
в!дгук

фармацевтично| та мединно| науки' зм|ни в соц|альному, культурнФ[у,
економ1чному та правовому простор1 акценту}оть увагу на ват{ливост1
п|двищення вимог до майбутн1х фах|вц|в, зокрема фармацевт|в' як1 могли б
як|сно зд|йснговати профес|йну д|яльн|сть у соц1окультурному середовищ|.

Браховуточи те' що профес|я фармацевта с соц|ально вая{ливо1о та
спрямована на збереження | зм|цнення здоров'я населення' попередх<ення |

проф|лактику захвор}овань | мае сво| власн| характерн! особливост|, перед
теор|сто ! методикото профес1йно| осв1ти постае необх1дн1сть створення
як1сно ново1 системи п|дготовки фах|вц|в фармацевтично| сфери у контекст|
формування !хньо| профес|йно|, зага.т1ьнокультурно| й соц1окультурно|
компетентност1 з урахуванням того' що зм|ст | форми майбутньо| д!яльност1
су{аоного фармацевта визнача1оться певними соц|ально-культурними
особливостями. Б окреслен|й площин| саме гуман|тарна п|дготовка м|стить
значний дидактинний потенц1алом щодо усв|домлення сутн|сних
характеристик сусп|льства, забезпетус здатн!сть до прогно3ування та
врахуванн'1 соц|альних, економ|нних, духовно'культурних аспект1в
майбутньо| профес|йно| д1яльност1.

Рецензована диоертац|йна робота в|дпов|да€ нормативним документам
як нац|он€|_пьного' так 1 м|х<народного р1вня .(закони }кра|ни .[{ро осв|ту>,
<<Фснови законодавства }кра|ни про охорону здоров'я)), <<1{онцепц|я розвитку
фармацевтичного сектору галуз| охорони здоров'я !кра|ни на2010-2020 рр>
та |нтш1) й виконана в 1\{ежах комплексно| науково| теми кафедри педагог|ки
)(итомирського державного ун!верситету |мен1 1вана Франка <|{рофес1йна
п|дготовка майбутн|х
0110ш002274).

оф|ц|йного опонента _ кандидата педагог|нних наук' доцента
1{апл|нського Басиля Басильовича

на дисертац|то |[роцток 1рини €вген|вни
<<Формування соц1окультурно[ компетентност! майбутн|х

фармашевт!в у процес! гуман1тарно| п!дготовки в колед)!(ах>>'

г{одану до захисту на здобуття наукового ступеня кандидата
педагог1чних наук

з| спец|альност| 13.00.04 - теор|я | методика профес|йно| осв|ти

1. Актуальн1сть теми виконано! робот*\ та !] зв'язок 1з планами
в!дпов[дних галузей
глобальн| зм|ни на

науки. !нтещац|я
свропейському

в|тчизняно| системи вищо[ осв|ти,

ринку прац|, прощес св1тово|

фах|вц|в в умовах ступенево| осв1ти>' (Рн ]\ъ



2.[|айб|ль[|| !стотн1 науков! результати' що м!стяться в
,{исертантко}о [{роцток |. с. ц|л|сно | системно доол|джено

дисертац!!.
проблему

формування соц|окультурно| кош1петентност|' майбутн|х фармацевт|в у
процес| цман|тарно? п|дготовки в колед)ках' визначено зм1стов|
характеристики соц|окультурно| компетентност| майбутн1х фармацевт|в,
обгрунтовано шедагог|нн| умови !] формування, виокремлено критер||'
г1ок€шники та охарактеризовано р|вн| сформованост| досл|д>кувано|
компетентност|, розроблено авторську модель реал|зац|| визначеного процесу
та окреслено 1шляхи 11 впровад)кення в ц|л!сний процес профес1йно|
п|дготовки майбутн|х фах|вц|в з1 спец|альноот| 226 <<Фармац|я' промислова
фармац|я>.

3. Ёов! факти, одер?|(ан1 здобувачем. !исертац|йна робота,
представлена |{роцток 1.с. характеризуеться системним п|дходом та
комплексн|стто. |т зм|стове наповнення супроводх{уеться методичним
анал|зом об'скта досл|дх<ення профес1йно| п|дготовки майбутн|х
фармацевт|в. у процес| виконання наукового досл1дження авторко}о
проанал1зовано й сформульовано визначення таких базових понять
досл1д)кення як ((соц1окультурна компетентн|сть майбутнього фармацевта)) та
<формування соц1окультурно| компетентност| майбутнього фармацевта в
процес| цман1тарно| п|дготовки>>. Фкреслено м1сце | роль гуман1тарно|
п|дготовки у формуванн| соц|окультурно| компетентност| майбутн|х
фармацевт|в у коледт{ах. |{редставлено сщуктуру соц|окультурно|
компетентност1 майбутн|х' фармацевт|в, визначено критер||, показники та
охарактеризовано р|вн! !1 сформованост1; визначено та общунтовано
педагог|нн1 умови формування досл|д;кувано| компетентност1.

Ёайб|льтп суттевим результатом дисертац1йно| роботи с розробка
автороько| модел| та поетапно| методики формування досл!д>кувано|
компетентност| у процес1 гуман|тарно| п|дготовки в коледжах.

4. €утн|сть обгрунтованост1 наукових поло)|(ень' висновк|в'
Ёауков| положення та
|{ро це св|днить анал|з

рекомендац1й, сформульованих у дисертац!'п'.
висновки дисертац:: нале>кним чином обгрунтован|.
тексту дисертац||, автореферату та зм!сту публ1кац|й автора.

Ёауковий вступ| дисертац11'г1ауковии алФат, вм1щении у вступ1 дисертац||, дае мо>клив1сть
сформул}овати ц!л|сне уявлення про структуру роботи, !1 1нструментар|й,
способи |нтерпретац1| отриманих даних.

.{осягненнто поставлено| ш{ети' розв'язаннто визначених автором
завдань на р1зних етапах наукового по1пуку та формултованн}о вйсновк|в
наукового досл1д)кення слугувшти
ст атисту|ин1 методи досл|дх<ення.

обран| теоретинн1, емп1ринн1, та



Ёовизна | в|рог|дн|сть загальних висновк|в дисертац1| п|дтверджусться

результатами експеримент€ш|ьного досл|дження | не викликас сумн|ву.
Ёаукове досл|дження зд|йснено на н€ш1ежному науковому р1вн|. {исертантка
глибоко волод|е теор|ето проблеми 1 методами :: доол|дх{ення.

Бах<ливими ознаками рецензованого дисертац|йного досл|дт<ення е

тширокий спектр дх{ерельно| бази - на р!зних етапах наукового по1шуку було
використано 352 найменування, з них 14 дэкерел 1ноземно}о мово}о.

5. 3начення для науки ! практики отриманих результат!в. Фсновн|
полох{ення наукового по1шуку рекомендован! для використання викладачам
медичних, фармацевтичних заклад|в вищо| осв|ти у процес| профес|йно|
п|дготовки майбутн|х фармацевт|в, у систем| п|двищення квал|ф|кац||
викладач|в гуман!тарних дисципл|н.

Результати досл|дження впровадх{ено в осв|тн|й процес комун€].льного
закладу вищо| осв|ти <Ёитомироький базовий фармацевтичний колед)к)
}{итомирсько? обласно| ради (цов|дка ]\ъ184 в|д 15.06.2018р.), коледжу
)(арк|вського нац|онального фармацевтичного ун1верситету (дов1дка ]х1"ч 127
в|д 17.04.20|8р.), Б|нницького медичного коледтсу |м.акад.д. 1(.3аболотного
(дов|дка \р529|| в1д 08.1 1.2018р.), 9ортк|вського дерх{авного медичного
колед)ку 1ерноп|льсько| област| (дов!дка ]ю083 в|д 15.05.201вр.).

6. Рекомендац1! щодо використання результат!в ! висновк!в
дисертац!|. 1еоретичн1 поло)кення' експериментальн| дан|, вионовки' можуть
бути використан1 для вдоскон€[]-1ення процесу профес|йно| п1дготовки
майбутн|х фармацевт|в, для проведення навч€ш1ьних занять, науково-
методичних сем|нар|в з проблем удоскон€}лення фармацевтично| осв|ти' а
такоя{ для створенн'т в|дпов1дних навчс}пьно-методичних пос|бник|в.

Фтэке, можна констатувати, що мету 1 завдання дисертац|йного
досл1ркення досягнуто. 1снутоть ус| п1дстави визнати вал|дним висновки'
усв|домити ]} практичне спрямування на як|сне удосконалення в|тчизняного
осв|тнього простору.

7. 0ц!нка зм1сту дисертац!| та ''т завер[шен!сть. [исертац|я
|{роцток 1.€. н€ш1ежним чином структурована. [т структура визначасться
мето}о | завданг{ями, поставленими дисертантко}о. !исертац1йна робота
складасться з| вступу' трьох розд|л|в, висновк|в до кожного з них' 3агсш1ьних
висновк|в, списку використаних джерел та додатк|в.

Фзнайомлення з1 зм|стом перш1о?о розё!лу дисертац1йно| роботи
<<Ёауково-теоретичне п|дщунтя формуванн'т соц|окультурно| компетентност1
майбутн|х фармацевт1в у процес1 цман|тарно| п|дготовки в коледх{ах))
г1ерекону€, 1{Ф !1 авторкото глибоко розкрито теоретичн1 засади формування
соц|окультурно| компетентност1 майбутн|х фармащевт|в, розглянуто
специф|ку !хньо| профес1йно] п|дготовки у закладах вищо? оов1ти 1-11 р!вн|в



акредитац11, дет€|"льно проан€|"л1зовано зм!ст | визначено соц1окультурний
компонент цман|тарних дисципл|н.

Ёа основ| щунтовного анал|зу сутн|сних характеристик базових понять
з урахуванням су{асних методолог|чних п|дход|в авторка визначае поняття
<формування соц!окультурно| компетентност| майбутнього фармацевта в
процес| гуман|тарно| п|дготовки) як процес розвитку як1сно| характеристики
особистост1, що базусться на сукупност| сформованих п1д час вивчення
цман|тарних дисципл|н знань про соц|альн1 та культурн| сфери )киття'
ц|нн|сних ор|снтац|й; як зёаупн]стпь майбутнього фах1вця до продуктивно|
взасмод|| з представниками р|зних категор|й населення в соц1окультурному
простор|.

Барто погодитися 3 твердженням авторки про те' що сучасна фармац|я
потребуе комг{етентного та моб|льного фах|вця, який вм1с прогнозувати
тенденц|| соц1альних зм|н, передбанати вектор розвитку сусп1льства, добре
ор|ентуватися в етичних проблемах системи фармацевтично| допомоги' мае
ц|нн|сн| ор|ентац|| щодо збере>кення та зм|цнення здоров'я сусп|льства,
зокрема проф|лактики захвор}овань, сприяння рац|ональному призначенн}о
та використаннк)

робот|, автор
компетентност| майбутн|х фармацевт|в у закладах вищо| осв|ти, осв|тн|й
прост1р яких виступас зоно}о акту€}льного ! перспективного розвитку фах1вця
фармацевтично| сфери д1яльност1.

3а таких умов' особливо| знанушост| визначена проблема набувас в
умовах профес1йно| д|яльност1 майбутнього фармацевта з огляду на
необх1дн|сть формування соц|окультурних знань' ум|нь та навичок.

у ёруеоллу роз\!л! <<Фрган1зац|йно-педагог|чн1 основи формування
майбутн|х фармацевт1в у шроцес1

гуман|тарно| п|дготовки в колед)ках) ро3крито структуру соц|окультурно|
компетентност| майбутн|х фармацевт1в, означено !1 основн| компоненти:
мотивац|йно-акс!олог1нний, |нформац|йно-п1знавальний,
д|яльн|сний та особист|сно_рефлексивний. Бизначено
сформованост| (мотивац|йно-ц|ннтоний' знаннсво_когн1тивний, д|яльн|сно-
комун!кативний та оц|нтов€ш!ьно-результативний) | в|дпов!дн| ]й пок€ }зники.
Биокремлено три р1вн| ![ сформованост| (понатковий, достатн|й, високий).

|{ереконливо презентована необх|дн|сть розроблення модел|
формування соц1окультурно| компетентност1 майбутн1х фармацевт1в' мета
яко| полягае в обгрунтуванн| лог|ки та посл|довност| педагог|нни!'р|тпень,
д|й, що да}оть змоц усп|тпно формувати означену компетентн1сть у
здобуван|в вищо| фармацевтично| осв1ти.

л|карських засоб|в. |{оеднавтпи це з

доводить необх|дн1сть формування

соц1окультурото в

соц1окультурно|

повед|нково-
критер11 11



, д09.]11д,кЁг1г11 001Рун]0!'ан0 11сда|'0]''1чн1 умови' нео0х1дн1. для
зд|йснення усп1шлного процесу форштування соц1окультурно| компетентност|

у досл|дженн| обгрунтовано педагог1чн1 умови' необх|дн|

п|д иас вивчення цман|тарних дисципл|н: 1) зор|снтован|сть гуман1тарних
дисципл|н на формування соц|окультурно| компетентност| студент|в_

фармацевт|в; 2) формування позитивно| мотивац|? щодо використання
соц|окультурного потенц|алу зм1сту дисципл|н цман|тарно| п|дготовки;
3) забезпечення наступностт ауАиторно| та позааудиторно| роботи з мето[о
розвитку 3датност| студент|в-фармацевт|в до соц1окультурного розвитку;
4) реал|зац|я |нтещованого п|дход} до вибору та викору|стання методично
доц|льних ф'р* | метод|в формування соц!окультурно| компетентност|
стуАент|в-фармацевт|в. у вищезгадан|й модел| педагог|чн1 умови
представлен| як наскр|зний компонент' взаемопов'я3аний з ус|ма !1 блоками,
що позитивно впливае на досягнення к|нцевого результату.

3аслугову1оть на схв€ш1енн'{: авторська поетапна методика формування
досл|дхсувано| компетентност|; спецкурс <Формування соц1окультурно|
компетентност1 майбутн|х фармацевт1в>>, науково-методичний комплекс' що
вкл}очае дидактинний матер1ал до лекц1йних | практичних
|ндив|дуально| та самост|йно| роботи; окрем1, запропонован1 1. €.
форми | методи навчання (науково-практинн| конференц||,
конференц||, фармацевтичн| форуми та |н.).

у 7пре7пьол4у роз\!л! <<Рксперимент€ш1ьна перев|рка ефективност1
впровадх{ення модел1 формування соц|окультурно| компетентност| майбутн|х
фармацевт1в у процес| гуман|тарно| п|дготовки> зд|йснена експеримента-]тьна
перев|рка ефективност| впровад)кення авторсько| модел1 тшляхом реал|зац||
поетапно1 методики формування соц|оцльтурно? компетентност| майбутн|х
фармацевт1в у процес1 гуман|тарно| п|дготовки. €л1д в1дзнанити високу

результат!в, а тако)к правом1рн|сть | адекватн1сть висновк|в, сформульованих
за результатами експеримент€|_пьно_досл|дно| роботи, заслугову}оть
позитивно| оц|нки. Результати педагог|иного експерименту дозволили
констатувати позитивну динам1ку реал|зац|| досл|дних ц|лей | п|дтвер дити
г1потезу досл|дження.

|{рактиине значення досл|дження с суттсвим, оск|льки завдяки
експериментальн1й апробац|| авторсько| модел| р|вень сформованост|
соц|окультурно| компетентност1 студент|в-фармацевт|в з€шнав позитивно|
динам|ки

€уттево доповн}о}оть | конкретизу1оть зм!ст дисертац|| додатки (9
додатк|в на 50 стор|нках), в яких представлено структурн| компоненти
соц|окультурно| компетентност| у авторськ|й 1нтерпретац||, д1агностичний

занять'
|{роцток

оп-1|пе

досл|дницьку культуру
експерименту' лог1ка

дисертантки' виявлену в процес1 проведення
якого' в1рог1дн1сть та коректн|сть 1нтерпретац||



|нсщументар|й для визначення р|вня сформованост| соц|окультурно|
компетентност| майбутн|х фармацевт|в, прощаму авторського спецкурсу'
методичн1
виховного

розробки |нтещованого практичного заняття-сем1нару та

€л|д в|дзнанит!!, 1{Ф вик.т1адений дисертац|йний матер1ал с ре3ультатом
багатор|нного доов|ду |{роцток 1.€., а тако)к ум|ння анал|зувати | синтезувати
зм|ст науково| л|тератури' самост|йно формултовати завдання та прощаму !х

розум1ння того'

виконанн{, 1{Ф св|дчить про високий р|вень компетентност| досл|дниц1.
8. [искус!йн1 поло}[(ення та 3аува}!(ення до зм|сту дисертац1!.
3агалом позитивно оц|нтоточи наукове | практичне значення ощиманих

дисертантко}о результат|в, варто з€вначити деяк| дискус|йн| поло>кення до
зм|сту роботи, а тако)к висловити окрем| поба>кання:

1. ! п.1.2 дисертантко}о проанал|зовано навч€|г[ьн| шлани, навча-гтьн1

прощами, робои1 навчальн| прощами з гуман1тарних дисципл|н
комунального 3акладу вищо1 осв|ти <<}{итомирський 6азовий

коледх{>. |{роте зм|ст представленого анал|зу не дае
чи в|др1знятоться навча-]1ьн| плани вс|х медичних'

фармацевтичний

фармацевтичних заклад|в вищо| осв|ти 1-11 р|вн1в акредитац1|, як| брали
участь в ексг{еримент|;

майбутн|х фармацевт|в
прописано.

!снус заг€ш1ом оов|тн|й стандарт п|дготовки
який фаховий та загальний компонент там

чи
1

2. у мотивац|йно-акс|олог|чному компонент1, описаному у лаРаграф!
2.1 на стор|нках |02 _ 106, актуал|зу}оться мотиви 1 ц|нн|сн1 ор|снташ||
майбутнього фах|вця, проте не зовс1м ч|тко проанал1зована мотивац|йна
сфера майбутнього фармацевта в в|тчизнян1й фармацевтичн|й практиц|.

3. у сво!й дисертац1йн|й робот| авторка 3€ш1учас до науково| дискус||
низку в|тчизняних досл|дник|в. |{роте у текст| м€ш1о уваги прид|ляеться
прощесивному досв|ду заруб}кних науковц|в щодо вир|тпення досл|джувано|
проблеми.

4. ! л.2.4 дисертац|йно| роботи подана авторська модель формування
соц1окультурно| компетентност| майбутн|х фармацевт|в у процео!
цман1тарно[ п1дготовки. Бва:каемФ, 1{Ф доц|льно було б прид|лити б|льтце

уваги б|льтп детш1ьному опису запропонованих в н|й методам та засобам
навчанн'{, як| використову}оться в процес| формування досл|ркувано|
компетентност1.

5. Бваэкаемо, що робота значно вищ€|"ла б, якби у п. 3.1 авторка
прид|лила б1льтпе уваги не ли1ше к|льк|сному анал|зу результат|в
експеримент€|_]-1ьного досл1дження, а й як|сним пок€шникам як на
констатувс|"льному, так | на формув€[льному етапах експерименту.

заходу.



!|р0те висловлен1 зауваження не вплива}оть на заг€}льну позитивну
оц|нку рецен3ованот роботи' не ма}оть вир|1шального значення 1 не знижу}оть

|{роте висловлен1

теоретичну | практинну ц|нн|сть проведеного досл1дження з актуально|
проблеми.

9. ]1овнота викладання результат1в дисертац1| в опубл!кованих
працях. Апробац|я | впровад)кення ре3ультат|в досл|дження зд|йснтова]|иоя
1шляхом утаст| авторки у м!>кнародних' всеукра|нських та м|я<рег|ональних
науково-практичних конференц|ях, науково-методолог|чних сем|нарах
кафедри педагог1ки }{итомирського державного ун1верситету |мен| 1вана
Франка через публ!кац|| наукових отатей, методичних рекомендац|й, тез
допов|дей тощо. {исертантко}о опубл1ковано 19 наукових роб|т, з яких |7 -
одноос|бн|, у тому числ!: 4 статт| _ у пров!дних наукових фахових виданнях
9кра!ни, 2 отатт| _ в заруб|жних науково-пер|одинних виданнях, 9 статей | 1

тези _ у зб|рниках наукових праць та матер|алах конференц|й,2 навч€ш1ьно-
методичних пос1бника та методичн| рекомендац||. Ёауков| поло)кення та
висновки дисертац|йного досл1дх<ення повно викладено в о3начених
друкованих працях.

10. !дентинн1сть 3м|сту автореферату та основних поло}кень

1!1|н|стр|в )/кра|ни в|д 24 лилня 20]'з року м 567, а@орка, |{роцток 1рина
€вген|вна, заслуговус присудження '''у46@$фц."' кандидата

додатки' як| моя{уть бути використан| у процес| профес|йно| п|дготовки
майбутн|х фармацевт1в.

11. 3агальний висновок. Рецензована дисертац|йна робота
<<Формування соц|окультурно| компетентност! майбутн1х фармацевт|в у
процес| цман1тарно| п|дготовки в колед)ках)) с завер1шено}о науково1о
праце1о' що мас теоретичне й практичне значення для теор|| | методики
профес|йно| осв1ти та в|дпов1дас вимогам пп. 9, 1 1, |2-]14 <|[орядку
присудх{ення наукових ступен|в>, затвердя{еного постаново}о 1{аб|нету

педагог|нних наук з1 спец|альност| 13.00.04
осв|ти.

профес|йно|

Фф!ц;иний опонент:
кандидат педагог1чних наук, доцент'
доцент кафедри педагог!ки 1

профес|йно| осв|ти Б|нницького
дер}кавного педагог|чного ун|верситету
|мен| 1!1ихайла 1{оцтобинського

дисертац!!. 3м|ст автореферату в|дпов|дас тексту дисертац|йно| роботи, в
ньому повно1о м|рото висв|тлено х|д та основн1 результати наукового по1шуку.
9 дисертац|| зроблено в|дпов|дн| узагальнення й висновки' подано зм|стовн]

1{апл|нський


