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Вступ. Незважаючи на те, що на сьогодні, виконання дипломних робіт 

не є обов’язковим для кожного студента фармацевтичного профілю України, 
науково-дослідницька робота стає все більш невід’ємною частиною їх 
пізнавальної діяльності та приймає активну участь у формуванні творчих 
здібностей студентів. 

Метою дослідження є не лише виявлення студентських талантів та 
створення для них необхідних умов для розвитку творчого потенціалу, а й 
формування у студентів потреб науково осмислювати професійні проблеми, 
набувати необхідних практичних навичок та безпосередньо проводити 
науковий пошук. 

Методи дослідження. На кафедрі фармацевтичної хімії ЗДМУ активно й 
досить успішно працює наукове студентське товариство. Цілеспрямована 
робота з майбутніми дипломниками розпочинається з 3-го курсу, під чітким 
керівництвом викладачів кафедри, які мають достатній досвід дослідницької 
роботи та науковий ступінь. Студенти-науковці приймають участь у виконанні 
НДР кафедри фармацевтичної хімії. 

Результати дослідження. Вже досить довгий час на фармацевтичному 
факультеті ЗДМУ практикують комплексні дипломні роботи. У зв’язку з цим, 
від усіх профілюючих кафедр факультету призначаються досвідчені наукові 
консультанти. Комплексність досліджень дозволяє узагальнити матеріал, 
розкрити всебічну цінність результатів та взагалі, є прикрасою будь-якої 
дипломної роботи. Наявність захищеного дипломного проекту особливо 
важливо для іноземних студентів фармацевтичних вишів, тому що в багатьох 
країнах державні іспити взагалі не передбачені й акцент робиться саме на 
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дослідницьку роботу студента. Також, захист дипломної роботи дозволяє 
об’єктивно виявити та відібрати молодих спеціалістів в аспірантуру з метою 
подальшої підготовки висококваліфікаційних науково-педагогічних кадрів та 
гідних працівників. 

Висновки. Досвід роботи СНТ на кафедрі демонструє, що власні 
наукові дослідження мають зв’язок з мотивацією студента до навчання та 
оволодіння професійними навичками, укріплює їх авторитет в колективі, 
формує більш конкретне уявлення студентів про майбутню професію. 
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