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П�знавальна д�яльн�сть -

єдн�сть чуттєвого
сприйняття,
теоретичного мислення
� практичної д�яльност�. 



Готовн�сть
виконувати
навчальн�
завдання

 

 

Прагнення
покращити
свої знання

 

 

Ставлення учн�в до навчання
характеризується активн�стю

Прагнення
до

самост�йної
д�яльност�

 

Св�дом�сть
виконання

завдань

 

Систематичн�сть
навчання

 



Активність
+ 

самостійність
=

успіх у
навчанні



Найб�льш
актив�зуючий
ефект дають
ситуац�ї, коли
учн� сам� 

01 В�дстоюють свою думку

02 Беруть участь у дискус�ях

03 Ставлять питання

04 Рецензують вд�пов�д�
товариш�в

05 Пояснюють б�льш слабким
учням незрозум�л� їм теми

06 Знаходять к�лька вар�ант�в
можливого вир�шення
завдання



Технолог�ї
самост�йного
навчання мають
позитивний вплив

Істина, здобута шляхом власної
напруги зусиль, має величезну
п�знавальну ц�нн�сть!



Розробка
способ�в �
метод�в 

Створення
умов для
активної
навчальної
роботи
учн�в

Актив�зац�я
д�яльност�
самого
викладача

Вир�шення
проблеми
актив�зац�ї

п�знавальної
д�яльност�
вимагає



 

Принцип
проблемност�

 

Принцип забезпечення
максимально можливої

в�дпов�дност�
навчальноп�знавальної

д�яльност� характеру
практичних завдань

 

 

Принцип
взаємонавчання

 

Принципи актив�зац�ї навчально-
п�знавальної д�яльност�

 

Принцип
�ндив�дуал�зац�ї

 

 

Принцип
самовнавчання

 

 

Принцип
досл�дження

проблем

 

 

Принцип
мотивац�ї

 



Творчий характер
навчально-пізнавальної
діяльності

Фактори,  які спонукають учнів до
активності

Професійний
інтерес

Ігровий характер

Змагальність



Активізація мислення відбувається
 на троьох рівнях

Розум�ння

Лог�чне мислення

Творче мислення



Етапи
оволод�ння
навичками

роботи з
�нформац�єю

01 Вироблення початкових умінь

роботи з інформацією

02 Вироблення вміння виділяти

головну думку в тексті

03 Закріплення умінь визначати тип

тексту, складання плану відповіді

за змістом прочитаного.

04 Поглиблення умінь самостійно

працювати над комбінованим

текстом.



Педагог�чн�
прийоми для
актив�зац�ї

п�знавальної
д�яльност�

01 Прийоми для розвитку предметної

пам'яті

02 "Формулювання привабливої мети"

03 "Метод помилкових суджень

04 Навчальний мозковий штурм

05 Прийом "а що, якщо...?"



Педагог�чн�
прийоми для
актив�зац�ї

п�знавальної
д�яльност�

06 "Постав запитання"

07 "Відстрочена відгадка"

08 Обмін ролями

09 Метод "Шість капелюхів"

10 "Комунікативна атака"



Педагог�чн�
прийоми для
актив�зац�ї

п�знавальної
д�яльност�

11 Прийом "Радьтеся!"

12 Прийом "Знайомство"

13 Прийом "Адвокат"

14 Прийом "Психолог"

15 Прийом "Резюме"



Ситуація успіху сприяє
Підвищенню робочого тонусу

Збільшенню продуктивності навчальної
роботи

Усвідомленню себе учнем
повноцінною особистістю



Прийом
"Невтручання"

Прийом "Сходи"

 

 

 

"Холодний душ"

 

Наблизити усп�х до кожної дитини
допоможуть прийоми

 

Прийом "Даю
шанс"

 

 

Прийом
"Емоц�йний

сплеск"

 

 

"Емоц�йне
погладжування"

 

 

"Анонсування"

 



Зняття страху

Анонсування усп�шного результату.

Прихований �нструктаж

Внесення мотиву

Моб�л�зац�я активност�

Висока оц�нка детал�

Алгоритм створення
ситуації успіху



Емоційна
культура

Психологічна
компетентість

Вербальні
уміння

Вимоги до
особистост�

педагога



Завдання вчителя навчити учнів
вірити навіть тоді, коли вони самі в
себе не вірять!



https://profcenter.com.ua/


