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Мачушник О.Л. 

Розвиток пізнавальної активності студентів-психологів в процесі 

професійної підготовки 

Пізнавальна активність як чинник успішності особистості в різних видах 

діяльності привертає увагу багатьох дослідників. Вивчаючи дане явище, вчені 

намагаються пізнати його всебічно, використовуючи різноманітні критерії 

дослідження. Тому так багато підходів до вивчення пізнавальної активності, 

думок про сутність цього явища: це певний стан чи риса особистості, 

характеристика діяльності чи умова її протікання, результат виховання чи 

умова розвитку. Такі розбіжності у висвітленні даного питання існують як в 

педагогічній, так і в психологічній науці. Дане явище є таким багатогранним, 

що, вивчаючи його, науковці кожного разу знаходять свій аспект дослідження. 
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У працях багатьох вчених поняття „пізнавальна активність” розглядається 

у тісному взаємозв’язку з поняттям “самостійність”. Деякі науковці вважають 

пізнавальну активність формою виявлення самостійності (Махмутов М.І., 

Лемберг Р.Г., Половнікова Н.О.). І.Я. Лернер розглядає поняття ”самостійність” 

як більш широке в порівнянні з активністю. Р.Г. Лемберг відзначає, що будь-

яка самостійна дія починається з виникнення бажання проявити власну 

активність. В.І. Лозова вказує, що самостійність ніби переводить пізнавальну 

активність з області бажання, прагнення діяльності до області реалізації потреб 

і бажань, які здійснюються в процесі пізнавальної діяльності. Т.І. Шамова 

пізнавальну активність розуміє швидше як відношення учня до змісту і процесу 

пізнання, а самостійність – як реалізацію цього відношення в дії, яка без 

активності відбуватися не може. О.Я. Савченко, досліджуючи проблему 

формування пізнавальної самостійності у молодших школярів, розглядає 

пізнавальну активність як передумову розвитку самостійного мислення учнів 

[3]. Взаємозв’язок цих понять знаходимо у В.О. Крутецького, який вказує, що 

відношення між поняттями “активне мислення”, “ самостійне мислення” і 



“творче мислення” можна зобразити у вигляді трьох концентричних кіл. Це 

різні рівні мислення, причому кожне наступне є видовим у відношенні до 

попереднього – родового. Творче мислення буде самостійним і активним, але 

не всяке активне мислення є самостійним і не всяке самостійне мислення є 

творчим” [2]. Пізнавальна самостійність співвідноситься з творчими 

здібностями як родове і видове поняття, але формування обох цих якостей 

можливе лише в процесі активної інтелектуальної діяльності. 

Основою пізнавальної активності виступають пізнавальні потреби, тобто 

потреби в набутті нових знань. Проблема формування пізнавальних потреб 

знайшла глибоке обґрунтування в працях психологів та педагогів (Б.Г. Ананьєв, 

Л.І. Божович, Д.В. Вількеєв, П.Я. Гальперін, М.О. Данилов, М.Ф. Добринін, 

В.С. Ільїн, І.Я. Лернер, О.М. Матюшкін, М.І. Махмутов, Ю.В. Шаров та ін.). 

Г.І. Школьнік відзначає, що „пізнавальна потреба – не нестача знань, а 

властивість особистості відчувати потребу в них” [5]. Лише тоді, коли є 

необхідність, яка спонукає людину до діяльності, стимулюється і активність 

особистості. На думку О.Я.Савченко, пізнавальна активність і пізнавальні 

потреби особистості є взаємопов’язаними, взаємозумовленими якостями [3]. 

Метою нашого дослідження є встановлення ефективних психолого-

педагогічних засобів формування пізнавальної активності у студентів-

психологів. Вивчаючи рівень розвитку пізнавальної активності студентів –

практичних психологів (Житомирський державний педагогічний університет 

імені Івана Франка), ми вирішили застосувати критерій успішності, як 

результат творчого ставлення студентів до своєї основної діяльності. Тому, 

визначивши рівень академічної успішності студентів, ми розділили їх на чотири 

групи [1]: 

- вищий рівень ( студенти, які мають тільки відмінні оцінки); 
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- високий рівень (мають відмінні та добрі оцінки); 

- середній рівень (добрі та задовільні оцінки); 

- низький рівень (студенти, які мають задовільні та незадовільні оцінки). 



Аналіз успішності показав, що найнижчу успішність мають студенти – 

першокурсники (відбувається адаптація студентів до нових умов навчання). 

Починаючи з другого курсу, починає відчутно зменшуватися кількість 

студентів з низьким рівнем успішності та збільшується відсоток студентів, які 

навчаються на відмінно. 

На нашу думку, на розвиток пізнавальної активності студентів впливають 

наступні методи: 

1) вирішення проблемних ситуацій на лекціях, семінарських та 

практичних заняттях; 

2) розробка психолого-педагогічних задач студентами; 

3) підготовка рефератів, повідомлень; 

4) активні заняття студентів у психологічних гуртках, підготовка та 

участь у олімпіадах; 

5) виступ з доповіддю на студентській науковій конференції; 

6) підготовка та захист курсової, дипломної роботи. 

Рівень розвитку пізнавальної активності великою мірою визначає якість 

підготовки майбутнього спеціаліста. Тому важливо знати умови та фактори її 

розвитку для більш ефективного управління навчальним процесом, створення 

найбільш сприятливих умов для оптимізації вузівського навчання майбутніх 

спеціалістів – практичних психологів у закладах освіти. 
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