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О. Л. МАЧУШНИК 

Житомирський державний університет імені Івана Франка 

Пізнавальна активність у контексті професійної підготовки майбутніх 

психологів 

Проблема перебудови системи вищої освіти належить до найважливіших на нинішньому етапі 

розвитку українського суспільства. Центральним моментом підготовки сучасних фахівців виступає не лише 

забезпечення їх необхідними знаннями, але й озброєння методологією та методами самостійного пошуку 
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знань та їх подальшого засвоєння. Через це значно підвищується значимість активності кожного студента, 

яка виступає у якості засобу, що допомагає у здобутті необхідної інформації та знань. Ще К. Д. Ушинський 

наголошував на необхідності розвитку в учнів бажання та здатності самостійно, без вчителя, засвоювати 

нові знання. 

Категорія активності є однією з найактуальніших у дослідженні природи психіки, психічного 

розвитку, свідомості, пізнавальних та творчих можливостей особистості. Власне, активність досліджується 

спеціалістами різних напрямків, так як це поняття є настільки багатогранним, що для свого вивчення 

потребує об’єднання зусиль фахівців різних профілів. Активність вивчається з боку філософії, педагогіки, 

психології, біології та медицини. Кожен з дослідників докладає свою частку до розуміння її граней. 

Активність визначається як умова життєдіяльності, найважливіша характеристика живої істоти. 

Наше дослідження спрямоване на вивчення пізнавальної активності студентів, які опановують 

спеціальність „психологія”. Зважаючи на багатогранність та динамічність даної професії, спеціалісти-

психологи повинні бути досить активними та творчими. Проблема поліпшення якості підготовки майбутніх 

психологічних 
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кадрів розглядається у працях О. Бондаренка, С. Васильківської, П. Горностая, Т. Говорун, 

Л. Долинської, С. Максименка, В. Панка, Н. Пов’якель, В. Семиченко, Л. Уманець, Н. Чепелєвої, Т. Яценко 

та інших вітчизняних вчених-психологів. Провівши аналіз наукових джерел ми виявили, що в психолого-

педагогічній науці досі ще немає єдиного підходу до визначення поняття ''пізнавальна активність''. У працях 

багатьох вчених воно розглядається у тісному взаємозв’язку з такими поняттями як ''самостійність'', 

''діяльність'' та ''поведінка'' [1-4; 6], вказується також на її зв’язок із пізнавальними потребами, мотивами, 

допитливістю та цікавістю [5]. 

Практична та теоретична значущість проблеми, її недостатня розробленість зумовили вибір теми 

нашого дослідження. Ми вважаємо, що пізнавальна активність є однією із найвагоміших складових фахової 

підготовки спеціаліста, показником, який визначає її якість. А тому її розвиток допоможе покращити фахову 

підготовку студентства. 

Завданням даної роботи є аналіз пізнавальної активності студентів у навчальній діяльності. 

Дослідження проводилось серед студентів психологічних спеціальностей Національного педагогічного 

університету імені Михайла Драгоманова, Житомирського державного університету імені Івана Франка та 

Житомирського інституту Міжрегіональної академії управління персоналом. Загальна кількість студентів 

перших - п’ятих курсів, які прийняли участь у дослідженні, – 318 осіб. Студентам пропонували обрати 

завдання, які вони хотіли б виконати, готуючись до практичних занять із фахових предметів. Дозволялося 

робити декілька виборів, можна було пояснити причину власного вибору. Визначаючи, яким завданням 

надають перевагу студенти на практичних заняттях, ми виявили, що найчастіше психологи обирають 

наступні види робіт: 

1) проведення дослідження за допомогою тестових завдань – 20,1 % від усієї кількості 

виборів; 

2) підготовка повідомлення-доповнення – 13,9 %; 

3) віднаходження цікавих фактів – 12 %; 

4) написання реферату – 11,7 %; 
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5) виступ із підготовленим питанням – 10,8 %; 

6) розробка системи вправ для практичної допомоги клієнтові з певного питання – 8,7 %; 

7) розробка методики спостереження за певним психічним явищем, яка дала б матеріал для 

певних рекомендацій клієнтові, – 8,5 %; 

8) розробка варіантів завдань для контрольної роботи з вивченої теми – 7,3 %; 

9) письмова відповідь на питання – 7 % від усіх виборів. 

Запропоновані види завдань були поділені на групи. Варіанти завдань підбирались таким чином, 

щоб до кожної з груп було віднесено по три завдання: 

1) репродуктивні (2, 5, 9); 

2) пошукові (1, 3, 4); 

3) творчі (6, 7, 8). 

У нашому дослідженні на I місці за результатами виборів опинилися пошукові завдання (44,1 % від 

загальної кількості виборів), на II – завдання репродуктивного типу (31,5 %), творчі ж завдання зайняли 

найнижчу, III сходинку виборів (24,4 %), що свідчить, загалом, про невисокий рівень пізнавальної 

активності студентства. 

Для виявлення відмінностей у виборі типів завдань студентами, залежно від року навчання в 

університеті, ми перевірили, чи змінюються позиційні місця завдань, залежно від курсу. За нашими даними 

студенти I курсу зробили наступні вибори: на перше та друге місця вони поставили завдання пошукового 

типу, на третє – творчого. Студенти II курсу: перше та друге місця – завдання пошукового типу, третє – 

репродуктивного. Студенти III курсу: перше місце – завдання пошукового типу, на другому та третьому – 

репродуктивного. У студентів IV курсу на першому місці завдання репродуктивного типу, на другому та 

третьому – пошукового. Студенти п’ятого курсу на перше місце поставили завдання пошукового типу, на 

друге та третє - завдання репродуктивного типу. Порівнявши відсоткове відношення виборів завдань згідно 

з курсом, ми виявили прогресуючу картину зниження пізнавальної активності студентів. Так, якщо на I 

курсі завдання репродуктивного типу склали 23,7 % від усіх виборів, то на III – вже 30,2 %, а на V – 35,1 %. 

Завдання пошукового типу на I курсі склали 50 % від усіх виборів, на III – 44,7 %, на V – 41,1 %. Відсоток 

завдань творчого типу виявився наступним: на I курсі – 26,3 %, на III курсі – 25,1 %, на V – 23,8 %. Як 

бачимо, відсотки пошукових та творчих завдань поступово знижуються від курсу до курсу. Очевидно, що 

студенти намагаються обирати щоразу легші завдання, демонструючи зниження рівня пізнавальної 

активності. 

Найцікавішими завданнями (в силу їхньої практичної значимості) виявилися тестові (пошуковий 

тип завдань). З тестами студенти працюють на практичних заняттях і повинні усвідомлювати той факт, що 

тест є одним із видів фахового інструментарію психолога. Разом з тим, цей, здавалося би, на перший погляд 

позитивний факт, при його більш глибокому аналізі не є задовільним. Студентів додатково при виборі 

завдань просили пояснити свій вибір, і близько половини досліджуваних дали таке пояснення свого вибору 

тестових завдань: "тести допоможуть мені дізнатися про товариша щось цікаве", "легко знайти 

досліджуваного". Другим за чисельністю виявилося завдання з підготовки повідомлення-доповнення 

(репродуктивний тип). Про дане завдання студенти висловились таким чином: "є література", "буде цікаво 

друзям", "легко знайти матеріал". Наступне, третє місце, – за ще одним завданням продуктивного типу – 

віднаходження цікавих фактів, що ілюструють певне положення. Пояснення студентів щодо вибору даного 
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завдання: "цікаво", "пізнавальне завдання". Четвертим за чисельністю стало написанням реферату 

(пошуковий тип). Дана форма роботи відома студентам ще зі школи, вона часто практикується викладачами, 

тому студентами вже освоєна. Останнім у першій п’ятірці 
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стало ще одне завдання репродуктивного типу – виступ із підготовленим вдома питанням. Даний 

вид роботи є одним із найпоширеніших як у шкільній, так і у вузівській практиці. На жаль, студенти 

звикають до простого відтворення завченого матеріалу. З цієї причини, на нашу думку, творчі завдання 

відповідно й опинилися в кінці переліку (6-8 місця). Той факт, що на завдання творчого типу припадає 

менше чверті усіх виборів (24,4 %) уже є негативним. Фактично це свідчить про відмову більшості студентів 

від завдань даного типу в силу їх творчого характеру. Найнижчим є рейтинг письмового завдання 

репродуктивного типу. Таким чином, дане дослідження виявило тенденцію студентів до вибору більш 

легких, необтяжливих завдань, які не вимагають багато часу на підготовку і є досить легкими у виконанні. А 

отже, дані результати наводять на думку про зниження рівня пізнавальної активності студентів-психологів. 

Так як рівень розвитку пізнавальної активності особистості значною мірою визначає якість 

підготовки майбутнього спеціаліста, то для оптимізації навчання студентів у вузі необхідним стає її 

вивчення з метою наступної індивідуалізації навчання. Наше подальше дослідження буде спрямоване на 

розробку методів стимулювання пізнавальної активності студентів – майбутніх психологів, а також її 

розвитку у навчальній діяльності. 
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