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Білецька В. В., Ясько Л. В. (Укрїна) 

АКТИВІЗАЦІЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ  

Актуальність. Проблема використання активних методів навчання 

періодично виникає в теорії і практиці освіти, по-перше, у зв'язку з 

інтенсифікацією процесу навчання, по-друге, у зв'язку з проблемою активізації 

пізнавальної діяльності студентів. Реформування вищої школи, перехід на 

багаторівневу систему професійної підготовки вимагають виявлення і 

використання потенціалу активних методів навчання для вирішення завдань 

вдосконалення професійної підготовки студентів, виявлення психолого-

педагогічних умов, при яких застосування активних методів навчання сприяє, з 

одного боку, результативності професійного навчання, підвищенню його якості, з 

іншого – розвитку суб'єктної позиції майбутнього фахівця. 

Мета дослідження – визначити шляхи впровадження активних методів 

навчання у процес підготовки фахівців з фізичної культури і спорту з метою 

підвищення конкурентоспроможності майбутніх фахівців галузі. 

Результати досліджень. Для підвищення ефективності засвоєння 

студентами матеріалу з теоретичних навчальних дисциплін необхідно 

орієнтуватися саме на активні методи навчання, які активізують творчу діяльність 

студентів під час вирішення поставлених завдань та характеризуються високим 

ступенем участі студентів в навчальному процесі. До таких методів відносять 

різноманітні лекції: проблемні, бінарні, з запланованими помилками, лекції прес-

конференції; «мозкові штурми», ділові ігри, педагогічні завдання, ситуації 

інсценування різних ситуацій та ін.  

Шляхи підвищення якості виконання самостійної роботи та впровадження 

активних методів навчання за розділами дисципліни «Теорія і методика фізичного 

виховання» представлені в таблиці 1. 

Таблиця 1 

Самостійна робота студентів з дисципліни «Теорія і методика фізичного 

виховання» 

Оформлення 

результатів самостійної 

роботи студентів 

Представлення 

результатів самостійної 

роботи студентів 

Впровадження 

результатів самостійної 

роботи студентів 

І. Теоретичні завдання для самостійної роботи студентів 

конспект, реферат, 

презентація, тези, схема, 

план 

доповідь на 

семінарському занятті з 

використанням 

підготовлених 

конспектів, рефератів, 

презентацій, тез, схем, 

планів  

використання 

отриманого досвіду в 

процесі підготовки 

курсових, бакалаврських 

робіт та публічних 

виступів  

ІІ. Практичні завдання для самостійної роботи студентів 

конспект, реферат, 

поурочний робочий 

план, графічний 

реалізація завдання на 

практичних заняттях (у 

спортивних залах, на 

використання 

отриманого досвіду під 

час проходження 
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робочий план, 

план-конспект уроку, 

програма занять, 

комплекси вправ різної 

спрямованості, комплекс 

вправ ранкової 

гігієнічної гімнастики, 

комплекс вправ 

фізкультхвилинок,  

план проведення 

рухливих ігор на великій 

перерві  

стадіонах, майданчиках, 

інших спортивних 

спорудах, у школах, 

коледжах, училищах) 

педагогічної практики та 

в подальшій 

професійній діяльності, 

участь у Всеукраїнській 

студентській Олімпіаді 

ІІІ. Науково-дослідні завдання для самостійної роботи студентів 

обґрунтування тематики 

досліджень, постановка 

мети та завдань 

дослідження, вибір 

методів дослідження, 

розробка програми 

дослідження, підготовка 

протоколів досліджень 

проведення науково-

дослідного 

експерименту під 

керівництвом викладача, 

куратора, керівника 

студентського наукового 

гуртка, керівника 

студентського наукового 

товариства (за 

допомогою методів 

анкетування, методів 

визначення рівня 

фізичної 

підготовленості, 

фізичної працездатності, 

фізичного здоров’я,  

функціональних проб та 

ін., обробка результатів 

за допомогою методів 

математичної 

статистики) 

доповіді на 

кафедральних, 

студентських 

факультетських, 

університетських, 

Всеукраїнських, 

Міжнародних  

конференціях, 

публікація тез та статей 

за результатами 

дослідження, 

участь у 

Всеукраїнському 

конкурсі студентських 

наукових робіт 

Висновки. Застосування активних методів навчання дозволяє виробляти у 

студентів моделі ефективної взаємодії як всередині групи, так і поза навчальним 

простором, сприяє розвитку соціальної компетентності, що вміщує комунікативні 

навички. Впровадження активних методів навчання в процес викладання 

теоретичних дисциплін сприяє підвищенню якості рівня засвоєння знань 

студентами, а отриманий практичний досвід на базі профільних установ (наукових 

лабораторій, спеціалізованих навчальних закладів, спортивних клубів) сприятиме 

підвищенню адаптації до умов майбутньої професійної діяльності. 


