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СПОСОБИ АКТИВІЗАЦІЇ
ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ

Заняття з іноземної мови є структурною одиницею педагогіч-
ного процесу. Заняття по своїй структурі можуть бути однотип-
ними і не однотипними. Перевага однотипних уроків у тому, що
студенти починають передбачати кожен етап і свою участь у
ньому, пов’язувати прийоми з конкретними задачами. Це розви-
ває конкретне спрямування думок, адаптацію, дає виграш у часі
при переході від одних видів роботи до інших. Однак повна від-
сутність варіативності занять знижує цікавість до предмета і тво-
рчу активність студентів, що негативно позначається на резуль-
татах роботи. Невід’ємною умовою будь-якого заняття є його
максимальна насиченість в межах відведеного часу різними фор-
мами роботи, а також по можливості, технічними засобами на-
вчання. Раціональна зміна видів роботи на занятті сприяє залу-
ченню до діяльності нових невтомленних ділянок головного
мозку. Експериментально доведено, що застосування різних ви-
дів роботи на одному і тому ж занятті підтримує активність ро-
зуміння і знижує втомлюваність.

Заняття різних типів, поєднані конкретною метою, можуть
утворювати систему чи тематичну серію. Особливе місце в цій
системі займають, так звані, нестандартні заняття. Їх назви да-
ють деяку уяву про цілі, задачі, методику проведення таких за-
нять. Найбільш розповсюджені з них: заняття — занурення,
заняття — ділові ігри, заняття — прес-конференції, заняття —
змагання, заняття — консультації, комп’ютерні заняття, занят-
тя з груповими формами роботи, заняття взаємонавчання ото-
чуючих, заняття, які ведуть студенти, заняття — узагальнення,
заняття — діалоги, заняття — ролеві ігри, заняття — семінари,
міжпредметні заняття, заняття — презентації, заняття — дис-
кусії, круглі столи тощо.

Зрозуміло, нестандартні заняття, незвичайні за задумкою, ор-
ганізацією, методикою проведення, більш подобаються студен-
там, ніж звичайні щоденні навчальні заняття з чіткою структурою



517

і встановленим режимом роботи. Звичайно, практикувати такі за-
няття слід усім викладачам. Але перетворювати нестандартні
уроки в головну форму роботи і вводити їх у систему немає сенсу
із-за великої втрати часу і невисокої результативності.

Використання нетрадиційних форм навчальних занять допо-
магає вирішити практичні цілі навчання іноземній мові.

Виділяють наступні заняття:
1. Інтеграційні (міжпредметні) заняття, поєднані єдиною те-

мою та проблемою.
2. Комбіновані (лекційно-семінарські і лекційно-практичні за-

няття, що сприяють довгостроковій концентрації уваги і систем-
ному сприйняттю навчального матеріалу.

3. Проектні заняття, спрямовані на виховання культури спів-
праці і культури розумової, навчально-продуктивної і творчої
праці.

Безпосередньою метою проектних занять є розвиток умінь ке-
рувати своєю діяльністю, тобто самостійно визначати свої цілі,
планувати свої дії, практично реалізовувати план, надавати ре-
зультати своєї діяльності, обговорювати їх, самому себе оцінюва-
ти. Проектна робота може бути етапом заняття, окремим занят-
тям, виступом на відкритому занятті, студентській науковій
конференції.

Творча майстерня як організаційна має за мету творчу само-
стійність студентів.

Автономне навчання необхідне для розвитку самостійності
студентів з урахуванням індивідуальних темпів їх просування і з
урахуванням тих каналів і засобів навчання, які їм найбільше
підходять.

Існує кілька класифікацій методів навчання. Серед педагогів
поширена традиційна класифікація, що відображена в усіх підру-
чниках дидактики: методи словесні, наглядні, практичні тощо. В
основі цієї класифікації лежить спосіб надання навчальної інфо-
рмації студентам. Однак, слід приділяти увагу також і інтеракти-
вним методам навчання, де в основу класифікації покладено сту-
пінь самостійності студента в набутті знань.

У студентів повинна бути сформована стабільна мотивації в
саморозвитку, набутті нових знань та навичок.

Мотивація саморозвитку студентів обумовлена освітніми по-
требами — бажанням засвоїти основи освітньої діяльності чи
усунути проблеми, що виникають, тобто стати більш успішними.

Виділяють 4 групи методів мотивації і стимулювання діяльно-
сті студентів:
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1. емоційні (заохочення, стимулююче оцінювання, вільний ви-
бір завдань тощо);

2. пізнавальні (створення проблемної ситуації, спирання на
життєвий досвід, спонукання до пошуку альтернативних рішень);

3. вольові (формування відповідного відношення, самооцінка
та корекція своєї діяльності);

4. соціальні (зацікавленість результатами, розвиток бажання
бути корисним).

Таким чином, мотивація є основною умовою інтерактивного
навчання, тому для будь-якого викладача важливо виявити наяв-
ність і зміст освітніх потреб студентів, що мають труднощі і про-
блеми, а потім на кожному занятті цілеспрямовано і системно
використовувати оптимальні методи мотивації і стимулювання
діяльності студентів у цілях реалізації особисто-орієнтованого
розвиваючого підходу.

Островська О. А., канд. екон. наук, доцент
кафедри фінансів підприємств

ПІДВИЩЕННЯ НАУКОВОЇ СКЛАДОВОЇ
У ВИКЛАДАННІ ФІНАНСОВИХ ДИСЦИПЛІН

Посилення наукової складової у викладанні навчальних дис-
циплін в університеті, зокрема, фінансових, повинно мати прояв
у таких основних напрямах: збагачення змісту лекцій шляхом
впровадження в навчальний процес наукових розробок лекторів
потоків, подальше впровадження на практичних заняттях іннова-
ційних технологій та залучення студентів до участі в наукових
дослідженнях кафедр університету.

Оскільки лекційні заняття проводять викладачі, що мають на-
уковий ступінь кандидата або доктора наук, наукові розробки та-
ких викладачів мають впроваджуватися в науковий процес шля-
хом творчого підходу до формулювання базових понять дисцип-
ліни. При цьому, викладачі повинні мати можливість відходити
від затверджених програм дисципліни, а тематичний план дисци-
пліни має бути «еластичним» і носити переважно рекомендацій-
ний характер. Науковці повинні мати право на тлумачення окре-
мих тем у відповідності з власним баченням, якщо таке тракту-




