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ПРОБЛЕМА ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАРМАЦЕВТІВ  
ЗА УМОВ УПРОВАДЖЕННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
THE PROFESSIONAL TRAINING PROBLEM OF FUTURE PHARMACISTS 
DURINGIMPLEMENTATION OF ELEMENTS OF DISTANCE LEARNING

Стаття присвячена проблемі форму-
вання інформаційно-комунікаційної ком-
петентності здобувачів вищої освіти 
фармацевтичного профілю за умови 
впровадження елементів дистанційного 
навчання або/та переходу на дистанційну 
форму навчання. Визначено відмінності 
між дистанційною й змішаною формами 
навчання. Підкреслено, що дистанційна 
форма навчання характеризується як 
навчання, у якому відбувається «інтегра-
ція технологій та освіти». Виокремлено 
переваги й недоліки дистанційної форми 
навчання, що є важливим для знаходження 
відповідних заходів щодо підвищення 
якості навчального процесу здобувачів 
вищої фармацевтичної освіти. Зазначено, 
що форми навчання з використанням 
інформаційно-комп’ютерних технологій 
вимагають від викладача надання студен-
там спеціальних інформаційних листів, 
у яких наведено поради, короткий огляд 
дисципліни й технологій з використан-
ням відеоматеріалів. Означено поняття 
«інформаційно-комунікаційна компетен-
ція», яку розглядають як здібності функ-
ціонувати з інформаційними системами, 
мережами, програмним забезпеченням 
і веб-додатками завдяки використанню 
комп’ютерів та інших технологій, а 
також спілкування з пацієнтами, пошук 
й опрацювання інформації. З’ясовано, що 
для забезпечення формування інформа-
ційно-комунікаційної компетентності за 
умови впровадження змішаного навчання 
чи переходу на дистанційне навчання 
доцільно врахувати комплекс педагогіч-
них умов, а саме: чіткість, послідовність, 
продуманість взаємодії викладач-сту-
дент; створення можливостей оволодіння 
знаннями й уміннями, необхідними для 
застосування засобів інформаційно-кому-
нікаційних технологій, адекватного про-
грамно-методичного та організаційного 
забезпечення навчального процесу. Зазна-
чено, що організація навчального процесу 
з допомогою інформаційно-комп’ютерних 
технологій забезпечує формування інфор-
маційно-комунікаційної компетентності, 
що сприятиме критичному мисленню, 
прийняттю продуманих рішень, участі в 
дискусіях, спілкуванню, отриманню необ-
хідної інформації, зменшенню часових 
витрат для опрацювання інформації.

Ключові слова: студенти-провізори, інфор-
маційно-комунікаційна компетентність, 
дистанційне навчання, змішане навчання.

The article introduces the problem formation of 
information and communication competence of 
higher education of pharmaceutical profile during 
the process of introduction the distance learning 
elements and/or distance learning (e-education). 
It discusses the differences between distance 
learning and blended learning. The distance 
learning is characterized as learning there is 
an “integration of technology and education”. 
The advantages and disadvantages of distance 
learning are highlighted, which is important for 
finding appropriate measures to improve the 
quality of the educational process of graduates 
of higher pharmaceutical education. It is noted 
that forms of learning with the application of 
the information and computer technology 
require the teacher to provide students with 
special information notes, with advice and a 
brief overview of the discipline and technology 
with the use of video materials. The concept of 
“information and communication competence” 
which is considered as the ability to function with 
information systems, networks, software and web 
applications through the use of computers and 
other technologies, as well as communication 
with patients, search and processing of 
information. It was found that to ensure the 
formation of information and communication 
competence in the implementation of the 
blended learning or the transition to the 
distance learning, it is advisable to take into 
account a set of the pedagogical conditions, 
namely clarity, consistency, thoughtful teacher-
student interaction; creation of opportunities for 
mastering the knowledge and skills necessary for 
the application of information and communication 
technologies; adequate program-methodical 
and organizational support of the educational 
process. It is noted that the organization of 
the educational process with the help of the 
information and computer technologies provides 
the formation of the information-communication 
competence, which will develop student’s critical 
thinking skills, making informed decisions, 
participating in discussions, communication, 
obtaining the necessary information, reducing 
time spent on information processing.
Key words: students-pharmacists, information 
and communication competence, distance 
learning, blended learning.
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Постановка проблеми в загальному вигляді. 
Традиційна форма навчання та викладання виму-
шено змінена в закладах освіти на дистанційне 
чи змішане навчання через пандемію COVID-19  
і переведена на електронні платформи. Таке 
навчання визначається як навчання, де інформа-
ція, завдання та виконані праці надходять через 
електронні пристрої, такі як мобільні пристрої, пер-
сональні комп’ютери та інші гаджети. Окрім того, 

навчання з використанням електронних платформ 
характеризується унікальними особливостями 
та принципами роботи, що стосуються вдоско-
налення інформаційних і цифрових навичок, які 
водночас сповільнюють і розширюють можливості 
учасників навчального процесу ефективно прово-
дити (здійснювати) навчання [1, с. 297].

Без сумніву, головною метою освіти є підго-
товка висококваліфікованого фахівця, готового 
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ефективно та професійно працювати, а також 
бути конкурентним на ринку праці, тому новітні 
технології в навчанні, що достатньо адаптовані 
до конкретних умов праці, повинні зробити здобу-
вача вищої фармацевтичної освіти носієм нових 
знань та ідей [2, с. 122]. Програми дисциплін, що 
вивчаються майбутніми фахівцями фармацев-
тичної галузі, повинні давати можливість розви-
вати інформаційно-комунікаційну компетентність, 
необхідну для подальшої професійної діяльності 
й наукових досліджень, а не лише для виконання 
навчального навантаження з кожного окремо взя-
того предмета.

Зазначимо, що інформаційно-комунікаційну 
компетентність провізорів як один з елементів 
професійної компетентності досить часто варто 
розглядати як сукупність їхніх фахових якостей, 
в основі яких лежать здібності, знання, уміння й 
навички в галузі освоєння нових інформаційних 
технологій, а також досвіду їх застосування в про-
фесійній діяльності [3, с. 89]. Отже, реалізується 
основний принцип «навчання продовж життя» та 
розвиток післядипломної спеціалізації.

Освітній вектор спрямовано на досвід європей-
ських країн, який у більшості європейських країн 
регулюються рекомендаціями EAFP (European 
Association of Faculties of Pharmacy), які при-
йняті Директивою ЄС 85/432. Вона рекомендує 
п’ятирічну університетську програму навчання 
й шестимісячну практичну підготовку в аптечній 
установі. Тому справедливим є залучення нових 
наукоємних технологій в освітній процес для 
досягнення європейського рівня у вітчизняній фар-
мацевтичній освіті. У професійній діяльності про-
візори зобов’язані вміти використовувати сучасне 
апаратне і програмне забезпечення, усвідомлено 
застосовувати інформаційні комп’ютерні техноло-
гії в професійній діяльності, тобто володіти інфор-
маційною компетентністю.

Отже, в умовах всезростаючої інформатиза-
ції вищої освіти, а також за умов дистанційного 
навчання або навчання з елементами дистанцій-
ного навчання інформаційно-комунікаційну компе-
тентність потрібно починати формувати продовж 
освітнього процесу в профільних закладах вищої 
освіти [4, с. 76].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідженням розвитку й організації змішаної та 
дистанційної форми навчання в Україні присвячено 
праці таких науковців, як О. Андрєєва, Т. Білик, 
Л. Галій, Г. Гомелюк, М. Гребеник, Г. Дегтярова, 
Т. Марусей, Г. Козлакова, В. Кухаренко та інші.

Вивченням сучасних тенденцій використання 
інформаційних технологій під час дистанційного 
навчання займалися Ю. Рашкевич, І. Федорчук 
та інші.

Питанню формування інформаційно-комуні-
каційної компетенції провізорів у системі вищої 

освіти присвячено наукові праці таких науковців, 
як Н. Баловсяк, В. Биков, Р. Гуревич, А. Гуржій, 
А. Добровольська, Н. Іваньокова, М. Кадемія, 
Л. Кайдалова, В. Кобися, О. Овчарук, О. Рижов та 
інші.

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. Питання щодо формування 
інформаційно-комунікаційної компетентності як 
однієї з професійних компетентностей особливо 
за впровадження змішаного чи дистанційного 
навчання є актуальним в умовах сьогодення в під-
готовці майбутніх провізорів.

Метою статті є дослідження формування та 
розвитку інформаційно-комунікаційної компе-
тентності в умовах ефективного поєднання очно-
дистанційної чи дистанційної форми організації 
навчального процесу майбутніх провізорів.

Виклад основного матеріалу. Підготовка 
фахівців фармацевтичної галузі в Україні потре-
бує постійного вдосконалення та пошуку новітніх 
шляхів організації навчального процесу. У каран-
тинних умовах освітній процес переведено на 
дистанційне навчання, яке окреслюють як універ-
сальну гуманістичну форму навчання, що базу-
ється на використанні широкого спектру тради-
ційних і телекомунікаційних технологій і створює 
додаткові умови для студента, а саме: вільний 
вибір освітніх дисциплін, що відповідають міжна-
родним стандартам, діалоговий обмін з виклада-
чем тощо [5]. Окрім того, дистанційне навчання 
визначають як «спосіб освіти, за якого викладач 
і той, кого навчають, розділені просторово» [6]. 
На думку О. Глушаченко, це «індивідуалізований 
процес набуття знань, умінь, навичок і способів 
пізнавальної діяльності особистості, який відбу-
вається переважно за опосередкованої взаємодії 
віддалених один від іншого учасників освітнього 
процесу в спеціалізованому середовищі, яке 
функціонує на базі сучасних психолого-педагогіч-
них та інформаційно-комунікаційних технологій» 
[7, с. 14]. Отже, дистанційне навчання має різні 
визначення та характеризується як навчання, 
у якому відбувається «інтеграція технологій та 
освіти» [8, с. 67].

Аналіз літературних джерел указує на пере-
ваги й недоліки дистанційного навчання [9, с. 227; 
10, с. 92; 11, с. 36; 12, с. 143]. Вагомими перева-
гами дистанційного навчання є таке: вибір місця 
навчання, опрацювання навчального матеріалу 
відбувається в зручний час, наприклад, лекцій-
ний курс, попередньо записаний у відеоформаті, 
уможливлює його перегляд у зручний для сту-
дента час, навчальний матеріал розміщений на 
електронній платформі. Проте є й недоліки в сис-
темі дистанційного навчання, а саме відсутність 
очного спілкування в системі викладач-студент, 
ідентифікація студента при виконанні тестових 
завдань (хоча кожен студент працює під власним 
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логіном і паролем), наявність технічного забезпе-
чення та Інтернет, неможливість використання у 
вивченні дисциплін, що потребують обов’язкового 
засвоєння практичних навичок, наявність мето-
дичного забезпечення, дизайн навчального мате-
ріалу повинен бути сумісним для різних технічних 
засобів (наприклад, ноутбук, смартфон тощо); 
уміння учасників навчального процесу працювати 
з інформацією, а також мотивація, підтримання 
самодисципліни та вміння самоорганізуватися при 
виконанні навчального навантаження. Отже, ана-
ліз переваг і недоліків дистанційного навчання є 
важливим для вжиття відповідних заходів щодо 
підвищення якості навчального процесу.

У сучасній педагогіці під змішаним навчан-
ням розуміють об’єднання засобів денної форми 
навчання – роботи в аудиторіях, вивчення тео-
ретичного матеріалу – з такими методами, що 
передбачають, наприклад, обговорення навчаль-
ного матеріалу за допомогою електронної пошти й 
інтернет-конференцій [13, с. 238]. Так, при зміша-
ній формі навчання лекційний матеріал є в доступі 
студентів ще до лекційних занять, тоді як у час про-
ведення лекційного заняття студенти можуть опра-
цювати разом із лектором незрозумілі моменти 
чи питання, які виникли після перегляду запису 
лекції. Аудиторно при змішаній формі навчання 
проводять лабораторно-практичні заняття, на 
яких формуються навички. Варто зауважити, що 
форми навчання з використанням інформаційних 
технологій вимагають від викладача надання спе-
ціальних інформаційних матеріалів, у яких зазна-
чені поради, короткий огляд курсу, представлений 
мультимедійно [14, с. 317]. 

Отже, змішана форма навчання орга-
нічно поєднує як очну, так і дистанційні форми 
навчання. Інформаційно-комунікаційні технології є 
невід’ємною частиною сучасної практики фахівців 
фармацевтичної галузі. Очевидно, що розвиток 
навичок застосування інформаційно-комунікацій-
них технологій важливий, щоб випускники були 
«готовими до роботи» й адекватно підготовленими 
до практики в дедалі більш технологічних серед-
овищах охорони здоров’я.

Компетенції, у тому числі інформаційно-комуні-
каційна, які здобувають майбутні провізори, зазна-
чені в робочих навчальних програмах. Інформа-
ційно-комунікаційну компетенцію розглядають як 
здібності функціонувати з інформаційними сис-
темами, мережами, програмним забезпеченням і 
веб-додатками завдяки використанню комп’ютерів 
та інших технологій, а також спілкування з пацієн-
тами, пошук й опрацювання інформації [15, с. 612]. 
Однією з вимог формування інформаційно-кому-
нікаційної компетентності є комплекс педагогічних 
умов, а саме чіткість, послідовність, продуманість 
взаємодії викладач-студент; створення можливос-
тей оволодіння знаннями й уміннями, необхідними 

для застосування засобів інформаційно-комуніка-
ційних технологій, адекватного програмно-мето-
дичного та організаційного забезпечення навчаль-
ного процесу [16, с. 192].

Проте робочі програми в основі розроблені для 
очної форми навчання. Варто зазначити, що як 
дистанційна, так і змішана форми навчання вима-
гають розробки навчальної програми, виконання 
якої забезпечує розвиток інформаційно-комуніка-
ційної компетентності. Упровадження таких захо-
дів у навчальний процес, а також використання 
інформаційно-комунікаційних технологій сприя-
тиме критичному мисленню, прийняттю продума-
них рішень, участі в дискусіях, спілкуванню, отри-
манню необхідних даних, зменшенню часових 
витрат для опрацювання інформації. 

Перехід до дистанційного навчання відбувся 
швидко, що зумовлено поширенням короновірус-
ної інфекції СOVID-19 [17; 18]. Університет вико-
ристовує електронну платформу Moodle. Студенти 
можуть переглядати теоретичний матеріал, вико-
нують завдання та здають поточний і підсумковий 
тестовий контроль на цій електронній платформі. 
Отже, важливим залишається розвиток навичок 
роботи з комп’ютером у нинішній «трансформова-
ній» освіті. 

Висновки. Отже, необхідність упровадження 
змішаної чи дистанційної форм навчання вка-
зала на потреби враховувати зміни сьогодення, 
які, з одного боку, зумовили проблемність їх упро-
вадження, а з іншого – спонукають до переходу 
до інноваційної діяльності, пов’язаної з упрова-
дженням інформаційно-комп’ютерних техноло-
гій, і культури мислення, що відображається на 
формуванні інформаційно-комунікаційної компе-
тентності фахівців фармацевтичної галузі. При 
використанні інформаційно-комп’ютерних техно-
логій варто звернути увагу на розроблення змісту 
методичного забезпечення дисциплін та органічно 
використовувати у фаховій діяльності майбутніх 
провізорів.
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