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АКТИВІЗАЦІЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЯК СПОСІБ 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ

А.П. Левицький, А.П. Лапінська, Н.В. Хоренжий

В умовах гуманізації освіти існуюча теорія і технологія масового 
навчання повинна бути спрямована на формування сильної особистості, здатної 
жити і працювати в безперервно мінливому світі, здатної сміливо розробляти 
власну стратегію поведінки, здійснювати моральний вибір і нести за нього 
відповідальність, тобто особистості що саморозвивається і самореалізується.

Особливої уваги це питання набуло сьогодні, коли в Україні як і за 
кордоном підвищилась увага до дотримання академічної доброчесності. 
Доброчесність в сучасному цивілізованому світі є фундаментом внутрішньої 
гармонії людини, стійкості характеру та послідовності морального образу.

Вища освіта через навчання і дослідження виховує інтелектуальну 
гідність і повагу до розмаїття думок, ідей, реалізуючи тим самим свою 
соціальну місію.

Забезпечити уникнення явищ академічної нечесності (плагіат, 
фальсифікація, списування та ін.) неможливо без забезпечення мотивації 
студентів для отримання необхідних знань та навичок, активізації пізнавальної 
діяльності.

Загальновідомо три основні мотиви, що спонукають студентів вчитися:
інтерес до предмета (я вивчаю предмет не тому, що переслідую якусь 

мету, а тому, що сам процес вивчення приносить мені задоволення);
свідомість (заняття з даного предмету мені не цікаві, але я усвідомлюю їх 

необхідність і зусиллям волі змушую себе займатися);
примус.
На відміну від інших стимулів, інтерес у дуже високій мірі підвищує 

ефективність занять, активізує пізнавальну діяльність студентів. Так як 
студенти займаються в силу свого внутрішнього потягу, за власним бажанням, 
то навчальний матеріал вони засвоюють досить легко і ґрунтовно. Відсутність 
інтересу призводить до низької якості навчання, швидкого забування і навіть до 
повної втрати набутих знань, умінь і навичок. Різні заходи примусу в більшості 
випадків не дають позитивних результатів.

Таким чином, для забезпечення мотивації вагомим є забезпечення 
інтересу для вивчення дисципліни та практична спрямованість отриманих 
знань, розуміння їх необхідності при подальшому працевлаштуванні.

Найкращим варіантом досягнення вказаного є дослідницький характер 
навчально-пізнавальної діяльності, робота у наукових студентських гуртках, 
участь у наукових роботах кафедри. Студенти знайомляться із актуальними 
тенденціями, проблемами галузі, намагаються спільно із керівником знайти 
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способи вирішення тієї чи іншої проблеми. Саме так формується бажання 
студента вирішити проблему, пізнати що-небудь, довести, оспорити.

Даний науково-практичний напрямок вимагає послідовного вирішення 
відразу декількох складних дидактичних завдань:

1. Використання студентами базових природничо-наукових знань і умінь, 
засвоєних ними на заняттях, для формулювання і пошуку рішень різноманітних 
проблем;

2. Багатоаспектний розгляд складних об’єктів з точки зору декількох 
наук: хімії, фізики, біології і т. д.; 

3. Підвищення загальної компетентності, формування здатності 
самостійного критичного аналізу;

4. Участь у соціально-значимий діяльності, розвиток здібностей роботи у 
творчому колективі і здібностей до самостійної пошукової діяльності; 

5. Освоєння початкових понять про особливості, структуру, 
функціональні характеристики дослідної та проектної діяльності.

Наукова робота студентів дозволяє забезпечити творчий інтерес, 
мотивацію до вивчення багатьох дисциплін, розуміння важливості отриманих 
знань для подальшої практичної діяльності.

Таким чином, використання різних способів активізації пізнавальної 
діяльності студентів дозволить забезпечити дотримання норм академічної 
доброчесності.

МЕТОДИКА ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ
ДО ВСЕУКРАЇНСЬКИХ СТУДЕНТСЬКИХ ОЛІМПІАД З ДИСЦИПЛІН 

НА КАФЕДРІ БЖД

В.І. Булюк, В.М. Лисюк

Проведення І етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з дисциплін
«Безпека життєдіяльності», «Цивільний захист» та «Основи охорони праці» в 
ОНАХТ можна розглядати як форму якісної підготовки студентів до ІІ етапу 
Всеукраїнської студентської олімпіади (далі - ВСО).

Відповідальність за підготовку та проведення І етапу Олімпіад 
покладається на завідувача кафедри. Завідувач кафедри в свою чергу призначає 
наукових керівників - викладачів кафедри, відповідальних за проведення 
І етапу Олімпіад з вказаних дисциплін. З метою успішного проведення 
Олімпіад з числа найбільш досвідчених викладачів кафедри створюється журі, 
яке забезпечує підготовчу роботу до олімпіади, зокрема, розробляє конкурсні 
завдання і методику оцінки їх виконання. При підготовці завдань для учасників 
І етапу олімпіади доцільно передбачити можливість принципово різних 
підходів до вирішення запропонованих завдань.
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