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МЕТОДИ АКТИВІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ 

 
У статті проаналізовано методи активізації навчально-пізнавальної діяльності 

студентів. Звернено увагу на інтерактивні методи навчання та використання 
інформаційних технологій.  

Ключові слова: методи активізації навчально-пізнавальної діяльності, інформаційні 
технології, інтерактивні методи навчання. 

 
The methods of students’ educational activation are analyzed in the article. The attention was 

paid to the interactive methods of education and usage of information technologies. 
Key words: the methods of students’ educational activation, the interactive methods of 

education, the interactive methods of education. 

 
Реалії сучасного етапу розвитку вищої освіти України ставлять низку нових вимог перед 

викладачами та студентами. У законі «Про вищу освіту» зазначено, що одним із завдань 
вищого навчального закладу є формування в особистості «вміння вільно мислити та 
самоорганізовуватися в сучасних умовах», також навчальний заклад покликаний «створити 
необхідні умови для реалізації учасниками освітнього процесу їхніх здібностей і талантів» 
[1]. 

Однією з технологій, що зорієнтована на створення умов для самовираження і 
саморозвитку студента, є особистісно орієнтована технологія у центрі якої перебуває 
особистість студента, її самобутність, самоцінність. 

Опитування студентів першого курсу і магістрантів засвідчило, що вони надають 
перевагу активним та інтерактивним методам навчання. Це допомагає їм брати 
безпосередню участь в навчальному процесі, сприяє кращому засвоєнню інформації, вони 
вчаться взаємодіяти, висловлювати свою думку, відстоювати позицію, слухати колег, 
міркувати, аналізувати тощо. 

Забезпечити особистісно орієнтований підхід у вищій школі, задовільнити запити 
студентів, допоможе використання сучасних інформаційних технологій. Зокрема, це сервіси 
kahoot та quizziz, вони дозволяють створювати онлайн вікторини, тести, опитувальники. 
Питальник може мати чотири варіанти відповідей, серед них – один правильний. Студенти 
можуть відповідати на створені запитання з планшетів, ноутбуків чи з смартфонів, тобто з 
будь-якого пристрою, що має доступ до Інтернету. Ці сервіси дозволяють оперативно 
отримувати інформацію про навчальні досягнення слухачів, їх можна використовувати як під 
час семінарів, так і на лекціях. Організація роботи за допомогою зазначених сервісів 
дозволяє забезпечувати систематичну та відкриту взаємодію педагога та студентів, студентів 
між собою на всіх етапах навчального процесу – при вивченні теоретичного матеріалу, його 
закріпленні, при виконанні практичних завдань, обговоренні проблемних ситуацій та питань, 
спільному виконання навчальних проектів та їх оприлюдненому захисті, контролі 
результатів навчальної діяльності, рефлексії та самооцінюванні навчальних досягнень тощо. 

Постійну активну взаємодію всіх студентів дозволяє реалізувати інтерактивне навчання. 
Це співнавчання, взаємонавчання (колективне, групове, навчання у співпраці) де і студент і 
викладач є рівноправними, рівнозначними суб’єктами навчального процесу, розуміють, що 
вони роблять, рефлектують з приводу того, що вони знають, уміють і здійснюють [4]. 

З метою ефективного впровадження інтерактивних методів варто дотримуватися певних 
вимог до структури заняття із їх застосуванням, а саме: мотивація; оголошення, 
представлення теми та очікуваних навчальних результатів; надання необхідної інформації; 
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інтерактивна вправа – центральна частина заняття; підбиття підсумків (рефлексія), 
оцінювання результатів заняття [2; 3]. 

Звернемо увагу, що проведення інтерактивної вправи має таку обов’язкову послідовність 
і регламент: 

 інструктування – ознайомлення студентів з метою вправи, правилами, послідовністю 
дій і кількістю часу на виконання завдання (2 – 3 хв.) ; 

 об’єднання в групи або розподіл ролей (1 – 2 хв.); 

 виконання завдання, де викладач виступає організатором, помічником, намагаючись 
надати учасникам максимальні можливості для самостійної роботи і навчання у співпраці 
одне з одним (5 – 15 хв.); 

 презентація результатів виконання вправи (3 – 15 хв.); 

 рефлексія результатів студентами: усвідомлення отриманих результатів, що 
досягається шляхом їх спеціального колективного обговорення або за допомогою інших 
прийомів (5 – 15 хв.) [3, с. 64].  

На заняттях з «Педагогіки» та «Педагогіки вищої школи» ми використовуємо методи й 
прийоми створення позитивної атмосфери навчання й організації комунікації студентів: 
«Знайомство», «Приховані скарби», «Очікування», «Бажано, обов’язково, не можна». 

Такий підхід дозволяє нам створити позитивну мотивацію для подальшої діяльності, 
розвивати позитивні емоції та почуття стосовно вивчення дисципліни, а також допомагає 
організувати процес навчання.  

Для подальшої роботи ми використовуємо прийоми та методи актуалізації опорних 
знань та уявлень студентів та методи засвоєння нових знань, формування вмінь та навичок, 
емоційно-ціннісних орієнтацій та ставлень. 

Зокрема, це ситуативне моделювання – рольова гра «Судове засідання» (наприклад, тема 
«Стилі педагогічного спілкування» – матеріал, що висвітлює основну характеристику стилів 
педагогічного спілкування (демократичний, ліберальний, авторитарний); тема «Методи 
навчання» – матеріал, що стосується класифікації методів навчання, зокрема – за характером 
пізнавальної діяльності; «Шість капелюхів мислення» (теми: «Концепції виховання», 
«Концепції навчання», «Типи навчання», «Контроль за навчально-пізнавальною 
діяльністю»); «Сенкан» (теми: «Суб’єкти навчально-виховного процесу у вищій школі», 
«Форми організації навчання» ); «Куб»; «Відгадай» тощо. 

Таким чином, використання інформаційних технологій та інтерактивних методів на 
заняттях з педагогічних дисциплін з одного боку готує студентів до активної співпраці з 
учнями, а також до застосування цих методів в навчальному процесі, а з іншого – створює 
умови для розвитку й самореалізації особистості (аналізувати навчальну інформацію, творчо 
підходити до її засвоєння; вчитися формулювати та відстоювати власну позицію, поважати 
думку інших; реалізовувати творчі задуми; розвивати навички самостійної праці, 
контролювати роботу, оцінювати свої знання тощо), формує партнерські відносини між 
викладачем та студентом, вчить співпраці та діям в групі. 
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