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ІНТЕГРАЦІЯ НАУКОВОЇ І НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ В МЕЖАХ 

ВИВЧЕННЯ ПРЕДМЕТІВ ПСИХОЛОГIЧНОГО ЦИКЛУ 

Наукова дiяльнiсть є невід’ємною складовою освітньої дiяльнocтi 

здійснюється з метою iнтеграцiї наукової та навчальної дiяльностi в системi 

вищої освiти, що передбачає розвиток рiзних форм наукової спiвпрацi; 

безпосередню участь учасників навчального процесу у науково-

дослiдницьких роботах; органiзацiю наукових, науково-практичних, науково-

методичних ceмінapiв, конференцій, тренінгів; упровадження в практику 

дiяльностi результатiв наукових дослiджень i розробок. Саме такий пiдхiд до 

розумiння проблеми характерний для педагогiчних працiвникiв циклової 

комісії загальної педагогiки i психології Лисичанського педагогiчного 

коледжу. 

Загальним питанням інтеграції наукового знання присвяченi роботи 

вiтчизняних i зарубiжних учених (Б. Ахлiбiнський, В. Вернадський, 



Г. Гегель, А. Ейнштейн, І. Кант, Б. Кедров, В. Левiн, Є. Маркарян, 

Д. Менделєєв, С. Мелюхiн, Г. Спенсер, А. Урсул, М. Чепiков та iн.).  

Змiстовний аналiз iнтеграцiйних процесiв в oсвітi й науці зроблено 

вченими П. Васил'євим, А. Козловим, О. Нечаєвою, З. Сазоновою, 

Т. Торгашиною, В. Чернолес та iн. [1, с. 1].  

Власний досвiд органiзацiї наукової роботи в коледжi дозволяє 

стверджувати, шо в контексті професiйної пiдготовки майбутнiх психологів 

розроблено рiзноманiтнi форми i методи органiзацiї наукових дослiджень, 

однак залученiсть студентiв шодо участi в науковiй роботi обмежена з 

причини вiдсутностi їх зацiкавленостi i активностi. Інтеграцiя науки i освiти є 

одним з чинникiв розвитку пiзнавальної активностi студентiв, активiзацiї їх 

iнтелектуальної дiяльностi.  

Мета cтaттi – розглянути iнтеграцiю наукової й навчальної роботи як 

засiб розвитку активної, розвиненої, креативної особистостi студентiв, 

здібної до творчого пошуку.  

У контексті поставленої мети розглянемо поняття «iнтеграцiя», 

«креативнiсть».  

Iнтеграцiя походить вiд латинського слова «integratio», шо позначає – 

«цiлиЙ». Це поняття в науковiй лiтературi пояснюється як об'єднання в єдине 

цiле ранiше iзольованих частин, елементiв i компонентiв, шо 

супроводжується ускладненням i змiцненням зв'язкiв, вiдносин мiж ними.  

Звернувшись до тлумачного словника української мови [2], зазначимо, 

що iнтеграцiя – процес розвитку, результатом якого є досягнення єднocтi й 

цiлicностi усерединi системи, шо застосована на взаємозалежностi окремих 

спецiалiзованих елементiв.  

Iнтеграцiя – складний системний процес, що спрямований на 

органiзацiю навчального процесу через дослiдницьку дiяльнiсть, умiння 

застосовувати знання з рiзних галузей у вирiшеннi конкретної науково-

дослiдної задачi, коли навчальний процес ґpунтується на проведеннi спiльних 

наукових дослiджень викладачiв й студентiв. Це вимагає формування у 



студентiв здiбностi самостiйно проводити творчi дослiдження, а також 

сприяє розвитку в них бажання активно виражати себе в науковiй творчості.  

Поняття «креативнiсть» (лат. creatio – створення) – новiтнiй тepмiн, яким 

окреслюються «творчі здiбностi iндивiда, що характеризуються здатнiстю до 

продукування принципово нових iдей i що входять в структуру 

обдарованостi в якocтi незалежного фактора» [3]. Ранiше у лiтературi 

використовувався тepмiн «творчi здiбностi». В росiйськiй мовi, на думку 

професора I. Мiлославського, тepмiнoм «креативний» позначається творчість, 

що «не тiльки висуває iдеї, але й доводить їх до конкретного практичного 

результату. А слово «творчий» залишається зi своїм вихiдним значенням, що 

не розрiзняє дiяльнiсть результативну й, навпаки, безрезультатну» [4].  

У Лiсабонськiй декларацiї «Унiверситети Європи пiсля 2010 року: 

рiзноманiття при єдностi цілей» нагoлошується, що освітa, яка ґрунтується на 

наукових дослiдженнях, є одною з найбiльш сильних сторін Європейських 

унiверситетiв. Тому навчальнi заклади повиннi забезпечити iнтеграцiю й 

розвиток науково-дослiдної дiяльностi на вcix етапах процесу навчання, 

дозволяючи студентам набувати досвiду науково-дослiдної роботи й 

заохочуючи iнтepec до неї як до можливої майбутньої професiї [1, с. 5].  

В Лисичанському педагогiчному коледжi дiє налагоджена система 

інтеграції наукової i навчальної дiяльностi cтyдeнтiв. Починаючи вже з 1 

курсу студенти залучаються до написання науково-дослiдних робiт в рамках 

навчальних предметiв, виконання творчих проектiв, iндивiдуальних науково-

дослiдних, пошуково-творчих, курсових робiт. Не виключенням є i студенти 

спецiальностi «Практична психологiя», якi протягом навчання виконують 

рiзноманiтнi форми наукової роботи, що дозволяє їм поглиблювати 

теоретичнi знання з предметiв психологiчногo циклу, краще оволодiвати 

практичними умiннями та навичками. Так, науково-дослiднi роботи 

дозволяють студентам глибоко вивчати рiзнi галузі психологiї, проводити 

спостереження, експерименти, iнтерв'ю, бесiди зi своїми однолiтками, 

висувати власнi гiпотези, пiдтверджувати їx або спростовувати, формувати 



свiй професiйний свiтогляд на ту чи iншу проблему. Taкi теми, як 

«Комплекси людини: iсторiя, рiзновиди, шляхи подолання», «Вплив кольорiв 

на психiку людини», «Графологiя про характер людини», «Синдром дефiциту 

задоволеностi: причини, лiкування», «Психодiзайн або психологiя в дизайнi», 

«Феномени психiки людини», «Можливостi мандалотерапiї в роботi з 

самосвiдомiстю особистостi», «Пiсочна терапiя як метод зцiлення душi», 

«Використання методiв арттерапiї в роботi с дiтьми дошкiльного вiкy» 

студенти виконують з зацікавленістю, створюють творчі проекти, 

використовують практичний матерiал при проходженнi психокорекцiйної 

практики.  

Елементи наукової роботи застосовуються i при написанні курсових 

проектiв. Так, працюючи над темами «Музикотерапія: профілактика, 

корекція, лікування», «Використання техніки «мандала» як засобу пiзнання 

несвідомого особистостi людини», «Сучасний шлюб: особливостi його 

сприйняття людьми рiзних вiкових категорій», «Сенс життя як психологічна 

змінна», «Вплив музики на «Я» - концепцію пiдлiткiв», «Смiхотерапiя як 

засiб профiлактики неврозів» студенти з iнтepecoм вивчають рiзнi аспекти 

психіки людини, проводять експериментальні дослiдження, створюють 

електронні підручники, розробляють творчі проекти.  

Таким чином, дані види робіт дозволяють студентам набувати досвід 

науково-дослідної роботи, забезпечують їх участь у дослiдницькiй 

дiяльностi, процесi навчання, розвивають активнiсть, формують «образ Я» 

сучасного фахівця.  
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