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SOCIAL GROUPS
Л. М. Степаненко
Актуальність
теми.
Сучасний
етап
реформування
діяльності закладів вищої освіти
актуалізує
завдання
створення
сприятливих умов для формування
фахівців нової формації – творчих,
ініціативних,
яким
притаманні
яскраві особистісні характеристики,
суспільна свідомість і високий рівень
професіоналізму. Саме тому, в
сучасних умовах наукова робота
студентів перетворюється із засобу
розвитку
творчих
здібностей
найбільш успішних і обдарованих
студентів в систему, що дозволяє
підвищити
якість
підготовки
фахівців.
Постановка
проблеми.
Важливою
структурно-логічною
ланкою
у
теорії
і
методиці
професійної підготовки майбутніх
психологів
до
взаємодії
з
маргінальними соціальними групами
є
цілеспрямована,
спеціально
організована наукова робота. Вона
забезпечує можливість активної
співпраці
між
викладачами
і
студентами, що посилює інтерес до
майбутньої фахової діяльності.
Аналіз останніх досліджень і
публікацій.
Теоретичну
базу
проблеми підготовки майбутніх
психологів
до
взаємодії
з
маргінальними соціальними групами
закладено в працях (В. П. Андрущенко,
І. А. Зязюн,
В. Г. Кремень,
М. І. Михальченко та ін.); теорія

Urgency of the research. The
current phase in reforming of the
activity of institutions of higher
education actualizes the task of
creation of favorable conditions for the
formation of specialists of the new
formation - creative, initiative, who are
characterized by bright personal
characteristics, social consciousness
and a high level of professionalism.
That is why, in modern conditions,
students' scientific work is transformed
from means of development of creative
skills of the most successful and gifted
students into a system, which allow to
improve the quality of training of
specialists.
Target setting. An important
structural and logical link in the theory
and methodology of professional
training of future psychologists to
interact with marginal social groups is
purposeful,
specially
organized
scientific work. It provides an
opportunity for active cooperation
between teachers and students, which
increases interest in future professional
activities.
Actual scientific researches
and issues analysis. The theoretical
basis of the problem of training of
future psychologists for interaction
with marginal social groups is laid in
the
works
(V. P. Andrushchenko,
I. A. Ziazun,
V. G. Kremen,
M. I. Mikhalchenko and others); theory
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неперервної
професійної
освіти
(С. У. Гончаренко,
Р. С. Гуревич,
А. М. Гуржій, Н. Г. Ничкало та ін.);
професійної підготовки фахівців у
вищій
школі
(А. М. Алексюк,
В. І. Бондар,
Н. М. Дем’яненко,
І. М. Ковчина Н. В. Кузьміна та ін.);
теорія компетентнісно-орієнтованого
підходу
до
навчання
(В. У. Байденко, Н. М. Бібік, Е. Ф. Зеєр,
О. І. Пометун,
Л. А. Петровська,
Г. В. Терещук
та
ін.);
теорія
діяльнісного підходу до процесу
засвоєння
знань
та
розвитку
особистості
(І. Д. Бех,
Л. С. Виготський,
Н. В. Гришина,
Г. С. Костюк,
О. М. Леонтьєв,
С. Л. Рубінштейн та ін.).
Постановка
завдання.
Розкрити сутність наукової роботи
у системі теорії і методики
професійної підготовки майбутніх
психологів
до
взаємодії
з
маргінальними соціальними групами. Проаналізувати актуальність
наукової роботи для майбутніх
психологів у їх професійній підготовці
та
співвідношення
освітнього
процесу з науковою діяльністю у
закладах вищої освіти.
Виклад
основного
матеріалу.
Встановлено,
що
активна наукова робота студентів
можлива тільки за наявності
серйозної і стійкої мотивації.
Найсильніший мотивуючий чинник –
підготовка до подальшої ефективної
професійної діяльності.
Вивчення досліджень з проблеми
дали
змогу
переконатися,
що
студентів
потрібно
навчити
визначати
головні
складові,
структуру
наукової
роботи,
визначити
їх
готовність
до
проблемного навчання, навчити
користуватися засобами наукової
діяльності,
вміти
проводити
експериментально-дослідну роботу.
Під час наукової діяльності
особлива увага майбутніх психологів
спрямовується
на
способи
поповнення
знань.
Принципово
змінюється характер мотивації, а
також
когнітивно-навчальної,
процесуальної
та
соціально-

of continuous professional education
(S. U. Goncharenko, R. S. Gurevich,
A. M. Gurzhii, N. G. Nichkalo, and
others); professional training of
specialists
in
higher
education
(A. M. Aleksyuk,
V. I. Bondar,
N. M. Demyanenko,
I. M. Kovchina,
N. V. Kuzmin and others); competencyoriented
approach
to
studying
(V. U. Bidenko, N. M. Bibik, E. F. Zeer,
O. I. Pometun,
L. A. Petrovskaya,
G. V. Tereshchuk and others); theory of
activity approach to the process of
learning and personality development
(I. D. Beh, L. S. Vygotsky, N. V. Grishina,
G. S. Kostyuk,
O. M. Leontiev,
S. L. Rubinshtein, etc.)
The research objective. To
solve the essence of scientific work in
the system of theory and methods of
professional
training
of
future
psychologists in the interaction with
marginal social groups. To analyze the
urgency of scientific work for future
psychologists in their professional
training and the correlation of the
educational process with scientific
activity in higher education institution.
The
statement
of
basic
material. It was identified that active
scientific work of students is possible
only in the presence of serious and
persistent motivation. The strongest
motivating factor is the preparation for
further effective professional activity.
Studying of research on the
problem made it possible to make sure
that students need to be taught to
determine the main components,
structure of scientific work, to
determine
their
readiness
for
problematic studying, to learn to use
the means of scientific activity, to be
able to carry out experimental and
research work.
During
scientific
activity,
particular
attention
of
future
psychologists is directed to ways of
updating knowledge. The nature of
motivation, as well as of cognitiveeducational, procedural and socioprofessional activity is fundamentally
changing: instead of knowledge filling
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професійної
діяльності:
замість
відтворення та закріплення знань,
йде самостійний пошук нового
матеріалу.
Таким
чином
стимулюються
зростаюча
мотивація та соціально-професійна
спрямованість.
Теоретичний
аналіз
та
узагальнення досвіду керівництва
студентською науковою роботою
дозволили
виділити
особистісні
характеристики
майбутніх
психологів в їх готовності до наукової
діяльності.
Розкрито форми і методи
наукового пізнання студентів –
майбутніх психологів та визначено
умови їх використання.
Визначено, що сучасна наука
виконує дві основні соціальні функції
– пізнавальну і практичну.
Науковість
у
Висновки.
професійній підготовці психологів до
взаємодії
з
маргінальними
соціальними групами вимагає, щоб
зміст навчання знайомив майбутніх
фахівців із науковими фактами,
поняттями,
закономірностями,
теоріями всіх основних розділів
психологічної,
педагогічної
та
соціальної
наук.
Науковість
професійної
підготовки
повинна
наближатися до розкриття її
сучасних досягнень і перспектив
розвитку надалі.
Ключові слова: маргінальні
соціальні групи, наукова діяльність,
майбутні психологи, професійна
підготовка,
наукова
робота,
підготовка фахівців, освітній процес.

and retention, there is an independent
search for a new material. In this way,
increasing motivation and socioprofessional
orientation
are
stimulated.
Theoretical
analysis
and
generalization of the experience of
leadership of student scientific work
made it possible to distinguish the
personal characteristics of future
psychologists in their readiness for
scientific activity.
The forms and methods of scientific
knowledge of students - future
psychologists are solved and the
conditions of their use are determined.
It is determined that modern
science performs two basic social
functions - cognitive and practical.
Conclusions. The science in the
professional training of psychologists
to interact with marginal social groups
requires that the content of studying
should teach the future professionals
with scientific facts, concepts, patterns,
theories of all major sections of
psychological, pedagogical and social
science. The science of professional
training
should
approach
the
disclosure of its current achievements
and future prospects.
Key words: marginal social
groups, scientific activity, future
psychologists, professional training,
scientific work, training of specialists,
educational process.

Актуальність теми. Сучасний етап реформування діяльності
закладів вищої освіти актуалізує завдання створення сприятливих умов
для формування фахівців нової формації – творчих, ініціативних, яким
притаманні яскраві особистісні характеристики, суспільна свідомість і
високий рівень професіоналізму. У профілях освітніх програм підготовки
майбутніх психологів, у переліку професійних компетентностей
пріоритетно визначають важливість особистісних ресурсів, набуття знань,
умінь та навичок взаємодії з кризовими категоріями отримувачів
психологічної допомоги. Це завдання стає вкрай актуальним, коли йдеться
про набуття майбутніми фахівцями психологічної сфери знань та вмінь
взаємодії з маргінальними соціальними групами на різних рівнях
соціального середовища.
Постановка проблеми дослідження. Важливою структурно- 77 -
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логічною ланкою у теорії і методиці “професійної підготовки майбутніх
психологів до взаємодії з маргінальними соціальними групами” [19, с. 128]
є цілеспрямована, спеціально організована наукова робота. Вона
забезпечує можливість активної співпраці між викладачами і студентами,
що посилює інтерес до майбутньої фахової діяльності. Наукова робота
спонукає майбутніх психологів по-новому розглядати суть і зміст навчання
для отримання майбутньої професії [9, с. 36-37, 265-266]. В сучасних
умовах наукова робота студентів перетворюється із засобу розвитку
творчих здібностей найбільш успішних і обдарованих студентів в систему,
що дозволяє підвищити якість підготовки фахівців.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано
вирішення означеної проблеми і на які посилається автор засвідчив, що
питанню формування фахівців, які самостійно мислять, інноваційно
вирішують завдання приділяється достатньо уваги. Зокрема, як було
з’ясовано в попередніх наших наукових розвідках, таким її аспектам, як:
“методологічні засади сучасної філософії освіти (В. П. Андрущенко,
І. А. Зязюн, В. Г. Кремень, М. І. Михальченко та ін.); теорія неперервної
професійної освіти (С. У. Гончаренко, Р. С. Гуревич, А. М. Гуржій,
Н. Г. Ничкало та ін.); професійної підготовки фахівців у вищій школі
(А. М. Алексюк,
В. І. Бондар,
Н. М. Дем’яненко,
І. М. Ковчина
Н. В. Кузьміна та ін.); теорія компетентнісно-орієнтованого підходу до
навчання
(В. У. Байденко,
Н. М. Бібік,
Е. Ф. Зеєр,
О. І. Пометун,
Л. А. Петровська, Г. В. Терещук та ін.); теорія діяльнісного підходу до
процесу засвоєння знань та розвитку особистості (І. Д. Бех,
О. М. Леонтьєв,
Л. С. Виготський,
Н. В. Гришина,
Г. С. Костюк,
С. Л. Рубінштейн та ін.)” [18, с. 292].
Проте, попри накопичений досвід педагогічних досліджень
феномену професійної підготовки фахівців, проблема підвищення рівня
професійної компетентності майбутніх психологів до взаємодії з
маргінальними соціальними групами, формування їх професійної
готовності до такої взаємодії поки що залишається малодослідженою і, на
наш погляд, потребує значної уваги.
Постановка завдання: Розкрити суть наукової роботи у системі
теорії і методики професійної підготовки майбутніх психологів до
взаємодії з маргінальними соціальними групами. Проаналізувати
актуальність наукової роботи для майбутніх психологів у їх професійній
підготовці та співвідношення освітнього процесу з науковою діяльністю у
закладах вищої освіти.
Набуття професійних компетентностей вимагає від сучасного
здобувача вищої освіти активно залучатися до творчої наукової роботи, що
вимагатиме навичок постановки та вирішення проблем, набуття певних
організаційних здібностей, придбання досвіду дослідницької діяльності
тощо. А все це можливе, тільки за наявності “стійкої професійної
мотивації” [21, с. 333-334]. Саме тому в нашому дослідженні ми
звертаємося до аналізу чинників, що сприятимуть формуванню мотивації
майбутніх психологів до наукової роботи.
В статті подано власне визначення наукової діяльності студентів та її
основні завдання; виділено особистісні характеристики майбутніх
психологів в їх готовності до наукової діяльності, а також проаналізовано
форми і методи наукового пізнання майбутніх психологів. Розглянуто
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питання необхідності організації студентської ради з наукової роботи і
охарактеризована основна її діяльність.
Виклад основного матеріалу. Наука, як відомо, це “частина
загальнолюдської культури, а її досягнення складають головні скарби
людства” [11, с. 12]. Поза сумнівом, інтелект і кваліфікація молодих
фахівців є гарантією їх вищого соціального рейтингу. Студентська наука
набирає обертів у своєму розвитку і для зацікавлення молодих учених
науковою діяльністю, необхідно створити умови для розвитку нових
технологій та інноваційних центрів. Це у більшій мірі задовольнятиме
інтереси і потреби як особи з вищою освітою, так держави і суспільства в
цілому.
Завдання, що висуваються сучасним українським суспільством для
психологів, дуже важливі, їх вирішення потребує творчого пошуку,
нестандартного мислення, дослідницьких навичок. У зв’язку з цим
сучасний професіонал має володіти не тільки необхідними знаннями
базових та спеціальних дисциплін, але й визначеними навиками творчого
вирішення практичних завдань, постійно підвищувати свою кваліфікацію,
швидко адаптуватися до змінних умов, пов’язаних із розвитком нових
технологій. Всі ці якості необхідно формувати у закладі вищої освіти [22, с.
277-279]. Формуються вони завдяки участі майбутніх психологів у науководослідній роботі.
Активні наукові пошуки студентів повинні стати, на наш погляд, саме
тим потужним мотивуючим чинником, що сприятиме ефективній
підготовці майбутніх психологів до професійної діяльності. З огляду на
наукові наробки, було виокремлено низку внутрішніх чинників, які
сприяють мотивації майбутніх психологів до наукової роботи, а саме:
а) сильним мотивуючим чинником є усвідомлення студентом, що
результати його дослідження будуть використані в лекційному курсі, у
методичних розробках, при публікації або іншим чином. Відношення до
виконуваної роботи змінюється у кращу сторону, а якість її виконання
поліпшується. При цьому важливо психологічно налаштувати студента,
показати, наскільки необхідна виконувана робота для майбутніх поколінь
студентів (мотиваційний показник);
б) наступним чинником є активне застосування результатів наукової
роботи в професійній підготовці, від написання реферату до дипломної
роботи (когнітивно-навчальний показник);
в) реальна участь у науковій роботі шляхом залучення до наукового
гуртку або проблемної групи. При професійній підготовці за науковим
напрямком кафедри студент починає реалізовуватися у спеціальності або
спеціалізації за профілем тематики, яка йому найбільше подобається, а
може перейти з однієї тематики до іншої, якщо не бачить сенсу у минулій,
або вона його не зацікавила (процесуальний показник);
г) участь студентів у тренінгових гуртках, де майбутній фахівець
відчуває діяльність тренера-професіонала на власному досвіді, завдяки
більш індивідуальним стосункам викладача і студента, йде неформальний
обмін знаннями, більш розкуто можна змоделювати професійні ситуації,
не отримуючи при цьому зауваження, всі учасники мають рівні права і
обов’язки, а також у будь-яку хвилину можуть перестати брати участь у
роботі гуртка (комунікативний показник);
д) участь в олімпіадах, конкурсах наукових робіт, у студентських

- 79 -

Освітній дискурс: збірник наукових праць, 19(1), 2020
наукових семінарах, круглих столах та конференціях (соціальнопрофесійний показник) [1, с. 34-37; 6, с. 67-69].
Наукова діяльність дозволяє студентам якнайповніше проявити
індивідуальність, творчі здібності, готовність до самореалізації. Не
дивлячись на ґрунтовну нормативно-правову базу у даній галузі
підготовки студентів, розвитку методології і методики дослідницької
підготовки у вищій школі приділяється недостатньо уваги. Готовність до
наукової діяльності є “індивідуальним процесом і великою цінністю як в
освітньому, так у особистісному сенсі” [10, с. 441-469]. Тому необхідно
удосконалювати підходи до підготовки студентів до наукової діяльності.
Процес потрібно робити більш цікавим і продуктивним.
Ми подамо наше визначення наукової діяльності студентів: здатність
майбутнього психолога виокремлювати головні теоретичні надбання
галузевої та суміжної наук, визначати об’єкт, предмет, мету, гіпотезу,
завдання, розробляти та проводити експериментальне дослідження, яке
направлено на розвиток модернізованих суспільних відносин. Основним
завданням наукової роботи студента є навчання навикам самостійної
наукової роботи.
Студентів потрібно навчити визначати головні складові, структуру
наукової роботи, визначити їх готовність до проблемного навчання,
навчити користуватися засобами наукової діяльності, вміти проводити
експериментально-дослідну роботу.
Вивчення основних складових науково-пошукової діяльності
студентів під час навчання у закладі вищої освіти дозволило визначити
першочергові завдання, що, на наш погляд,
сприятимуть більш
ефективному формуванню навичок щодо організації власних наукових
досліджень в майбутньому та сприятимуть формуванню стійкої мотивації
до професійної діяльності, а саме:
а) розвиток творчого-наукового, стратегічно-аналітичного мислення,
розширення наукового світогляду;
б) прищеплення стійких навиків самостійної науково-дослідної
роботи;
в) підвищення якості засвоєння дисциплін;
г) вироблення умінь застосовувати теоретичні знання і сучасні
методи наукових досліджень у психологічній діяльності [16, с. 10-12; 14, с.
133-15].
Під час наукової діяльності особлива увага майбутніх психологів
спрямовується на способи поповнення знань. Принципово змінюється
характер мотивації, а також когнітивно-навчальної, процесуальної та
соціально-професійної діяльності: замість відтворення та закріплення
знань, йде самостійний пошук нового матеріалу [13, с. 134-135, 199-201].
Таким чином стимулюються зростаюча мотивація та соціальнопрофесійна спрямованість.
Наукове пізнання спрямовано на досягнення дійсних знань, що вірно
відображають реальну дійсність. “Дійсні знання існують у вигляді законів
науки, теоретичних положень і висновків, наукових вчень, підтверджених
практикою, які існують об’єктивно, незалежно від праці і відкриттів
учених” [2, с. 165-167; 15, с. 77-85].
Теоретичний аналіз та узагальнення досвіду керівництва
студентською науковою роботою дозволили виділити наступні особистісні

- 80 -

Освітній дискурс: збірник наукових праць, 19(1), 2020
характеристики майбутніх психологів в їх готовності до наукової
діяльності:
1) “студенти, які добре адаптуються до нових умов професійної
підготовки. Вони дослуховуються до конструктивних пропозицій
керівника, готові до самостійного пошуку та організації свого
позааудиторного часу, вмотивовано підвищують професійний та освітній
рівень, самі шукають експериментальні майданчики як засобу
розширення спектру доступних професійних ролей. Такі студенти мають
високу мотивацію як до аудиторної, так і позааудиторної роботи, виявлять
високий
рівень
у
когнітивно-навчальному,
процесуальному,
комунікативному та соціально-професійному показниках” [3, с. 8-9];
2) “студенти, які схильні до екстенсивної діяльності. Такі студенти
найбільш адекватними засобами долають труднощі у науковому пошуку,
використовуючи всі наявні технологічні ресурси закладу вищої освіти –
бібліотеки, Інтернет, прораховують найбільш мінімальні витрати свого
часу для написання дослідження, дослуховуються до порад керівника, але
самі не шукають експериментальні майданчики” [4, c. 122-127]. Такі
студенти мають середній рівень у мотиваційному, когнітивнонавчальному,
процесуальному,
комунікативному
та
соціальнопрофесійному показниках;
3) пасивний тип особистості майбутнього психолога. Він
характеризується відсутністю мотивації до наукової діяльності, має
низький когнітивно-навчальний, процесуальний, комунікативний та
соціально-професійний показник, як правило у нього багато пропущеного
навчального часу, диплом про вищу освіту потрібен заради диплома.
Важливим елементом наукової діяльності майбутніх психологів є
готовність до цієї діяльності, а саме готовність до теоретичної та
практичної роботи.
Серед форм та методів наукового пізнання студентів найбільш
поширеними є наступні: “анотування навчальної та методичної
літератури, реферування наукових видань, підготовка оглядів нових
психологічних, педагогічних та юридичних досліджень; виступи з
науковими доповідями і повідомленнями на семінарах; написання
рефератів та курсових робіт, що містять елементи наукових досліджень;
проведення наукових досліджень при виконанні дипломних робіт;
виконання науково-дослідних робіт під час навчальної та стажерської
практик” [5, с. 124-125; 17, с. 98-101].
Форми і методи залучення студентів до наукової роботи включають
два взаємопов’язаних елементи:
–
формування компетентностей щодо наукового пошуку майбутніх
фахівців елементам наукової роботи;
–
формування навичок реалізації та організації власного наукового
дослідження під керівництвом викладачів (професорів, доцентів).
Керівництво науковою роботою студентів є обов’язком діяльності
професорів та доцентів. У кожному закладі вищої освіти, як і в тих, де нами
проводилося експериментальне дослідження, організовується студентська
рада з наукової роботи студентів, яка очолюється ректором або
директором. Як відомо з попередніх досліджень, “основним завданням в
роботі зі студентами – потенційними науковцями є:
– організація наукових конференцій, виставок, конкурсів, оглядів:
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– надання всебічної допомоги керівництву ЗВО у створенні умов для
участі студентів у такій діяльності;
– розповсюдження позитивного досвіду студентів в організації
наукової роботи;
– допомога у методичному керівництві роботою студентської наукової
роботи кафедр” [7, с. 56-58].
Форми і методи залучення студентів-психологів до наукової творчості
умовно можна розділити на наукову роботу, що включена у науковий
процес, а також наукову роботу, що виконується студентами у
позанавчальний час.
Наукова робота здійсняється під час навчальних занять за
індивідуальним завданням та в обов’язковому порядку кожним студентом.
Під час аудиторних занять студенти навчаються навикам теоретичної та
експериментальної роботи, знайомляться з реальними умовами праці в
лабораторії та поза неї. До таких занять відносяться: лекції з дисципліни
“Експериментальна психологія“ (другий курс), “Основи наукової роботи“
(третій курс), “Методика проведення психологічної експертизи”
(четвертий курс). На п’ятому курсі студенти пишуть магістерську роботу,
яка є продовженням рефератів та курсових робіт у попередніх роках
навчання. Проведені нами студентські конференції підтверджують
здатність студентів готуватись до наукової діяльності за тематикою, що
зацікавлює їх.
Основним завданням у професійній підготовці майбутніх психологів
до взаємодії з маргінальними соціальними групами є мотивація пасивних
студентів до майбутньої діяльності, з метою підвищення їх зацікавленості
не тільки навчальними заняттями, але й науковою роботою.
Дослідники виділяють дві основні соціальні функції сучасної науки –
“пізнавальну і практичну” [12, с. 36]. “Пізнавальна функція у науководослідній роботі здійснюється не тільки у сфері науки, але й є
спеціалізованим видом діяльності індивідуума, що спрямована на
здобуття специфічного продукту – наукових знань. Вона має свої
характеристики й особливості, які відповідають встановленим критеріям і
нормам. Тільки наукова сфера зберігає об’єктивні знання, які постійно
використовуються для подальшого пошуку інших знань з різних галузей,
спеціальностей та спеціалізацій. Наукові знання постійно інтегруються”
[8, c. 333-336; 10, с. 257-259].
Тому в науці завжди наявні нововведення, використання знань у
перший раз, отримання перших досліджень, навіть недосконалих,
розробка дискусійних проблем, постановка нерозроблених питань, які
потрібно дослідити та описати у найближчий час. Студенти, які оцінили
задоволення від отримання нових знань, вмотивовано шукають нові
дослідження у запропонованій їм сфері. Тому, якщо подивитись на
наукову роботу студентів загалом, то можна констатувати, що їй властивий
внутрішній потенціал розвитку, постійний динамізм, прагнення знайти
нові розробки, особливо якщо студентам не повідомлялось про це під час
аудиторних занять. Як правило, третина студентів готова до наукової
діяльності, отримувати новітню інформацію.
Друга функція науки, за В. Ж. Келлє, практична, характеризується
впровадженням теоретичних розробок у практичний процес діяльності.
Ця функція є важливою для розробки майбутніми психологами плану-
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конспекту експериментальної частини дипломної роботи, яка й
передбачає застосування практичних завдань у майбутній професійній
роботі з метою підвищення її загального соціально-професійного
показника [12].
Висновки. Науковість у професійній підготовці психологів до
взаємодії з маргінальними соціальними групами вимагає, щоб зміст
навчання знайомив майбутніх фахівців із науковими фактами, поняттями,
закономірностями, теоріями всіх основних розділів психологічної,
педагогічної та соціальної науки. Науковість професійної підготовки
повинна наближатися до розкриття її сучасних досягнень і перспектив
розвитку надалі.
Використання на практиці вимоги науковості в першу чергу
передбачає реалізацію у ході навчання всього об’єму вимог навчальних
програм в їх теоретичній і практичній частині. Вимога науковості вимагає
розвитку умінь у майбутніх психологів і навиків наукового пошуку. Цьому
сприяє впровадження в навчання елементів лабораторних і практичних
робіт, навчання студентів умінню спостерігати явища, фіксувати і
аналізувати результати спостережень, умінню вести наукову дискусію,
доводити свою точку зору, раціонально використовувати наукову
літературу.
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СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ
ОСВІТИ У ХАРКОВІ
FORMATION AND DEVELOPMENT OF PHARMACEUTICAL
EDUCATION IN KHARKIV
Т.М. Мелентьєва
О. М. Кулакова
Актуальність дослідження.
У зв’язку з реформою вищої освіти,
яка у першу чергу спрямована на
якість, актуальним є узагальнення
досягнень та виявлення недоліків у
фармацевтичній освіті. Це дасть
можливість для виділення основних
перспективних напрямків розвитку
фармацевтичної освіти.
Постановка
проблеми.
Дослідивши
архівні
документи,
постанови автори пропонують своє
бачення
становлення
фармацевтичної освіти у Харкові та
її значення, особливо у першій
половині ХХ ст.
Аналіз останніх досліджень
і
публікацій.
Проблемою
становлення фармацевтичної освіти
в Україні та Харкові займалися:
В. Г. Бєліков,
Ю. Г. Борисюк,
В. О. Семинько, Л. С. Казарновський,
В. П. Черних та інші. Використані
також архівні матеріали.
завдання.
Постановка
Автори
ставили
за
мету
проаналізувати процес становлення
і розвитку фармацевтичної освіти в

Urgency of the research.
Connected to high education reform
aimed
at
quality,
generalizing
achievements and identifying gaps in
pharmaceutical education are relevant.
It allows to identify the main
perspectives
of
pharmaceutical
education development.
Target setting. Based on
archival documents the authors offer
their
vision
of
pharmaceutical
education formation in Kharkiv and its
importance in the period of the first half
of the XX-th century.
Actual scientific researches
and issues analysis. The problem of
the formation of pharmaceutical
education in Ukraine and Kharkiv was
analyzed by: V. Belikov, Yu. Borysyuk,
V. Semynko,
L. Kazarnovsky,
V. Chernykh and others. Archival
materials were also used.
The research objective. The
aim is to analyze the process of
formation
and
development
of
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