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ПРОБЛЕМА ФОРМУВАННЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ МАЙБУТНІХ
ПСИХОЛОГІВ У ПРОЦЕСІ ЇХ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ
Підготовка спеціалістів належного рівня кваліфікації є першочерговим завданням для кожного
освітнього закладу. Вона є головною і потребує нових підходів та рішень у змінних соціальних умовах.
Молоді спеціалісти повинні бути не лише добре навченими та освіченими, вони повинні бути готовими
швидко і якісно використовувати набуті знання на практиці та вміти за потреби самостійно поповнювати їх.
Ще видатний російський педагог К. Д. Ушинський зазначав, що слід постійно пам’ятати про те, що
"потрібно передавати учневі не лише ті чи інші знання, але й розвивати в ньому бажання і здатність
самостійно, без вчителя, засвоювати нові знання" [3, с.500].

Вміння та бажання постійного пошуку нових необхідних знань відрізняє, крім іншого, посереднього
фахівця від висококваліфікованого. Тому проблема формування та розвитку у молодого фахівця
пізнавальної активності ще на етапі навчання у ВНЗ потребує пильної уваги викладачів. Питанням
підготовки фахівців-психологів присвячені роботи О. Бондаренка, І. Булах, С. Васьківської, П. Горностая, Т.
Говорун, Л. Долинської, С. Максименка, В. Панка, Н. Пов’якель, Ю. Приходько, М. Савчина, В. Семиченко,
Т. Титаренко, Л. Уманець, Н. Чепелєвої, Т. Яценко та багатьох інших вчених-психологів.
Вважається, що пізнавальна активність є однією із найвагоміших складових у фаховій підготовці,
показником, який свідчить про її якість. Проте й досі досягнення високого рівня розвитку пізнавальної
активності студентів залишається відкритим питанням для психолого-педагогічної науки і практики.
Значний вклад у вивчення цієї проблеми внесли вчені-педагоги та психологи Д. Богоявленська, Л. Божович,
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Л. Виготський, П. Гальперін, Л. Головань, О. Запорожець, М. Ігнатенко, Г. Костюк, Р. Лемберг, О.
Леонтьєв, Л. Лісіна, В. Лозова, О. Матюшкін, М. Махмутов, Н. Менчинська, В. Моляко, Н. Половникова, С.
Рубінштейн, Н. Тализіна, Т. Шамова, М. Шкіль, І. Якиманська та інші.
Проте прямих шляхів вивчення пізнавальної активності досі немає. Дослідження згаданих авторів у
першу чергу присвячені опису шляхів та засобів розвитку пізнавальної активності у дошкільників та учнів
середньої школи. Досі невеликою є кількість робіт, у яких розглядаються особливості пізнавальної
активності саме студентської молоді [1; 2; 4 та ін.]. Досліджень, які б стосувалися вивчення особливостей
розвитку пізнавальної активності та її ролі в процесі підготовки психологів у ВНЗ, нами не виявлено.
Ми приєднуємося до думки вчених про те, що пізнавальна активність є складним психологічним
утворенням, яке являє собою єдність пізнавальної, емоційної та вольової сфер людини. Пізнавальна
активність – це вибіркова пізнавальна спрямованість людини на предмети та явища оточуючої дійсності.
Завданням даної роботи є вивчення пізнавальної активності студентів-психологів. База дослідження
– Національний педагогічний університет імені Михайла Драгоманова, Житомирський державний
університет імені Івана Франка та Житомирський інститут Міжрегіональної академії управління
персоналом. У констатувальній частині дослідження взяли участь 360 майбутніх психологів перших – пятих
курсів. Для вивчення пізнавальної активності було використано ряд діагностичних методів (тестування,
опитування, анкетування, метод аналізу продуктів діяльності та інші). Кількісна обробка даних
здійснювалася за допомогою методів математичної статистики із використанням програми STATISTICA 6.0.
Аналіз отриманих результатів дозволив нам виділити декілька груп, до яких ми віднесли студентів
із високим, середнім та низьким рівнем пізнавальної активності, а також виділити студентів із різним
ставленням до професії, яку вони отримують, та їз різними планами на майбутню професійну діяльність. В
рамках формувальної частини дослідження було розроблено програму розвитку пізнавальної активності
майбутніх психологів. Було сформовано експериментальну та контрольну групи досліджуваних по 60 осіб у
кожній. До цих груп ввійшло по дві академічні групи із приблизно однаковими показниками пізнавальної
активності досліджуваних.
Зі студентами експериментальних груп проводилися заняття один раз на тиждень впродовж двох
місяців. Кожне заняття включало: виконання письмових завданнь, обмін досвідом, конструювання,
програвання, аналіз та обговорення реальних ситуацій, вилучених із психолого-педагогічної практики,
вправи із самоаналізу та домашнє завдання. Реалізація даної програми, як свідчать результати контрольного

експерименту, дозволила нам, в цілому, розв’язати завдання формування та розвитку пізнавальної
активності студентів-психологів. Це виявилося як у підвищенні кількісних та якісних показників
пізнавальної активності, так і в усвідомленні студентами важливості тих знань, які вони отримують в
процесі професійної підготовки у ВНЗ.
У досліджуваних контрольних груп динаміка змін за більшістю показників виражена на низькому
рівні чи не спостерігається зовсім. Отже, можемо констатувати, що суттєвих відмінностей з попередніми
результатами нами виявлено не було. Відмінність між показниками пізнавальної активності досліджуваних
експериментальних груп до формуючого експерименту та після нього виявилася статистично значущою, що,
в свою чергу, є підтвердженням того, що засобами цілеспрямованого розвитку видається можливим
формувати та розвивати дане утворення. У експериментальних групах зменшилася кількість студентів із
негативним ставленням до можливості у подальшому працевлаштуватися за фахом, зросла якість підготовки
студентів до занять, також збільшилася кількість оцінок високого та найвищого рівнів. Студенти стали
більш активними на заняттях, при підготовці до них частіше беруться за виконання пошукових та творчих
завдань, на заняттях значно збільшилася кількість запитань до викладачів стосовно матеріалу, що
вивчається.
В результаті проведеного формувального експерименту ми отримали збільшення кількісних та
якісних показників пізнавальної активності студентів – майбутніх психологів, що дозволило нам говорити
про дієвість запропонованої нами програми "Розвиток пізнавальної активності", та можливість її
використання для формування та розвитку пізнавальної активності студентів.
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