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У пропонованій статті йде мова про цілеспрямоване використання методів, прийомів і засобів активізації навчально-пізнавальної 

діяльності студентів, а саме, про застосування діалогічних методів навчання, різноманітних форм самостійної роботи студентів 

над навчальним матеріалом, які створюють сприятливі умови для розвитку навчально-пізнавального інтересу, формування 

мотивів і мотивації навчання. Активізація пізнавальної діяльності студентів  є основою модернізації та удосконалення навчання 

студентів економічних спеціальностей. Процес навчальної діяльності у вищих навчальних закладах сьогодні все більше 

направляється на збільшення самостійної роботи студентів, що базується на активній навчально-пізнавальній діяльності. В 

статті визначено мету цієї діяльності. Обґрунтовано необхідність впровадження у навчальний процес прогресивних технологій, 

форм і методів активного навчання для підвищення рівня професійної підготовки майбутніх спеціалістів. 
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Нові вимоги, які висуваються державою до підго-

товки спеціалістів у різних галузях, зумовлюють по-

шук таких технологій навчання, які  відповідали б  

світовому стандарту освіти, забезпечували б підго-

товку майбутніх поколінь на високому професійно-

му рівні. Незважаючи на соціально-економічну та 

політичну нестабільність українського суспільства, 

вже сьогодні помітні певні передумови суттєвого 

оновлення системи освіти. Одна з них – розвиток 

освітніх процесів за рахунок інноваційної діяльності 

педагогічних колективів та окремих педагогів. 

Сьогодні перед вищою освітою стоїть завдання 

підготовки студентів, які вміють творчо мислити, 

зіставляти та аналізувати факти, аргументовано 

захищати власну точку зору. Для розкриття творчих 

можливостей студентів, задоволення їх особистих та 

суспільних інтересів, викладачу необхідно володіти 

методиками, які стимулюють конструктивно-

критичне мислення, розвивають творчі здібності. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Питання активізації пізнавальної діяльності студен-

тів почали активно досліджуватися з 90-х років ми-

нулого століття. Вивченню різних аспектів процесу 

активізації пізнавальної діяльності студентів присвя-

чено праці багатьох відомих педагогів і психологів 

(А. Алексюк, С. Архангельський, М. Ашибор, А. 

Вербицький, В. Вергасов, С. Зінов’єв, М. Кларін, В. 

Козаков, В. Ляудіс, Р. Нізамов, В. Семиченко, С. 

Смирнов, Д. Чернилевський та ін.). Різноманітні за-

соби активізації пізнавальної діяльності студентів бу-

ло обґрунтовано в працях багатьох українських педа-

гогів, зокрема О. Білецького, Б. Грінченка, О. Музи-

ченка, О. Потебні, В. Помогайби, С. Русової та ін. 

Мета нашої статті – визначення найефектив-

ніших засобів активізації пізнавальної діяльності 

студентів під час навчання. 

Провідні вчені вже декілька століть працюють 

над формами, технологіями, прийомами та метода-

ми, які забезпечують значне підвищення рівня знань, 

урізноманітнюють діяльність та розвивають творчі 

здібності студентів. Одним із таких прийомів є підви-

щення рівня пізнавальної активності студентів під 

час навчання у вищих навчальних закладах І-ІІ рівнів 

акредитації, адже саме вони забезпечують фахову 

підготовку молодших спеціалістів, які є основним та 

постійним трудовим ресурсом нашої країни. 

Проблема активізації  пізнавальної діяльності  

студентів була, є і буде актуальною завжди. Від її 

розв’язання залежить ефективність навчальної 

діяльності, розвиток інтересу до навчання. У педаго-

гічних дослідженнях найчастіше активізацію пізна-

вальної діяльності розглядають як таку організацію 

сприйняття навчального матеріалу студентами, при 

якій засвоєння знань відбувається шляхом розкриття 

взаємозв'язків між явищами, порівняння нової інфор-

мації з відомою, конкретизації, узагальнення, оцінки 

навчального матеріалу з різних точок зору[6]. Також, 

відмічається, що активізація – це діяльність, яка 

спрямована  на стимулювання процесу усвідомлення 

студентами їхніх загальних інтересів і потреб як 

єдиної групи, визначення необхідних засобів та 

активних дій для досягнення усвідомлених цілей[1].  

Активізація пізнавальної діяльності здійснюється 

за допомогою методів навчання. 

Методи активізації навчання – це способи, прийо-

ми, що спонукають студентів до творчої розумової 

діяльності, спрямовані на розвиток у них творчого 

самостійного мислення, активізацію пізнавальної 

діяльності, формування творчих навичок та вмінь 

нестандартного розв'язання певних професійних 

проблем і вдосконалення навичок професійного 

спілкування.  До методів активного навчання можна 

віднести: метод проблемного викладення,  евристич-
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ну бесіду, самостійну роботу з книгою над питан-

нями проблемного характеру, імітаційні вправи, дис-

пут, аналіз виробничих ситуацій, розігрування ролей, 

ігрове проектування, навчальні ділові ігри, мозкову 

атаку, метод кейса, моделювання, конструювання, 

дослідницьку роботу, експеримент, узагальнення, 

метод аналізу професійних ситуацій[4]. 

Активність студентів виражається через запитан-

ня, прагнення мислити, пізнавальну самостійність в 

процесах сприйняття, відтворення, розуміння, твор-

чого застосування. Ознаками сформованості актив-

ності особистості виступають: ініціативність, харак-

теристика діяльності, енергійність, інтенсивність, 

ставлення до діяльності, добросовісність, інтерес, са-

мостійність, усвідомлення дій, воля, наполегливість 

в досягненні мети та творчість[6].  

Завданнями, що випливають з вимог освітньо-

професійної програми при вивченні дисципліни 

«Фінансовий облік», є надання знань щодо раціона-

льної організації і ведення на підприємстві обліку 

активів на підставі використання прогресивних форм 

і національних стандартів з бухгалтерського обліку 

та фінансової звітності. 

Основними факторами, які сприяють творчому 

ставленню студентів до навчального процесу і його ре-

зультатів, є: професійний інтерес, нестандартний харак-

тер навчально-пізнавальної діяльності, змагальність, 

ігровий характер занять, емоційність, проблемність. 

В студентів  потрібно сформувати мотиви навчан-

ня, головним з яких є інтерес до  дисципліни. Викла-

дач не тільки пояснює навчальний матеріал, а й орга-

нізовує пізнавальну діяльність студентів. Починається 

виклад матеріалу з повідомлення теми. Перш за все 

треба показати необхідність вивчення теми і логіку 

вивчення кожного її питання. Важливо викликати 

інтерес до теми. Адже усвідомлення мети діяльності є 

необхідною умовою будь-якої вольової дії[5]. 

В процесі навчання важливо знайомити студентів 

з перспективами розвитку науки і техніки. Корисно 

повідомити і про те, над чим працюють вчені сьогод-

ні та які переваги нового, його економічна ефектив-

ність. Така інформація спонукає молодь вчитися шу-

кати. Щоб студенти отримали глибокі, міцні знання 

потрібно не тільки повідомляти факти, але й давати 

їм пояснення використовуючи метод аналізу профе-

сійних ситуацій. Використання даного методу забез-

печує тісний зв'язок теорії з практикою, розвиток 

нестандартного стилю мислення, рефлексивної сфе-

ри мислення (самосвідомості й саморегуляції розу-

мової діяльності), створення атмосфери співробіт-

ництва, розвиток навичок спілкування[3]. 

Основним методом навчання при вивченні дис-

ципліни «Фінансовий облік» у коледжі є метод ана-

лізу конкретних ситуацій[7]. На заняттях кожному 

студенту дається проблема, яку вони повинні вирі-

шити. При розробці системи підготовки були постав-

лені три цілі: 

- дати базові знання з основних функціональних 

галузей; 

- дати можливість студентам самостійно 

аналізувати конкретні ситуації в умовах неповної 

інформації з проведенням обговорення; 

- скласти умови для вільною обміну інформацією 

між викладачами та студентами[2]. 

Найбільш ефективними способами використання 

навчальних ситуацій можуть бути наступні: 

- викладач використовує опис професійної ситу-

ації як приклад для роз'яснення складних теоретич-

них положень та встановлення зв'язку теорії з 

практикою; 

- викладач використовує опис професійної ситуа-

ції як приклад для роз'яснення складних теоретичних 

положень та встановлення зв'язку теорії з практикою; 

- описи професійних ситуацій виступають 

основою сюжетів навчальних ігор; 

- опис викладачем професійної ситуації 

використовується як зразок для розробки студентами 

власних ситуативних прикладів шляхом відбору 

ситуативних прикладів із професійної діяльності, ма-

теріалів періодичних видань, документів; 

- студенти у підгрупах аналізують професійні 

ситуації, використовуючи запропоновану виклада-

чем схему. Кожною підгрупою здійснюється підго-

товка відповідей на частину із запитань, що включа-

ються до схеми аналізу. Кожна підгрупа оприлюд-

нює відповіді на частину запитань із загальної їх 

системи; 

- студенти формулюють запитання для аналізу 

описаної професійної ситуації; 

- опис професійної ситуації використовується для 

організації дискусії щодо відповіді на одне або кілька 

запитань стосовно описаної професійної ситуації. 

Студенти можуть бути розподілені на підгрупи, яким 

дається завдання відстоювати певну точку зору; 

- опис професійної ситуації використовується для 

підготовки та проведення контрольних заходів[2, 3]. 

Однією з переваг методу аналізу професійних си-

туацій є його гнучкість. Вивчення наукових та мето-

дичних матеріалів з питань методів професійної під-

готовки та підвищення кваліфікації фахівців дає 

можливість запропонувати варіанти використання 

цього методу для досягнення конкретних навчальних 

результатів. 

Ефективність навчання студентів аналізу профе-

сійних ситуацій у значній мірі залежить від підготов-

ки викладача до використання цього методу. 

З метою удосконалення підготовленості студен-

тів до аналізу професійних ситуацій викладач в усній 

або письмовій формі подає текст навчальної ситуації, 

включаючи формулювання завдань або схеми аналі-

зу. Працюючи  індивідуально, об’єднавшись у під-

групи або колективно, студенти розробляють варіан-

ти виконання аналізу запропонованої ситуації. Мож-

ливе попереднє обговорення слухачами розроблених 
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варіантів аналізу у процесі роботи в малих групах. 

Обов’язковим елементом навчання аналізу професі-

йних ситуацій є заслуховування варіантів відповідей 

з їх теоретичним обґрунтуванням. Якщо кращий із 

розроблених студентами варіантів аналізу не досить 

обґрунтований, правильний і повний, викладач 

вносить необхідні уточнення та доповнення[5, 7]. 

Впровадження методу аналізу професійних 

ситуацій у практику роботи коледжу сприяє 

підвищенню ефективності навчальної діяльності. 

Високого рівня активізації розумової діяльності 

студентів можна досягти тоді, коли поставлену вик-

ладачем проблему вони розв’язують самі, обґрунто-

вуючи свої судження. Ефективні при цьому навчанні 

міні-диспути. Завдання викладача не лише створити 

проблемну ситуацію, а й спрямувати міркування 

студентів, уміло й тактовно зіставити різні думки, 

своєчасно поставити навідні питання, у разі потреби 

допомогти студентам аргументувати свої судження, 

тобто стимулювати вільний обмін думками. 

Висновки. Необхідність активізації навчального 

процесу полягає в тому, що за допомогою форм та 

методів активного навчання  можна досить ефектив-

но вирішувати цілий ряд завдань, які важко досяга-

ються в традиційному навчанні: формувати не тільки 

пізнавальні, а й професійні мотиви та інтереси, вихо-

вувати системне мислення фахівця, вчити колектив-

ної розумової і практичної роботи, формувати соці-

альні уміння і навички взаємодії в спілкуванні, інди-

відуального і спільного прийняття рішень, виховува-

ти відповідальне ставлення до справи, соціальних 

цінностей і установок як колективу, так і суспільства 

в цілому.  

Застосування активних методів при вивченні дис-

ципліни «Фінансовий облік» дає змогу реалізувати 

важливі принципи навчання: проблемність, профе-

сійну зорієнтованість, спрямованість на самонавчан-

ня із урахуванням наявного досвіду студентів. 

Впровадження методу аналізу професійних ситу-

ацій у практику роботи коледжу сприяє підвищенню 

ефективності навчання, формуванню творчого 

самостійного мислення студентів і їх здатності 

кваліфіковано розв'язувати професійні завдання. 
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Кочура Л.В., Гладун Н.И.,  

МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ АКТИВИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ ПРИ ИЗУЧЕНИИ 

ФИНАНСОВОГО УЧЁТА (В ЛУБЕНСКОМ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ КОЛЛЕДЖЕ ПГАА) 

Статья посвящена целеустремленному использованию методов, приемов и способов активизации учебно-познавательной 

деятельности студентов. Применение диалогических методов учебы форм самостоятельной работы студентов над учебным 

материалом, создают благоприятные условия для развития учебно-познавательного интереса, формирования мотивов и 

мотивации обучения. Формирование и активизация познавательной деятельности студентов является основой модернизации и 

совершенствования обучения студентов экономических специальностей. Процесс учебной деятельности в высших учебных 

заведениях сегодня все больше направляется на увеличение самостоятельной работы студентов, базируется на активной учебно-

познавательной деятельности. Статья определяет активизацию этой деятельности. Обосновано необходимость внедрения в 

учебный процесс прогрессивных технологий, форм и методов активного обучения для повышения уровня профессиональной 

подготовки будущих специалистов. 

Ключевые слова: учебно-познавательная деятельность, студент, знание, учеба, метод кейсов, активность, мотивация, активизация. 

 

Kochura L. Gladun N.  

METHODICAL ASPECTS OF ACTIVATION OF EDUCATIONAL-COGNITIVE ACTIVITY IN TEACHING FINANCIAL 

ACCOUNTING (AT LUBNY FINANCE-ECONOMIC COLLEGE OF PSAA) 

Тhe аrticle is devoted to the purposeful use of methods, receptions and methods of activation of educational-cognitive activity of students. That 

is application of dialogic methods of studies, forms of independent work of students above educational material that create favourable 

conditions for development of educational-cognitive interest, forming the reasons and motivation of studies. Formation and activization of 

cognitive activity of students lies in the center of modernization and improvement of training of economical specialties students. The process 

of educational activity in higher educational institutions is now increasingly aimed at increasing the independent work of students, based on 

active educational and cognitive activities. The purpose of activation in the cognitive academic activity of students has been determined. The 

necessity of implementing is the process of studying the newest technologies, forms and methods of active learning in order to increase the 

level of professional development for future accountants has got its motivation. 

Keywords: educational-cognitive activity, student, knowledge, studies, case method, activity, motivation, activation. 


