Викладач української
мови та літератури
вищої кваліфікаційної
категорії Нальот І.Л

Вступ
Важливою проблемою для педагогічної теорії та практики є питання
урізноманітнення навчального процесу, активізації навчальнопізнавальної діяльності студентів, розширення сфери їх інтересів.
Зокрема, на заняттях з української мови та літератури сьогодні
головною метою є прищеплення любові та поваги до української
мови, підвищення зацікавленості у її вивченні, а також рівня
літературної компетенції під час вивчення літературних творів.

Успішне розв’язання проблеми вивчення рідної мови та літератури в
умовах розбудови національної освіти потребує особливих зусиль.
Головними завданнями у даному напряму є:
Виховання потреби у вивченні рідної мови та літературного
надбання країни
Формування духовного світу студентів, цілісних світоглядних
уявлень, загальнолюдських ціннісних орієнтацій шляхом залучення
через мову до культурних надбань рідного народу і людства
Вироблення у студентів умінь і навичок комунікативно виправдано
користуватися засобами мови в різних життєвих ситуаціях під час
сприймання, відтворення і створювання висловлювань із
дотриманням норм українського мовленнєвого етикету
Засвоєння студентами орфоепічних, лексичних, граматичних,
правописних, стилістичних умінь і навичок.

Поняття та зміст активізації навчально-пізнавальної
діяльності
Під активізацією навчально-пізнавальної діяльності розуміють
підвищення рівня усвідомленого пізнання об’єктивно-реальних
закономірностей у процесі навчання.
Система роботи викладача з активізації пізнавальної діяльності
студентів повинна будуватись із врахуванням поступового і
цілеспрямованого розвитку творчих пізнавальних здібностей,
розвитку їх мислення.

Прийоми та методи активізації навчально-пізнавальної
діяльності
Класифікація методів активізації навчально-пізнавальної діяльності
Назва методів навчання та
їхні автори
1

Методи стимулювання й
мотивації навчальнопізнавальної діяльності
Ю.К. Бабанський

Проблемне навчання
І.Я. Лернер М.М. Скаткін

Класифікація
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Методи стимулювання інтересу до навчання:
• Пізнавальні ігри
• Навчальні дискусії
• Створення ситуацій емоційно-моральних
переживань
• Створення ситуацій пізнавальної новизни
• Створення ситуацій зацікавленості
Методи стимулювання обов’язку і відповідальності
в навчанні:
• Переконання у значущості навчання
• Заохочення, покарання
• Проблемний виклад
• Частково-пошуковий метод
• Дослідницький метод

Методи навчання за
рівнем самостійної
розумової діяльності
А.І. Кузьмінський,
В.Л. Омеляненко

Методи стимулювання й
мотивації навчання
Н.Є. Мойсеюк

Активізація навчальнопізнавальної діяльності
В.В. Ягунов

•
•
•

Проблемний виклад(проблемно-інформаційний метод);
Дослідницький метод
Частково пошуковий метод

Методи стимулювання інтересу:
• Пізнавальні ігри
• Навчальна дискусія
Методи стимулювання обов‘язку й відповідальності:
• Пред’явлення навчальних вимог

Імітаційні:
• Ігрові(метод інсценування, ділові ігри)
• Неігрові(аналіз конкретної ситуації,мозкова атака, метод круглого
столу)
Неімітаційні:
• Лекційні (лекція-бесіда, консультація, лекція-аналіз конкретної
ситуації)
• Нетрадиційні семінарські(практичні) заняття
• Інтелектуальна розминка

Система прийомів активізації навчальнопізнавальної діяльності, які вдало
застосовуються у навчанні студентів
1.Формулювання
привабливої мети
2.Відтягнута відгадка
3.Прийом “Здивуйся!”
4.Прийом “Спіймай
помилку”
5.Прес-конференція
6.Рецензування
відповідей студентами
7.Вербальна дуель
(із власного досвіду)

Мотивація навчальної діяльності студентів на
заняттях з української мови
Досягти мети вивчення
української мови можна за
умови повноцінного
мотиваційного
забезпечення навчального
процесу

Мотив є пусковим
механізмом діяльності й
існує у двох різновидах потребах та інтересах

Мотивація - це емоція плюс
спрямованість дії

Пізнавальні інтереси здійснюються
на двох рівнях: 1)ситуативному;
2)стійкому пізнавальному
При цьому слід мати на увазі , що
стійкий пізнавальний інтерес,
розвиваючись , транспортується в
пізнавальну потребу

Проблемно-пошукове навчання

Проблемно-пошуковий підхід дає змогу реалізувати
цінність навчальних і розвивальних аспектів рідної мови
як предмета, основна мета якого - забезпечити належний
рівень комунікативної компетенції.
Основні поняття проблемнопошукового навчання:
Проблемна ситуація
Навчальна проблема
Проблемне питання
Проблемно-пошукові методи

Активізуючи пізнавальну діяльність студентів під час
вивчення української мови доцільно застосовувати такі
методи:
• Дослідницькі, спрямовані на
вивчення певної мовної
одиниці чи явища й
обгрунтування можливостей
використання їх в мовленні.
• Пошукові, що спонукають
студентів порівнювати й
зіставляти мовні явища й
факти
• З елементами дослідження ,
зорієнтовані на аналіз
мовних явищ і фактів
• Навчально-пізнавальні, що
передбачають нові практичні
умови застосування
здобутих знань, а також
спонукають до узагальнення
синтаксичних фактів.

Пошуково-дослідницькі завдання випереджувального
характеру як засіб активізації пізнавальної діяльності
студентів

Добре продумана й організована пошуково-дослідницька
робота дасть змогу підвищити пізнавальну активність
студентів, їхній інтерес до процесу навчання, самостійність.
Пошукова робота як вид діяльності розвиває в студентів
пізнавальний інтерес до предмета, самостійне, усвідомлене
сприйняття дійсності, критично-оцінювальне ставлення до
неї, формує міцні, глибокі знання, науковий світогляд і, що
дуже важливо, забезпечує високий рівень навченості
студентів.

Активізація пізнавальної діяльності за допомогою
ситуативних завдань
Творчий підхід у навчанні передбачає розвиток пізнавальних
можливостей студентів, формування їхньої активності.
Використання ситуативних завдань спрямоване не тільки на
одержання ними певної суми знань, а й на загальний розумовий
розвиток, створення й розв’язання таких завдань на занятті сприяє
кращому запам’ятовуванню вивченого, активізує пізнавальну
діяльність, виробляє навички самоосвіти.
Ситуативні завдання покликані активізувати процес пізнання через
моделювання ситуації.

Основні види ситуативних завдань

3) Самостійно
сформулювати проблему
на основі заданої ситуації

1) Дати відповідь на
питання, сформульовані
щодо певної ситуації

2) Вибрати із запропонованих
варіантів правильний

4) Пошук або конструювання
ситуації з використанням
літературних джерел чи
фактів реальної практики

5) Проаналізувати
ситуацію, вдаючись до
різноманітних поєднань
творчих завдань
попередніх типів

Активізація пізнавальної діяльності в системі
особистісно орієнтованого навчання
В умовах особистісно орієнтованого навчання педагог спирається на:
• Суб’єктивний досвід студента
• Організовує навчання на суб’єктній основі
• Забезпечує діяльнісний підхід до організації навчального процесу

Застосування інтерактивних технологій
Інтерактивне навчання - це діалогічне навчання, якому притаманна
насамперед тісна взаємодія викладача й студента. Слово інтерактив
означає взаємодіючий, тобто у підготовці до заняття беруть участь і
студенти.
Вони активно висловлюють свої думки, міркують з приводу вчинків тих
чи інших героїв, вступають у дискусію й не бояться сказати щось не так.
Якщо відповідь студента неповна чи неправильна, його доповнює інший.
Головне, щоб на заняттях була створена така атмосфера, яка б сприяла
не лише здобуттю нових знань, але й розвитку пізнавальної діяльності
студентів.

Висновок
Звісно, розглянуті методи та прийоми не є універсальними.
Вони виступають лише базою, на яку накладаються
індивідуальний характер та рівень знань студентів, а
також вимоги сучасності до рівня та якості освіти.
Пріоритетним розвитком є впровадження сучасних
інформаційно-комунікаційних технологій, що забезпечують
подальше удосконалення навчально-виховного процесу,
доступність та ефективність освіти, підготовку молодого
покоління до життєдіяльності в інформаційному суспільстві.

Дякую за увагу

