом  аптеки  як  рекламної.  Заперечення 
комерціалізації  міркувань  і  збільшення  товарообігу  аптеки  за  рахунок 
збільшення  продаж.  Попит  на  лікарські  засоби  з  природними  активними 
фармацевтичними  інгредієнтами  й  ліків  виготовлених  за  індивідуальними 
приписами у клієнтів аптек та скорочення чисельності аптек, що мають ліцензії 
на  виготовлення  вищевказаних  ліків.  Мінливість  і  неминучість  професійної 
фармацевтичної  деформації,  потреба  у  розвинутих  компетентних  фахівцях 
фармацевтичної галузі.  

Звертаючись  до  найважливіших  філософських  питань  щодо  етики  постає 
проблема співвідношення обов'язку (належного) і добра (ціннісного феномена), 
деонтології й аксіології. Деонтологія від грецької deon – належне і logos – учення 
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–  розділ  етики,  в  якому  розглядаються  проблеми  належного.  Деонтологію  як 
вчення  про  належне  стали  відрізняти  від  аксіології  (етичної)  [5, c.110]. 
Аксіологія  від  грецької αξια   –  цінність,  вартість,  та  λόγος –  слово,  поняття, 
вчення  –  є  вченням  про  цінності,  філософська  теорія  цінностей,  що  з’ясовує 
якості й властивості предметів, явищ, процесів, здатних задовольняти потреби, 
інтереси й бажання людей [6, c.14]. Отже, реалізація й осмислення цінностей, що 
є  ключовим  моментом  формування  деонтологічної  культури,  не  можлива  без 
аксіологічного  підходу  до  розуміння  вищевказаних  цінностей.  Головною 
цінністю  у  формуванні  деонтологічної  культури  майбутніх  фармацевтів  є 
принцип  прищеплення  найбільшої  важливості  людського  життя,  через 
збереження  здоров’я,  за  рахунок  надання  належної  компетентної 
фармацевтичної допомоги.  

Налагодження  міждисциплінарних  зв’язків  є  потужним  важелем  для 
генерування  деонтологічної  культури  студентів  фармацевтичних  коледжів. 
Тому для реалізації поставленої задачі слід виділити цілісний метод пізнання – 
міждисциплінарний  підхід.  Загальний  міждисциплінарний  підхід  формування 
деонтологічної  культури  майбутніх  фармацевтів  поєднує  педагогічну  й 
фармацевтичну  науки.  Міждисциплінарний  підхід  до  формування 
деонтологічної культури майбутніх фармацевтів у процесі вивчення професійно‐
орієнтованих дисциплін охоплює окремі фармацевтичні науки – фармацевтичну 
хімію,  фармакологію,  фармакогнозію,  організацію  та  економіку  фармації, 
технологію ліків, охорону праці в галузі. За рахунок міждисциплінарного підходу 
встановлюється  єдина  програма  формування  деонтологічної  культури,  що 
охоплює всі професійно‐орієнтовані дисципліни.  

Найбільш  сучасним  в  умовах  євроінтеграції  методологічним  підходом  до 
формування  деонтологічної  культури  майбутніх  фармацевтів  вважаємо 
компетентнісний  підхід.  За  дослідженнями  українських  науковців  Н. М. Бібік, 
Л. С. Ващенко,  О. І. Локшиної  та  ін.,  компетентність  виступає  як  «інтегрована 
характеристика  якості  особистості,  результативний  блок,  сформований  через 
досвід,  знання,  вміння,  ставлення,  поведінкові  реакції.  Компетентність 
побудована  на  комбінації  взаємовідповідних  пізнавальних  відношень  і 
практичних  навичок,  цінностей,  емоцій,  поведінкових  компонентів,  знань  та 
вмінь,  всього  того,  що  можна  мобілізувати  для  активної  дії»  [3, с.92]. 
Компетентнісний  підхід  до  формування  деонтологічної  культури  майбутніх 
фармацевтів  включає  нетрадиційний  підхід  до  засвоєння  професійно‐освітньої 
програми,  що  не  оминає  фундаментальні  положення  закладені  державними 
галузевими  стандартами,  але  обов’язково  містить  інтерактивне  застосування 
засобів  формування  деонтологічної  компетенції.  Як  зазначає  вчений 
В. Ю. Артемов   деонтологічна  компетенція  –  «особистісна  властивість  фахівця, 
що  дозволяє  йому  продуктивно  взаємодіяти  із  внутрішнім  (професійним)  та 
зовнішнім  (соціальним)  середовищем завдяки наявності деонтологічних знань, 
умінь  та  навичок,  професіонально  важливих  деонтологічних  якостей, 
спрямоване  на  успішну  особистісно‐професійну  діяльність»  [1,  с.111].  За 
результатами досліджень  вченої Л. Г. Кайдалової  «до професійних  компетенцій 
фармацевтів  і  провізорів  можна  віднести:  надання  фармацевтичної  допомоги 
будь‐якій  людині,  що  її  потребує,  знання,  вміння  й  навички  із  професійної 
області, комунікативні вміння й навички, здатність вести бесіду, спілкуватись із 
відвідувачами аптечних закладів» [2, с.3]. Отже, на нашу думку, компетентнісний 
підхід до формування деонтологічної культури майбутніх фармацевтів об’єднує 
цілісну систематизовану програму формування фармацевтичної деонтологічної 
культури  в  інтеграції  професійно‐орієнтованих  дисциплін  шляхом  насичення 
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методологічних  підходів  формування  деонтологічної  культури  майбутніх 
фармацевтів  у  процесі  вивчення  професійно‐орієнтованих  дисциплін,  що  є 
багатокомпонентним  і  цілісним  педагогічним  процесом,  який  реалізується  з 
врахуванням  комплексу  діалектичного,  аксіологічного,  міждисциплінарного, 
компетентнісного, системного й особистісно‐орієнтованого підходів.  

Аналіз досліджень та публікацій. Окремі аспекти методологічних підходів 
розглядались  у  педагогічній  теорії  й  практиці  науковцями  –  В. Кравцовим, 
Н. Островерховою,  С. Сапожниковим  та  ін.,  значну  увагу  міждисциплінарному 
підходу  приділили  –  С. Гончаренко,  С. Сисоєва,  В. Третько  та  ін.,  особистісно‐
орієнтованому  підходу  –  І. Бех,  В. Бучківська,  Н. Островська  та  ін., 
компетентнісному підходу – Ю. Бойчук, О. Політун, В. Радкевич та ін., системному 
підходу – В. Афанасьєва, Є. Іванченко, О. Семеног та ін., аксіологічному підходу – 
І. Зязюн, В. Біблер, Г. Дегтяровова та ін.   

Мета  статті  –  конкретизація  науково‐методологічних  підходів  формування 
деонтологічної культури майбутніх фармацевтів.  

Виклад основного матеріалу.  За  філософським  енциклопедичним 
словником  методологія  є  сукупністю  підходів,  способів,  методів,  прийомів  і 
процедур,  що  застосовуються  в  процесі  наукового  пізнання  й  практичної 
діяльності для досягнення наперед визначеної мети [6, с.374].  

Комплексна  реалізація  методологічних  підходів,  таких  як  діалектичний, 
міждисциплінарний,  компетентнісний,  системний,  аксіологічний,  особистісно‐
орієнтований,  відтворюється  у формуванні  деонтологічної  культури майбутніх 
фармацевтів.  

Універсальним фундаментальним методологічним  підходом  є  діалектичний 
метод  пізнання.  Діалектичний  підхід  до  формування  деонтологічної  культури 
майбутніх  фармацевтів  слід  виділити  в  першу  чергу  як  базовий  підхід. 
Діалектика  (від  грецької  –  διαλεκτική  –  мистецтво  вести  бесіду,  сперечатися)  – 
вчення  про  об’єктивну  суперечливість  буття,  тотожність  протилежностей 
(конечне  і  безконечне,  перервне  і  безперервне,  зв’язок  і  відокремленість, 
сталість  і  мінливість  і  т.  д.),  які,  однак  не  нейтралізують  одна  одну,  а 
реалізуючись  у  своїй  тотожності  як  рух,  розвиток  і  творчість,  розгортаються  в 
багатоманітність конкретних форм сущого [6, с.158]. Діалектичний підхід надав 
змоги  визначити  суперечності  в  суті  педагогічного  явища  –  формування 
деонтологічної  культури,  розкрив  особливості  структури  формування,  виявив 
закономірності  для  формулювання  педагогічних  умов  реалізації.  Абсолютне  у 
безумовності  деонтологічної  культури  загалом  у  фармацевтичній  сфері  й 
відносне  як  особистий  моральний  обов’язок  кожного  окремого  майбутнього 
фармацевта. Причинність докорів  сумління й наслідки неналежної професійної 
поведінки.  Необхідність  надання  клієнтові  аптеки  інформації  щодо 
фармакологічних  властивостей  лікарського  препарату  й  випадковість  у 
сприйнятті  наданої  інформації  клієнтом  аптеки  як  рекламної.  Заперечення 
комерціалізації  міркувань  і  збільшення  товарообігу  аптеки  за  рахунок 
збільшення  продаж.  Попит  на  лікарські  засоби  з  природними  активними 
фармацевтичними  інгредієнтами  й  ліків  виготовлених  за  індивідуальними 
приписами у клієнтів аптек та скорочення чисельності аптек, що мають ліцензії 
на  виготовлення  вищевказаних  ліків.  Мінливість  і  неминучість  професійної 
фармацевтичної  деформації,  потреба  у  розвинутих  компетентних  фахівцях 
фармацевтичної галузі.  

Звертаючись  до  найважливіших  філософських  питань  щодо  етики  постає 
проблема співвідношення обов'язку (належного) і добра (ціннісного феномена), 
деонтології й аксіології. Деонтологія від грецької deon – належне і logos – учення 
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–  розділ  етики,  в  якому  розглядаються  проблеми  належного.  Деонтологію  як 
вчення  про  належне  стали  відрізняти  від  аксіології  (етичної)  [5, c.110]. 
Аксіологія  від  грецької αξια   –  цінність,  вартість,  та  λόγος –  слово,  поняття, 
вчення  –  є  вченням  про  цінності,  філософська  теорія  цінностей,  що  з’ясовує 
якості й властивості предметів, явищ, процесів, здатних задовольняти потреби, 
інтереси й бажання людей [6, c.14]. Отже, реалізація й осмислення цінностей, що 
є  ключовим  моментом  формування  деонтологічної  культури,  не  можлива  без 
аксіологічного  підходу  до  розуміння  вищевказаних  цінностей.  Головною 
цінністю  у  формуванні  деонтологічної  культури  майбутніх  фармацевтів  є 
принцип  прищеплення  найбільшої  важливості  людського  життя,  через 
збереження  здоров’я,  за  рахунок  надання  належної  компетентної 
фармацевтичної допомоги.  

Налагодження  міждисциплінарних  зв’язків  є  потужним  важелем  для 
генерування  деонтологічної  культури  студентів  фармацевтичних  коледжів. 
Тому для реалізації поставленої задачі слід виділити цілісний метод пізнання – 
міждисциплінарний  підхід.  Загальний  міждисциплінарний  підхід  формування 
деонтологічної  культури  майбутніх  фармацевтів  поєднує  педагогічну  й 
фармацевтичну  науки.  Міждисциплінарний  підхід  до  формування 
деонтологічної культури майбутніх фармацевтів у процесі вивчення професійно‐
орієнтованих дисциплін охоплює окремі фармацевтичні науки – фармацевтичну 
хімію,  фармакологію,  фармакогнозію,  організацію  та  економіку  фармації, 
технологію ліків, охорону праці в галузі. За рахунок міждисциплінарного підходу 
встановлюється  єдина  програма  формування  деонтологічної  культури,  що 
охоплює всі професійно‐орієнтовані дисципліни.  

Найбільш  сучасним  в  умовах  євроінтеграції  методологічним  підходом  до 
формування  деонтологічної  культури  майбутніх  фармацевтів  вважаємо 
компетентнісний  підхід.  За  дослідженнями  українських  науковців  Н. М. Бібік, 
Л. С. Ващенко,  О. І. Локшиної  та  ін.,  компетентність  виступає  як  «інтегрована 
характеристика  якості  особистості,  результативний  блок,  сформований  через 
досвід,  знання,  вміння,  ставлення,  поведінкові  реакції.  Компетентність 
побудована  на  комбінації  взаємовідповідних  пізнавальних  відношень  і 
практичних  навичок,  цінностей,  емоцій,  поведінкових  компонентів,  знань  та 
вмінь,  всього  того,  що  можна  мобілізувати  для  активної  дії»  [3, с.92]. 
Компетентнісний  підхід  до  формування  деонтологічної  культури  майбутніх 
фармацевтів  включає  нетрадиційний  підхід  до  засвоєння  професійно‐освітньої 
програми,  що  не  оминає  фундаментальні  положення  закладені  державними 
галузевими  стандартами,  але  обов’язково  містить  інтерактивне  застосування 
засобів  формування  деонтологічної  компетенції.  Як  зазначає  вчений 
В. Ю. Артемов   деонтологічна  компетенція  –  «особистісна  властивість  фахівця, 
що  дозволяє  йому  продуктивно  взаємодіяти  із  внутрішнім  (професійним)  та 
зовнішнім  (соціальним)  середовищем завдяки наявності деонтологічних знань, 
умінь  та  навичок,  професіонально  важливих  деонтологічних  якостей, 
спрямоване  на  успішну  особистісно‐професійну  діяльність»  [1,  с.111].  За 
результатами досліджень  вченої Л. Г. Кайдалової  «до професійних  компетенцій 
фармацевтів  і  провізорів  можна  віднести:  надання  фармацевтичної  допомоги 
будь‐якій  людині,  що  її  потребує,  знання,  вміння  й  навички  із  професійної 
області, комунікативні вміння й навички, здатність вести бесіду, спілкуватись із 
відвідувачами аптечних закладів» [2, с.3]. Отже, на нашу думку, компетентнісний 
підхід до формування деонтологічної культури майбутніх фармацевтів об’єднує 
цілісну систематизовану програму формування фармацевтичної деонтологічної 
культури  в  інтеграції  професійно‐орієнтованих  дисциплін  шляхом  насичення 
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змісту  навчальних  програм  морально‐духовними  цінностями,  з  врахуванням 
елементів  самовдосконалення  й  самостійної  пізнавальної  діяльності, 
направленої  на  засвоєння  етико‐деонтологічної  складової  майбутніми 
фармацевтами  для  ефективного  поліпшення  зовнішніх  емоційно‐
комунікативних  відношень  фармацевт  –  лікар,  фармацевт  –  клієнт  аптеки, 
фармацевт – медичний представник, фармацевт – провізор тощо.   

Найбільш детальним, поступовим  і  закономірним методологічним підходом, 
що розкриває сутність процесу формування деонтологічної культури майбутніх 
фармацевтів  є  системний  підхід.  Спираючись  на  трактування  філософського 
енциклопедичного  словника  системний  підхід  розглядається  як 
«загальнонаукова  методологічна  концепція,  особлива  стратегія  наукового 
пізнання  і  практичної  діяльності,  орієнтована  на  розгляд  складних  об’єктів  як 
деяких  систем.  Формулює  певні  методологічні  принципи,  які  забезпечують 
системну спрямованість наукового дослідження і практичного освоєння об’єкта 
через  принцип  цілісності,  принцип  примату,  принцип  ієрархічності,  принцип 
полі  системності»  [6, с.591].  Системний  підхід  формування  деонтологічної 
культури майбутніх фармацевтів враховує виділення послідовної багаторівневої 
й  багатокомпонентної  взаємопов’язаної  причинно‐наслідкової  системи,  що 
поєднує:  над‐систему  формування  деонтологічної  культури  майбутніх 
фармацевтів в процесі вивчення професійно‐орієнтованих дисциплін – вивчення 
спеціальних  фахових  дисциплін  фармацевтичного  напряму;  підсистему  – 
формування  деонтологічної  культури  під  час  вивчення  фармакології, 
фармацевтичної  хімії,  фармакогнозії,  технології  ліків,  організації  та  економіки 
фармації,  охороні  праці  в  галузі;  об’єкт  визначення  –  професійну  підготовку 
майбутніх  фармацевтів;  предмет  визначення  –  формування  деонтологічної 
культури  майбутніх  фармацевтів;  знаходження  в  системі  освіти  –  професійна 
освіта; функції – надання належної компетентної допомоги в робочому процесі 
(дотримання етико‐деонтологічних норм фармацевтами першого столу в умовах 
аптеки); елементів формування – технічних і електронних носіїв (надрукованих 
матеріалів  деонтологічного  характеру  включаючи  етичні  кодекси фармацевтів 
(міжнародні,  зарубіжні,  вітчизняні,  регіональні,  місцеві),  норм  і  правил 
професійної поведінки, матеріалів наочного формування моральних переконань 
і  почуттів,  електронного  ресурсу  науково‐методичного  супроводу  з  питань 
деонтологічної  фармацевтичної  культури);  латентну  функцію  –  розвиток 
вольових  і  високоморальних  рис  характеру  особистості;  властивості  – 
врахування  готовності  студента  до  заняття,  інтелектуальної  спроможності, 
рівня  вмотивованості,  стану  усвідомлення  культурозначення,  індивідуальних 
особливостей фізичного, психологічного, соціального стану, врахування вікових, 
національних, етнічних специфічних характеристик студентів; взаємовідносини 
педагогічного  процесу  формування  деонтологічної  культури  майбутніх 
фармацевтів  –  педагог    медичного  коледжу  –  студент‐майбутній  фармацевт; 
зовнішні  показники  педагогічного  процесу  –  мікросередовище  медичного 
коледжу.  

Особистісно‐орієнтований підхід є найбільш гуманістичним методологічним 
підходом  до  формування  деонтологічної  культури  майбутніх  фармацевтів. 
Особистісний підхід у педагогіці розуміється як  індивідуальний підхід педагога 
до  кожного  вихованця,  що  допомагає  йому  в  усвідомленні  себе  особистістю,  у 
виявленні  можливостей,  що  стимулюють  самоствердження,  самореалізацію 
[4, с.66].  Особистісно‐орієнтований  підхід  до  формування  деонтологічної 
культури майбутніх фармацевтів включає врахування: психологічних, фізичних, 
вікових,  гендерних,  соціальних  особливостей  майбутніх  фармацевтів;  їх 
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індивідуальних  схильностей,  талантів,  здібностей,  можливостей;  становлення 
самосвідомості  майбутніх  фахівців;  суб’єктивного  деонтологічного  досвіду 
кожного  студента  включаючи  індивідуальний  досвід  ціннісного  ставлення  до 
себе та оточуючих; базових сформованих етико‐деонтологічних знань студентів; 
вмінь  та  навичок  дотримання  норм  поведінки;  самостійних  моральних 
переконань  майбутніх  фармацевтів  і  їх  особистісного  гармонійного  розвитку; 
залучення  до  активного  самовдосконалення,  самоцінності,  самовизначення, 
самореалізації. 

Висновки та перспективи послідуючих досліджень.  У  результаті 
дослідження  були  виділені  методологічні  підходи  до  формування 
деонтологічної  культури  майбутніх  фармацевтів.  Змістовно  охарактеризовані 
діалектичний, аксіологічний, міждисциплінарний, компетентнісний, системний і 
особистісно‐орієнтований  підходи  формування  деонтологічної  культури 
майбутніх  фармацевтів.  Діалектичний  підхід  визначив  суперечності  у  явищі 
формування  деонтологічної  культури,  аксіологічний  підхід  охопив  базові 
цінності,  міждисциплінарний  підхід  розкрив  формування  деонтологічної 
культури  в  процесі  вивчення  різних  професійно‐орієнтованих  дисциплін. 
Компетентнісний  підхід  охопив  нетрадиційні  інтерактивні  засоби формування 
деонтологічної  культури,  системний  –  розкрив  сутність  взаємопов’язаних 
причинно‐наслідкових  компонентів  і  рівні  формування,  а  особистісно‐
орієнтований  підхід  врахував  особливості  кожного  окремого  майбутнього 
фармацевта.  Для  всебічного  пізнання  педагогічного  явища,  що  розглядається, 
доцільно використовувати комплексно всі вищевказані методологічні підходи.  

Перспективами  подальших  досліджень  є  аналіз  взаємозв’язків 
методологічних  підходів  формування  деонтологічної  культури  майбутніх 
фармацевтів.  
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змісту  навчальних  програм  морально‐духовними  цінностями,  з  врахуванням 
елементів  самовдосконалення  й  самостійної  пізнавальної  діяльності, 
направленої  на  засвоєння  етико‐деонтологічної  складової  майбутніми 
фармацевтами  для  ефективного  поліпшення  зовнішніх  емоційно‐
комунікативних  відношень  фармацевт  –  лікар,  фармацевт  –  клієнт  аптеки, 
фармацевт – медичний представник, фармацевт – провізор тощо.   

Найбільш детальним, поступовим  і  закономірним методологічним підходом, 
що розкриває сутність процесу формування деонтологічної культури майбутніх 
фармацевтів  є  системний  підхід.  Спираючись  на  трактування  філософського 
енциклопедичного  словника  системний  підхід  розглядається  як 
«загальнонаукова  методологічна  концепція,  особлива  стратегія  наукового 
пізнання  і  практичної  діяльності,  орієнтована  на  розгляд  складних  об’єктів  як 
деяких  систем.  Формулює  певні  методологічні  принципи,  які  забезпечують 
системну спрямованість наукового дослідження і практичного освоєння об’єкта 
через  принцип  цілісності,  принцип  примату,  принцип  ієрархічності,  принцип 
полі  системності»  [6, с.591].  Системний  підхід  формування  деонтологічної 
культури майбутніх фармацевтів враховує виділення послідовної багаторівневої 
й  багатокомпонентної  взаємопов’язаної  причинно‐наслідкової  системи,  що 
поєднує:  над‐систему  формування  деонтологічної  культури  майбутніх 
фармацевтів в процесі вивчення професійно‐орієнтованих дисциплін – вивчення 
спеціальних  фахових  дисциплін  фармацевтичного  напряму;  підсистему  – 
формування  деонтологічної  культури  під  час  вивчення  фармакології, 
фармацевтичної  хімії,  фармакогнозії,  технології  ліків,  організації  та  економіки 
фармації,  охороні  праці  в  галузі;  об’єкт  визначення  –  професійну  підготовку 
майбутніх  фармацевтів;  предмет  визначення  –  формування  деонтологічної 
культури  майбутніх  фармацевтів;  знаходження  в  системі  освіти  –  професійна 
освіта; функції – надання належної компетентної допомоги в робочому процесі 
(дотримання етико‐деонтологічних норм фармацевтами першого столу в умовах 
аптеки); елементів формування – технічних і електронних носіїв (надрукованих 
матеріалів  деонтологічного  характеру  включаючи  етичні  кодекси фармацевтів 
(міжнародні,  зарубіжні,  вітчизняні,  регіональні,  місцеві),  норм  і  правил 
професійної поведінки, матеріалів наочного формування моральних переконань 
і  почуттів,  електронного  ресурсу  науково‐методичного  супроводу  з  питань 
деонтологічної  фармацевтичної  культури);  латентну  функцію  –  розвиток 
вольових  і  високоморальних  рис  характеру  особистості;  властивості  – 
врахування  готовності  студента  до  заняття,  інтелектуальної  спроможності, 
рівня  вмотивованості,  стану  усвідомлення  культурозначення,  індивідуальних 
особливостей фізичного, психологічного, соціального стану, врахування вікових, 
національних, етнічних специфічних характеристик студентів; взаємовідносини 
педагогічного  процесу  формування  деонтологічної  культури  майбутніх 
фармацевтів  –  педагог    медичного  коледжу  –  студент‐майбутній  фармацевт; 
зовнішні  показники  педагогічного  процесу  –  мікросередовище  медичного 
коледжу.  

Особистісно‐орієнтований підхід є найбільш гуманістичним методологічним 
підходом  до  формування  деонтологічної  культури  майбутніх  фармацевтів. 
Особистісний підхід у педагогіці розуміється як  індивідуальний підхід педагога 
до  кожного  вихованця,  що  допомагає  йому  в  усвідомленні  себе  особистістю,  у 
виявленні  можливостей,  що  стимулюють  самоствердження,  самореалізацію 
[4, с.66].  Особистісно‐орієнтований  підхід  до  формування  деонтологічної 
культури майбутніх фармацевтів включає врахування: психологічних, фізичних, 
вікових,  гендерних,  соціальних  особливостей  майбутніх  фармацевтів;  їх 
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індивідуальних  схильностей,  талантів,  здібностей,  можливостей;  становлення 
самосвідомості  майбутніх  фахівців;  суб’єктивного  деонтологічного  досвіду 
кожного  студента  включаючи  індивідуальний  досвід  ціннісного  ставлення  до 
себе та оточуючих; базових сформованих етико‐деонтологічних знань студентів; 
вмінь  та  навичок  дотримання  норм  поведінки;  самостійних  моральних 
переконань  майбутніх  фармацевтів  і  їх  особистісного  гармонійного  розвитку; 
залучення  до  активного  самовдосконалення,  самоцінності,  самовизначення, 
самореалізації. 

Висновки та перспективи послідуючих досліджень.  У  результаті 
дослідження  були  виділені  методологічні  підходи  до  формування 
деонтологічної  культури  майбутніх  фармацевтів.  Змістовно  охарактеризовані 
діалектичний, аксіологічний, міждисциплінарний, компетентнісний, системний і 
особистісно‐орієнтований  підходи  формування  деонтологічної  культури 
майбутніх  фармацевтів.  Діалектичний  підхід  визначив  суперечності  у  явищі 
формування  деонтологічної  культури,  аксіологічний  підхід  охопив  базові 
цінності,  міждисциплінарний  підхід  розкрив  формування  деонтологічної 
культури  в  процесі  вивчення  різних  професійно‐орієнтованих  дисциплін. 
Компетентнісний  підхід  охопив  нетрадиційні  інтерактивні  засоби формування 
деонтологічної  культури,  системний  –  розкрив  сутність  взаємопов’язаних 
причинно‐наслідкових  компонентів  і  рівні  формування,  а  особистісно‐
орієнтований  підхід  врахував  особливості  кожного  окремого  майбутнього 
фармацевта.  Для  всебічного  пізнання  педагогічного  явища,  що  розглядається, 
доцільно використовувати комплексно всі вищевказані методологічні підходи.  

Перспективами  подальших  досліджень  є  аналіз  взаємозв’язків 
методологічних  підходів  формування  деонтологічної  культури  майбутніх 
фармацевтів.  
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В  статье  рассмотрены  методологические  подходы  к  формированию 
деонтологической  культуры  будущих  фармацевтов.  Раскрыто  содержание 
диалектического,  аксиологического,  междисциплинарного,  компетентносного, 
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METHODOLOGICAL APPROACHES OF FORMING DEONTOLOGICAL CULTURE OF 
FUTURE PHARMACISTS  

The  present  study  is  aimed  at  examination  of  methodological  approaches  of  forming 
deontological  culture  of  future  pharmacists.  Maintenance  of  dialectical,  axiological, 
interdisciplinary,  competence,  systematic  and  personality‐oriented  forming  of  deontological 
culture  of  future  pharmacists  exposed.  Dialectical  approach  defined  contradictions  in  the 
phenomenon  of  forming  of  deontological  culture,  approach  of  axiology  overcame base  values, 
and interdisciplinary approach exposed forming of deontological culture in the process of study 
of  the  different  professionally‐oriented  disciplines.  The  most  universal  approach  to  the 
formationof  deontological  culture  of  future  pharmacists  is  dialectical  approach;  it  identifies 
patterns of formulation pedagogical conditions. General interdisciplinary approach of formation 
of  deontological  culture  of  future  pharmacists  combines  teaching  of  science.  Competence 
approach  overcame  unconventional  interactive  facilities  of  forming  deontological  culture,  the 
system  exposed  essence  of  casual‐result  components  and  even  forming,  and  the  personality‐
oriented  approach  took  into  account  individual  features  of  future  pharmacists.  A  systematic 
approach  of  formation  of  deontological  culture  of  future  pharmacists  takes  into  account  the 
allocation of  the serial multilevel and multicomponent  interrelated causal  system. Personality‐
oriented  approach  to  the  formation  of  deontological  culture  of  future  pharmacists  includes 
consideration  of:  psychological,  physical,  age,  gender,  social  characteristics  of  future 
pharmacists.  The  main  value  in  forming  deontological  culture  of  future  pharmacists  is  the 
principle  of  the  greatest  instillingof  the  importance  of  human  life,  the  preservation  of  health, 
through the provision of adequate competent pharmaceutical care. It is advisable to use all of the 
above methodological approaches in order to achieve efficient knowledge. 

Keywords: methodological approaches, deontological culture, future pharmacists, 
pharmaceutical deontological culture 

 

 

ISSN 2075 – 146 X. Витоки педагогічної майстерності. 2016. Випуск 17 

 201

                              УДК 373(091) 
ЛЮДМИЛА ШТЕФАН 
Харківський  національний  педагогічний  університет 
імені Г.С. Сковороди 
ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ СОЦІАЛЬНО-
ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ШКОЛАХ УКРАЇНИ 

У  статті  аналізуються  мета,  завдання,  напрями,  функції, 
принципи,  форми  й  методи  організації  соціально‐педагогічної 
діяльності  у  школах  на  сучасному  етапі  розвитку  українського 
суспільства;  дається  визначення  шкільної  соціально‐педагогічної 
служби;  характеризуються  її  структурні  підрозділи.  З’ясовано,  що 
соціально‐педагогічна  служба  створюється  з  метою  забезпечення 
ранньої  допомоги  й  втручання  в  життя  дітей  та  їхніх  сімей,  коли 
соціальні  або  сімейні  обставини  призводять  до  конфлікту  дитини  з 
освітою, соціумом та власним здоров’ям. 

Ключові слова: соціальний педагог, діяльність, школа, 
організація, специфіка, зміст, функції, напрями

Постановка проблеми.  Спрямованість  української  держави  на 
демократизацію  та  гуманізацію  суспільства,  звернення  до  прав  і  свобод 
громадян  зумовили  необхідність  зміни  діяльності  й  реформування  всіх 
суспільних структур, у тому числі й освітньої галузі.  

Головним  принципом  реформування  сучасної  школи  є  принцип  гуманізації 
освіти,  який  передбачає,  насамперед,  першочергову  увагу  до  розвитку  всіх 
суб’єктів  навчально‐виховного  процесу  –  як  учителя,  так  і  учня,  на  основі 
сучасної  культури  й  широких  знань,  високого  трудового  та  соціально‐
педагогічного  професіоналізму.  Однак  процеси  гуманізації  суспільства  на 
перший план  висувають питання місця  дитини  в  цьому  освітньому просторі,  а 
також її соціалізації в суспільстві.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій із проблеми Проблему організації 
соціально‐педагогічної  діяльності  з  дітьми  та  молоддю  широко  вивчали  й 
продовжують  вивчати  фахівці  в  різних  галузях:  педагогіки  (С. Білецька, 
С. Бикасова,  О. Колесникова,  І. Трубавіна,  Л. Штефан),  соціальної  та  корекційної 
педагогіки  (О. Безпалько,  А. Капська,  Г. Лактіонова,  Л. Міщик,  Е. Мастюкова, 
Л. Нікітін, М. Шакурова), психології  (А. Асмолов, Ю. Гільбух, І. Дубровіна, Д. Ісаєв, 
А. Лурія, В. Столін, В. Шпалінський та ін.). 

Мета  статті  полягає  в  аналізі  специфіки  й  змісту  соціально‐педагогічної 
діяльності в школах на сучасному етапі розвитку українського суспільства. 

Виклад основного матеріалу.  Вивчення  й  узагальнення  науково‐
педагогічних  джерел  свідчить  про  те,  що  необхідною  умовою  реалізації 
особистісно‐орієнтованого  освітнього  простору  є  наявність  і школі  служби, що 
здатна  виконувати  соціально‐педагогічний  і  психологічний  супровід  учня  в 
навчально‐виховному  процесі.  Із  цією  метою  створюються  різноманітні 
внутрішньошкільні  групи  й  об’єднання  –  психологічні,  педологічні,  методичні, 
соціально‐педагогічні  та  інші,  які  активно  взаємодіють  одна  з  одною  та 
намагаються  розв’язувати  відповідні  завдання  в  межах  конкретного  закладу, 
спираючись на викладене в нормативних документах системи освіти й системи 
соціальної роботи в Україні [5]. 
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