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Передмова 
Вища школа третього тисячоліття потребує пошуку і застосування нових 

нестандартних підходів і форм навчання, які б сприяли активізації пізнавальної 

діяльності студентів, розвивали б їх творчу активність. Для розв’язання цієї 

проблеми необхідно використовувати активні методи навчання, замінювати 

репродуктивні методи на проблемний, евристичний, дослідницький. Активні 

методи навчання є необхідною умовою розвитку творчих здібностей, 

підвищення активності діяльності студентів і покращення якості навчального 

процесу. 

Найкраще навчає той, хто вчить цікаво, підвищує інтерес студентів до 

предмету. Процес навчання, наповнений високою пізнавальною активністю 

студентів, за якої навчальний матеріал стає предметом активних розумових і 

практичних дій, спонукає мислити на всіх етапах навчальної діяльності. 

Використання творчих пізнавальних завдань і вправ збільшує 

інтелектуальну напруженість, активізує розумові процеси студентів, підвищує 

їх інтерес до знань, вміння міркувати логічно, допомагає в цікавій формі 

вивчати і закріплювати навчальний матеріал. 

Застосування в навчальному процесі логічних задач, проблемних завдань, 

розв’язування ребусів, головоломок, кросвордів робить процес більш цікавим, 

живим, стимулює розумову діяльність, їх логічне мислення, творчу 

самостійність. 

Використання прийомів інтерактивного навчання сприяє підвищенню 

зацікавленості предметом, розвитку креативного і творчого мислення, 

перетворює студента з пасивного на активного учасника навчання. 

 


