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АКТИВІЗАЦІЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ 
НА УРОКАХ ВИРОБНИЧОГО НАВЧАННЯ

Сучасна система професійно-технічної освіти зорієнтована на те, щоб 
задовольняти потреби різних галузей господарства України в робітничих 
кадрах на рівні сучасних і перспективних вимог, стати одним з важливих 
засобів реалізації державної політики зайнятості та соціального захисту 
населення. Перебудова української школи передбачає організацію 
пізнавальної діяльності учнів, потребує опрацювання і впровадження нової 
концепції професійно-технічної освіти, її стандартів, навчальних планів, 
програм, підручників, навчальних посібників. Це стосується навчальних 
закладів різних типів і рівнів акредитації, в тому числі й професійно- 
технічних училищ, вищих професійних училищ тощо.

У працях філософів, педагогів, методистів та інших вчених 
розроблено наукові засади формування змісту професійної освіти 
(С. Батишев, А. Бєляєва, Б. Гершунський, С. Гончаренко, Р. Гуревич, 
М. Думченко, І. Зязюн, М. Кравцов, Ю. Кустов, В. Ледньов, М. Махмутов,
Н. Ничкало, А. Пінський, В. Шапкін, М. Шкіль та ін.). У їхніх роботах 
обґрунтовано підходи до визначення змісту, структури і організації 
пізнавальної діяльності учнів професійно-технічних навчальних закладів 
(далі у тексті ПТНЗ).

Питання активізації пізнавальної діяльності учнів відносяться до 
числа найбільш актуальних проблем сучасної педагогічної науки і 
практики. Реалізація принципу активності в навчанні має велике значення, 
оскільки навчання і розвиток носять діяльнісний характер, і від якості 
навчання як діяльності залежить результат навчання, розвитку і виховання 
учнів (Головко, 2002).

Мета дослідження полягає у теоретичному обґрунтуванні та 
перевірці педагогічних умов активізації пізнавальної діяльності учнів на 
уроках виробничого навчання.

Виходячи з поставленої мети були реалізовані завдання: на основі 
аналізу психолого-педагогічної літератури визначити ступінь дослідження 
проблеми; розглянути та проаналізувати класифікації методів навчання з 
різних підстав; створити методику практичного застосування різних методів 
навчання на уроках виробничого навчання.

Ключовою проблемою в рішенні задачі підвищення ефективності і 
якості навчального процесу є активізація пізнавальної діяльності учнів на 
уроках виробничого навчання. Знання, отримані в готовому вигляді, як 
правило, викликають утруднення учнів в їх застосуванні до пояснення
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спостережуваних явищ і вирішення конкретних завдань. Одним з істотних 
недоліків знань учнів залишається формалізм, який виявляється у відриві 
заучених учнями теоретичних положень від уміння застосувати їх на 
практиці.

Широке поняття активності учнів має філософський, соціальний, 
психологічний та інші аспекти. В психолого-педагогічному аспекті поняття 
активності учнів пов'язано з цілями навчання.

За результатами аналізу пізнавальну активність можна трактувати як 
утворення особистості, яке має три компоненти: мотиваційний, змістовно- 
операційний та емоційно-вольовий; як рису особистості, яка виявляється у її 
готовності і прагненні до навчально-пізнавальної діяльності, а також в 
самостійному здійсненні діяльності та виборі раціональних шляхів до 
досягнення поставленої мети.

Активізація навчально-пізнавальної діяльності учнів є і процесом, і 
результатом процесу стимулювання їхньої пізнавальної активності. При 
цьому активна пізнавальна діяльність розглядається не тільки як засіб 
підвищення навчальних досягнень, а й як метод розвитку розумових 
здібностей учнів. Реалізація принципу активності в навчанні має певне 
значення, тому що навчання і розвиток носять діяльнісний характер, і від 
якості навчання як діяльності залежить результат навчання, розвитку та 
виховання учнів.

У педагогічній практиці використовуються різні шляхи активізації 
пізнавальної діяльності, основні серед них -  різноманітність форм, методів, 
засобів навчання, вибір таких їх поєднань, які у виниклих ситуаціях 
стимулюють активність і самостійність учнів.

Найбільший ефект активізації на заняттях дають ситуації, в яких учні 
самі повинні: відстоювати свою думку; брати участь в дискусіях і 
обговореннях; ставити питання; рецензувати відповіді; оцінювати відповіді і 
письмові роботи; самостійно вибирати посильне завдання; знаходити кілька 
варіантів можливого рішення пізнавального завдання (проблеми); 
створювати ситуації самоперевірки, аналізу особистих пізнавальних і 
практичних дій; вирішувати пізнавальні завдання шляхом комплексного 
застосування відомих їм способів рішення.

Вивчивши місце виробничого навчання в закладах професійної світи 
та стан проблеми активізації навчальної діяльності учнів ПТНЗ у психолого- 
педагогічній літературі, ми виявили, що активізація навчальної діяльності 
на уроках виробничого навчання дає можливість учням думати логічно, 
працювати змістовно, швидко долучатися до роботи, захоплено працювати. 
До того ж, вона формує такі риси характеру, як зібраність, відповідальність, 
зосередженість, розвиває розумові здібності й мовлення, силу волі, 
працелюбність.

Активізація навчальної діяльності учнів -  з одного боку, якісний 
рівень діяльності учня, якому притаманна певна система ознак; з іншого -  
цілеспрямоване керування процесом пізнання учнів, шляхом створення 
оптимальних психолого-педагогічних умов, підпорядковане меті 
професійної підготовки, яке направлене на формування внутрішніх мотивів 
та цілей пізнавальної діяльності; ефективне засвоєння нових знань і 
здобуття навичок їх практичного застосування.
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Отже, ми визначили, що педагогічними умовами, що сприяють 
активізації пізнавальної діяльності учнів на уроках виробничого навчання є:

-  використання проблемних ситуацій;
-  створення у навчально-пізнавальній діяльності учнів ситуацій 

гарантованого успіху;
-  запровадження на уроках виробничого навчання активних 

методів навчання, складовою яких є ділова гра.
Проаналізувавши суть та особливості організації виробничого 

навчання, ми розкрили сутність засобів активізації пізнавальної діяльності 
учнів ПТНЗ. Якщо опиратися лише на традиційні методи та організаційні 
форми, дуже важко стимулювати учнів до активної пізнавальної діяльності 
й надто важливим є перехід до нового стилю навчання, який повинен бути 
націлений на максимальний розвиток творчих здібностей учнів та 
формування їх пізнавальної активності. Саме тому необхідно 
використовувати ігрові технології навчання. Основною відмінністю 
ігрового навчання від традиційного є заміна організаційних форм звичної 
навчальної діяльності ігровими.

Крім того, для активізації пізнавальної діяльності учнів на уроках 
виробничого навчання необхідно використовувати розвиваюче навчання, 
метод проектів та ін. Проте організація навчальної діяльності буде 
успішною при поєднанні кількох методів одночасно, які будуть 
продовжувати та доповнювати один одного.

Значні дидактичні можливості для підвищення рівня пізнавальної 
активності учнів пов’язані з використанням мотиву подальшої освіти.
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