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У статті висвітлено особливості та хід застосування дослідницького підходу до вивчення уваги у навчаль-
ній роботі зі студентами-психологами. Здійснено огляд наукових публікацій за обраною темою; з’ясовано 
тематику та підходи до дослідження уваги. Враховані закономірності вивчення проявів і особливос-
тей уваги з позицій різних підходів. Висвітлено специфіку залучення студентів до дослідження уваги.  
Зроблені висновки з проведеної роботи і намічені перспективи подальших досліджень у даному напрямку.
Ключові слова: навчально-виховний процес, підготовка майбутніх фахових психологів, дослідницький 
підхід, вивчення уваги.

Постановка проблеми. Підготовка кваліфіко-
ваних фахівців у сучасних умовах потребує 

докорінних змін, що продиктовано необхідністю 
надання їм освіти на рівні, який відповідає вимогам 
діяльності в ринкових умовах. Однією з можливос-
тей досягнення належного рівня освіти є впрова-
дження дослідницького підходу в процес викладан-
ня профільних дисциплін у ВНЗ. Дана обставина 
стосується і підготовки студентів, які навчаються 
за спеціальністю «Психологія», оскільки тільки 
опанування наявними теоретичними знаннями ра-
зом із найновішими практичними напрацюваннями 
може забезпечити їм високий рівень професійної 
компетентності. Звідси випливає необхідність на-
дати майбутнім психологам необхідну підготовку 
до діяльності в реальних умовах, що забезпечить 
їм високу конкурентоспроможність на ринку пра-
ці. До таких потреб сьогодення належить і вміння 
працювати з увагою; вказана обставина пояснює 
актуальність і доцільність даного дослідження.

Проблема, що перебуває у центрі розгляду в да-
ній роботі, може бути сформульована наступним 
чином. Для ефективної роботи у сучасних умовах, 
і забезпечення високої конкурентоспроможності 
на ринку послуг, практичний психолог повинен 
вповні опанувати не лише відомими на сьогодні 
теоретичними знаннями, але й з’ясувати їхнє по-
ходження, призначення та специфіку застосуван-
ня. Проте в даний час, у ході підготовки майбутніх 
професійних психологів у ВНЗ часто використо-
вуються неактуальні знання, переважно зі заста-
рілих радянських підручників, причому без засто-
сування сучасних підходів та методів викладання. 
Це стосується різних тем, вивчення уваги зокрема.  
Через це виникає ситуація, коли, завершивши 
курс навчання, і здобувши диплом про присво-
єння відповідної кваліфікації, фахові психологи 
далеко не завжди можуть ефективно вирішувати 
завдання, що постають у їхній повсякденній ді-
яльності за обраних фахом, нерідко це стосується 
і роботи з увагою. Це протиріччя потребує деталь-
ного розгляду і пошуку можливостей для його ви-
рішення; в даному випадку буде розглянуто лише 
можливості вивчення теми «Увага».

Дана робота виконана в контексті попередніх 
досліджень, із впровадження дослідницького під-
ходу, який застосовується у навчальній роботі зі 

студентами-психологами, і є їхнім подальшим 
продовженням (див., напр.: [3-5] та ін.).

Аналіз останніх досліджень і публікацій.  
Серед публікацій за темою дослідження варто 
відзначити, перш за все, праці класиків вітчиз-
няної і зарубіжної психології, які до сьогодні не 
втратили свого значення. Необхідно згадати пу-
блікації П.Я. Гальперіна [7], Ф.Н. Гоноболіна [8], 
Н.Ф. Добриніна [9; 10], Н.В. Дубровинської [13], 
О.Ю. Єрмолаєва [14], О.Р. Лурії [16], І.В. Страхо-
ва [20], Н.Ф. Суворова [21], Л.Н. Фоменка [23], як 
і збірники праць різних авторів [18].

Не меншої уваги заслуговують і публікації 
сучасних науковців: О. Андрєєва і Л. Хромова [1], 
І.Л. Баскакової [2], Л.І. Габдуліної [6], Ю.Б. До-
мрашова [11], А.О. Дробинської [12], Т.К. Кома-
рової [15], Р. Наатанена [17], І.С. Уточкіна [22], а 
також збірники праць різних авторів [19].

У цих публікаціях детально розглянуті питання 
призначення та розвитку уваги; надано відомості про 
її природу та особливості; висвітлено основні проб-
леми, що постають при дослідженні уваги і ство-
ренні теорій; подано інформацію про методологію 
та методи дослідження уваги; висвітлено приклад-
ний аспект застосування знань про увагу, причини 
неуважності та можливості її корекції; а також роз-
глянуті шляхи подолання труднощів, що виникають 
при формуванні уважності в навчальному процесі як 
і стан сучасних досліджень у даному напрямку.

Виділення не вирішених раніше частин загаль-
ної проблеми. Незважаючи на те, що основні під-
ходи до дослідження уваги у наявній науковій лі-
тературі на дану тему висвітлені достатньо повно, 
інформації про те, як саме доцільно, оптимальним 
чином, ознайомлювати з цими знаннями студентів-
психологів, ані викладу досвіду подібної роботи, 
не знайдено. Оскільки наявна інформація не дає 
цілісної картини явища, а лише певну сукупність 
окремих відомостей, видається доцільною розробка 
відповідного підходу, який би дозволив освоїти не 
лише наявні теоретичні знання, але й практичні 
способи дослідження уваги, а також вказав мож-
ливості застосування цих знань. Ця обставина спо-
нукає до проведення самостійного дослідження.

Мета роботи: висвітлити особливості та хід за-
стосування дослідницького підходу до вивчення ува-
ги у навчальній роботі зі студентами-психологами.
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Завдання дослідження:
– здійснити огляд наукових публікацій за об-

раною темою; з’ясувати тематику та підходи до 
дослідження уваги;

– врахувати закономірності вивчення проявів 
і особливостей уваги з позицій різних підходів, 
для планування власного дослідження;

– висвітлити специфіку залучення студентів 
до дослідження уваги у навчальному процесі;

– зробити висновки з проведеної роботи і на-
мітити перспективи подальших досліджень у да-
ному напрямку.

Виклад основного матеріалу дослідження. Про-
ведене дослідження полягало у розробці та реа-
лізації конструктивного підходу до ознайомлення 
студентів із дослідженням уваги, який би дозволив 
поєднати наявні знання про предмет розгляду на 
певній доцільній основі, подати їх доступно й у чіт-
кій логічній послідовності, виходячи з їхніх потреб 
у таких знаннях, наявного рівня знань і вимог їхньої 
професійної підготовки у ВНЗ. У роботі використано 
як відомості, отримані в результаті огляду публіка-
цій на дану тему, так і наявний досвід викладання, 
при реалізації запропонованого підходу ставилося 
завдання наблизити наукові теорії до повсякденно-
го життя кожної людини, а також професійної ро-
боти практичного психолога, з тим, щоб зробити їх 
зрозумілими для студентів. У даному дослідженні 
передбачено як аналітичну, так і практичну скла-
дову; воно організовується та проводиться викла-
дачем, проте з максимально повним залученням 
студентів; і реалізується як в аудиторній, так і по-
зааудиторній навчальній діяльності. Розроблений 
підхід апробовано при викладанні курсу «Загальна 
психологія» студентам, які навчаються за спеціаль-
ністю «Психологія», на 1-му курсі в Національному 
університеті «Львівська політехніка». Причому не 
передбачалося проведення лекційного заняття за 
класичною схемою, натомість студентам було за-
пропоновано завчасно ознайомитися з матеріалами 
лекції, розміщеними у «Віртуальному навчальному 
середовищі» закладу; а також здійснити огляд ре-
комендованих і додаткових літературних джерел на 
дану тему. Така попередня підготовка студентів із 
питань, що розглядаються при вивченні даної теми, 
створює передумови для реалізації дослідницького 
підходу, і дозволяє їм включитися в процес форму-
вання необхідних знань. Вони повинні брати участь 
у дискусії, ставити запитання, пропонувати шля-
хи їхнього можливого вирішення тощо, тобто з па-
сивних об’єктів одержання знань стати активними 
суб’єктами, здатними до їх пошуку та створення. 
Запропонована логічна послідовність проведення 
дослідження, як подача і опрацювання теоретичного 
матеріалу, так і його практична компонента, в ско-
роченому викладі, наведена далі.

Розпочинати вивчення даної теми доцільно 
з огляду наявних знань про предмет розгляду; од-
ночасно необхідно зробити спробу з’ясувати, на-
скільки студенти обізнані з питаннями, винесеними 
на розгляд, чи все у них зрозуміло тощо. Відповідно, 
одні питання можна розглядати побіжно, а на інших 
зупинятися детальніше; що дозволяє організувати 
роботу на заняттях значно ефективніше. Спочат-
ку послідовно розглядаються питання: поняття про 
увагу, де наводяться випадки її проявів із повсяк-
денного життя, акцентується на важливості її наяв-
ності, даються відомі визначення цього поняття. Тут 

же можна розпочати вводити елементи диспуту, за-
давши запитання: Які ще визначення вам відомі?  
Які між ними відмінності та чому вони наявні?

Висвітливши актуальність даної теми, можна 
приступити до розгляду питання про особливос-
ті уваги. При його розкритті необхідно пояснити, 
чому саме поняття уваги має складну та драматич-
ну історію в психології, коли представники різних 
напрямків і течій у психології то ставили її в самий 
центр системи психології, то, навпаки, оголошува-
ли її фікцією та джерелом псевдопроблем і взагалі 
видаляли з психології. Коли студенти зацікавилися 
цією обставиною, необхідно пояснити, що така си-
туація була зумовлена саме особливостями уваги. 
Відтак, можна приступити до викладу особливос-
тей уваги; слід детально розглянути, що є в уваги 
спільного з іншими психічними процесами, а чим 
вона від них відрізняється. Важливо також від-
значити, що навіть серед вітчизняних фахівців 
немає одностайності з цього питання, тому в од-
них підручниках із психології увага розглядається 
в розділі «Психічні процеси», а в інших – у розділі 
«Психічні стани». У цьому випадку можна поціка-
витися думкою студентів про те, хто до якої по-
зиціє схиляється і чому так вважає; після короткої 
дискусії слід розповісти про сучасні уявлення про 
психологічний механізм уваги, а затим перейти до 
вирішення наступного завдання.

Далі слід висвітлити питання про класифі-
кацію видів уваги: для цього необхідно навести 
критерії, за якими увагу поділяють на види; на-
звати види уваги, що виділяють за кожним із 
критеріїв, надати необхідні пояснення та навести 
приклади. По тому можна навести дані про окре-
мі види уваги, які варто розглянути детальніше, 
розповісти при їхні прояви у поведінці та ді-
яльності у повсякденних ситуаціях, передусім, 
це: увага мимовільна, довільна та післядовільна. 
Можна попросити студентів самим навести про-
яви цих видів уваги, з повсякденного життя.

У наступному питанні доречно розкрити якості 
уваги: її об’єм, розподіл, концентрація, стійкість 
і переключення. Для кожної з них необхідно на-
вести визначення, а також розповісти, в яких ви-
дах діяльності до них висуваються високі вимоги; 
також як вони вимірюються та формуються. Роз-
повідаючи про стійкість, варто згадати і про про-
тилежну до неї якість: розсіяність, яка полягає 
у неспроможності людини тривало зосереджува-
ти увагу на певному об’єкті. Необхідно розповісти 
і про те, від чого залежать індивідуальна вира-
женість у кожної людини тих чи інших якостей 
уваги. Тут це потрібно поцікавитися думкою сту-
дентів про те, як задіяні у них ці якості, наскільки 
виражені та чому, які це має наслідки тощо.

Після цього можна перейти до розкриття 
зв’язку уваги з особистісними якостями людини, 
і розповісти про такі важливі для кожного якості, 
як уважність і спостережливість. Необхідно розпо-
вісти студентам про їхню роль у процесах навчан-
ня та діяльності, особливості формування та заді-
яння у певних конкретних випадках. Можна також 
поцікавитися думкою присутніх із приводу того, 
наскільки вони вважають важливими дані якості, 
як вони у них сформовані та проявляються, тощо.

Далі розповідаємо про перевірку уважності, 
причому розповідь доцільно поєднати з пара-
лельною перевіркою уважності студентів. Зазви-



«Young Scientist» • № 8 (60) • August, 2018

П
Е

Д
А

ГО
ГІ

Ч
Н

І 
Н

А
У

К
И

321
чай перевірка уважності та спостережливості, 
за умови її належної підготовки і вмілого про-
ведення викликає підвищений інтерес у аудито-
рії, тому присутні залюбки включаються в цей 
процес. Варто використати не лише відповід-
ні завдання, які можна знайти у спеціальній 
літературі, але й власні, які близькі до повсяк-
денності присутніх; у такому випадку вони пе-
реважно відзначають, що дійсно не помічали ба-
гатьох звичних повсякденних речей. Слід також 
відзначити, що навіть найуважніші люди пері-
одично відключають увагу від інформації, яку 
сприймають, оскільки через певні проміжки часу 
неминуче настає короткочасне переключення 
уваги на інший об’єкт, що зумовлено втомлюва-
ністю і необхідністю тимчасової зміни виду уваги.  
Ця теза також тут же перевіряється на прак-
тиці, оскільки навіть при прослуховуванні даної 
лекції ніхто з присутніх не може бути постій-
но уважним, що студенти підтверджують. Від-
так, значна частина важливої інформації втра-
чається; тому наступне запитання до аудиторії:  
«Що з цим можна вдіяти»? Після короткого обго-
ворення студентам запропоновано спочатку екс-
периментально визначити, як часто відбувається 
мимовільне переключення їхньої уваги під час за-
нять, що потрібно зробити в експериментальній 
частині даного дослідження.

Затим необхідно розкрити питання про те, що 
таке неуважність і розповісти про причини її ви-
никнення. Слід наголосити, що це багатогранне 
та багатоваріантне явище яке, проте, передусім 
пов’язане з надмірно поспішним, завчасним реа-
гуванням на інформацію. Імпульсивність – одна 
з причин неуважності, тому слід розповісти і про 
таку властивість індивіда; інша причина передчас-
ного припинення процесу сприймання або мислен-
ня – мимовільне переключення свідомості на інший 
об’єкт, та ін. Далі поступово слід розповісти про те, 
що заважає нам постійно, з необхідною інтенсив-
ністю, сприймати необхідну інформацію, зокрема, 
виклад під час лекційного заняття. Оскільки таких 
причин чимало, думками з цього приводу також 
доцільно обмінятися зі студентами.

Наступне питання повинно розкрити можли-
вості зосередження уваги на необхідному джере-
лі інформації. Крім необхідних відомостей з цьо-
го приводу, студентам потрібно надати правила, 
(які теж по ходу можна обговорювати), що спря-
мовані на підвищення уважності при роботі з на-
вчальним матеріалом. Наступні питання до при-
сутніх: «Хто знав раніше про ці правила? А хто 
їх використовує? А хто вдальнішому бажає ними 
користуватися?» Відповіді дають багато матері-
алу, як для дискусії, так і для подальших роз-
думів над даною темою та роботою зі студентами.

Далі потрібно розглянути питання про роль 
уваги в діяльності, передусім у процесі праці. 
Слід розповісти про те, що ефективність трудо-
вої діяльності людини значною мірою залежить 
від ступеня, характеру і окремих якостей її ува-
ги. Через це неможливо переоцінити роль уваги 
у ряді професій, перш за все тих, які пов’язані 
з виконанням небезпечних робіт. У процесі праці 
кожній людині необхідна цілеспрямована воля, що 
виражається в наявності уваги. Оскільки якості 
уваги відіграють важливу роль у багатьох профе-
сіях, тому їх експериментальне дослідження має 

важливе значення, і це повинні вміти практичні 
психологи. Аналогічно, слід висвітлити питання 
про роль уваги у ході навчання. Зокрема, при ор-
ганізації навчально-виховного процесу необхідно 
враховувати особливості всіх видів уваги. Можна 
навести приклади вірного задіяння уваги аудито-
рії, з власного досвіду, зокрема, при викладі дано-
го курсу та цієї теми. Затим варто зупинитися на 
психолого-педагогічних умовах формування уваги 
тих, хто навчається. Особливо слід відзначити, що, 
будучи одною з умов успішності навчання, увага 
в цьому процесі і формується; за необхідності по-
трібно навести пояснення цього положення.

На завершення теоретичної частини заняття 
слід розповісти про розвиток уважності; при цьо-
му розкрити як теоретичні, так і практичні ас-
пекти. Слід відзначити, що важливо враховувати 
особливості певної діяльності, однак, є правила, 
спільні для всіх. Відтак, переходимо до озна-
йомлення присутніх з цими правилами, які по 
ходу викладу пояснюємо і обговорюємо. Деталь-
но розглядаємо способи тренування переключен-
ня уваги, об’єму, розподілу та ін.; варто відразу 
наводити приклади відповідних методик та ігор. 
Проведення оцінювання та тренування уважності 
виносимо на практичну частину дослідження, що 
передбачено здійснити під час практичних занять.

На цьому аналітичну частину викладу теми 
можна завершити; значно більші можливос-
ті для реалізації дослідницького підходу надає 
його практична частина. Необхідність її розробки 
і впровадження зумовлена тим, що навіть після 
ознайомлення з наявними знаннями з даної теми 
студенти зустрічаються з чималими трудноща-
ми, зокрема, при застосуванні отриманих знань 
на практиці. Для подолання виявлених трудно-
щів майбутнім психологам запропоновано низку 
завдань, поданих у міру зростання їхньої склад-
ності; відтак, приступаємо до експериментально-
го дослідження та тренування уваги.

Завдання, спеціально підібрані та погруповані 
певним чином, взяті з різних доступних джерел, 
переважно збірників різноманітних завдань для 
розвитку уваги; однак їхній список у переліку ви-
користаних джерел не наводиться, оскільки він 
досить об’ємний. Необхідно розповісти студентам 
і про апаратні методи дослідження і тренування 
уваги, хоча, через відсутність потрібних приладів 
скористатися цими можливостями неможливо.

1. Перевірка уважності за допомогою самоспос-
тереження. Студентам запропоновано встанови-
ти, скільки разів протягом заняття відбувається 
мимовільне відключення їхньої уваги від теми 
викладу. Момент відключення уваги від об’єкта 
сприймання зафіксувати важко, але легко зафік-
сувати ті моменти, коли вона до нього поверта-
ється. Їх можна зафіксувати, якщо під час лекції 
ставити відмітки на полях конспекту, а в кінці за-
няття підрахувати їх загальну кількість. Студен-
ти, за бажанням, оголошують отримані результа-
ти, які оцінюються і обговорюються.

2. Визначення об’єму уваги. Присутнім запро-
поновано запам’ятати як можна більше предметів, 
які пред’являються їм на малюнках, що демон-
струються на екрані за допомогою мультимедійно-
го проектора, в обмежений проміжок часу. Після 
цього їм потрібно записати як можна більше пред-
метів із тих, що були пред’явлені. Дослід необхід-



«Молодий вчений» • № 8 (60) • серпень, 2018 р. 322

П
Е

Д
А

ГО
ГІ

Ч
Н

І 
Н

А
У

К
И

но повторити кілька разів, оцінюються середні ре-
зультати, які оцінюються і обговорюються.

Для визначення об’єму уваги можна також 
запропонувати тест, який виконується за допо-
могою таблиць Горбова, що містить цифри від 
1 до 90, написані різними шрифтами. Для роз-
витку даної якості можна також запропонувати 
знаходити, на час, відмінності у схожих малюн-
ках, проводити спеціальні ігри тощо.

3. Оцінювання і тренування вміння розподіляти 
увагу. Для цього запропоновано засікти час, про-
тягом якого вони називають цифри від 1 до 20, 
одночасно записуючи їх на папері у зворотньо-
му порядку. Студенти працюють парами, де один 
з них виступає в ролі піддослідного, а інший – екс-
периментатора, а потім навпаки. Після оголошен-
ня результатів підбиваються підсумки виконання 
завдання; для тренування даної якості запропо-
новано регулярно виконувати подібні вправи.

4. Визначення і розвиток стійкості уваги. 
Присутнім запропоновано виконати на час тест 
«Лабіринт», в якому необхідно, лише поглядом 
слідуючи лабіринтом, знайти вихід із нього. Ана-
логічно виконується «Тест плутаних ліній». Після 
оголошення результатів необхідно влаштувати 
їх обговорення та підбити підсумки. Для визна-
чення показників стійкості та переключення ува-
ги можна також запропонувати інше завдання: 
додавання однозначних цифр двома способами.

Для тренування стійкості уваги студентам за-
пропоновано дослідити особливості коливання 
власної уваги, за допомогою вправи з усіченою 
пірамідою. Визначивши кількість її мимовільних 
«переключень» під час спостереження за певний 
час, треба тренуватися за допомогою вольового зу-
силля утримувати малюнок тільки в одному поло-
женні, як можна довше. Для розвитку даної якості 
можна регулярно виконувати подібні завдання.

5. Тренування у швидкому переключенні уваги 
з одного об’єкта на інший. Майбутнім психологам 
запропоновано виконати завдання з червоно-чор-
ними таблицями Горбова-Шульте. Піддослідний 
повинен позмінно і у певному порядку знаходити 
і показувати чорні і червоні цифри; час, затра-
чений на виконання завдання, дозволяє оцінити 
швидкість переключення уваги. Регулярно трену-
ючись, з різними варіантами таблиць, можна зна-
чно покращити показники переключення уваги.

6. Психотренінг на увагу. Після експеримен-
тальної оцінки якостей уваги і тренування їх-
нього розвитку, студентів доцільно ознайомити 
з психотренінгом на увагу, та особливостями 
його проведення. Його проведення дозволяє мак-
симально задіяти наявні ресурси психіки, мож-
ливості власної уваги та розвивати їх. Вмінням 
проводити подібні тренінги повинен опанувати 
кожен практичний психолог.

7. Робота фахівців з увагою. Студентам запро-
поновано переглянути фільми з циклу «Ігри ро-
зуму»: випуск 1-й з 1-го сезону; випуск 1-й з 2-го 
сезону. У цих випусках не лише показано прояви 
певних особливостей уваги, але й роботу фахів-
ців, що використовують їх на практиці. У дано-
му випадку показано роботу ілюзіоністів, проте 
відзначено, що їх можуть застосовувати і про-
фесійні шахраї; але передусім вони становлять 
значний інтерес для професійних психологів. Пе-
регляд запропонованого матеріалу викликає чи-

малу зацікавленість у присутніх, після чого вла-
штовується обговорення побаченого.

На завершення слід відзначити наступне. Те-
оретична частина заняття значною мірою таки 
містила традиційний виклад матеріалу; це пояс-
нюється тим, що студенти переважно не лише не 
підготувалися, як належить, до даної теми, але 
й взагалі зачасту не готові до дослідницького ви-
вчення різних тем курсу. Вони не готові критично 
оцінювати отриману інформацію, висловлювати 
свою думку, доводити, аргументувати і т. п. Про-
те даний факт аж ніяк не повинен перешкодити 
його впровадженню у навчально-виховний про-
цес, що є нагальною вимогою сьогодення. Розпо-
чавши освоювати даний підхід з 1-го курсу, вони 
згодом зможуть належним чином, під час навчан-
ня на старших курсах, не тільки оцінити його, але 
й освоїти, пристосувавшись до чинних вимог.

Щодо результатів проведеного дослідження, 
варто відзначити наступне. Під час його проведення 
студенти отримали змогу не лише поглибити тео-
ретичні знання про предмет розгляду, на сучасно-
му рівні, але й їх підтвердження та наочну демон-
страцію положень, що розглядаються, взяти участь 
в обговоренні тощо. Майбутні психологи спробували 
досліджувати практично якості уваги і використову-
вати отримані знання на практиці. Надані студентам 
під час занять практичні вміння і сформовані нави-
чки дозволяють їм краще освоїти прийоми, способи 
і методи роботи з їхніми потенційними клієнтами, 
як під час проходження практики, так і в подальшій 
роботі за обраним фахом. Використаний спосіб по-
дачі навчального матеріалу дозволяє максимально 
наблизити підготовку майбутніх психологів до вимог 
повсякденної практики. А висвітлення питань про 
те, де, коли і як можна задіяти ці знання при вико-
нанні професійних обов’язків на робочому місці, слід 
сподіватися, полегшить їхню адаптацію до роботи 
у сучасних умовах.

Висновки і пропозиції. Проведене досліджен-
ня дає підстави констатувати наступне:

1. Огляд наукових публікацій за обраною те-
мою дозволив констатувати, що в працях науков-
ців наявні необхідні напрацювання, які дозволя-
ють належним чином обґрунтувати і реалізувати 
дослідницький підхід при вивченні уваги у нав-
чальній роботі зі студентами.

2. Застосування дослідницького підходу до 
вивчення уваги у ході її викладання студентам-
психологам дозволяє систематизувати наявні 
знання, викласти їх у певній доцільній послідов-
ності, зробити доступнішими і зрозумілішими, 
а відповідно, підняти мотивацію до її вивчення 
та подолати низку труднощів, пов'язаних з опа-
нуванням питань, винесених на розгляд.

3. Впровадження запропонованого підходу до-
зволяє підняти інтерес до вивчення уваги у сту-
дентів, зацікавити їх у подальшому ознайомлен-
ні з іншими питаннями із даної теми, методами, 
способами і перспективами дослідження, що має 
позитивний вплив на залучення їх до наукової 
діяльності, а відтак і на процес формування їх-
ньої професійної компетентності.

Щодо пропозицій, у майбутньому передбаче-
но поширити дослідницький підхід на інші теми 
курсу, розробивши раціональні способи і прийо-
ми його застосування; а також впровадити при 
вивченні інших навчальних курсів.
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ИССЛЕДОВАНИЯ ВНИМАНИЯ В УЧЕБНОЙ РАБОТЕ  
СО СТУДЕНТАМИ-ПСИХОЛОГАМИ

Аннотация
В статье освещены особенности и ход применения исследовательского подхода к изучению внимания 
в учебной работе со студентами-психологами. Осуществлен обзор научных публикаций по выбранной 
теме; выяснены тематика и подходы к исследованию внимания. Учтены закономерности изучения про-
явлений и особенностей внимания с позиций различных подходов. Освещена специфика привлечения 
студентов к исследованию внимания. Сделаны выводы из проведенной работы и намечены перспекти-
вы дальнейших исследований в данном направлении.
Ключевые слова: учебно-воспитательный процесс, подготовка будущих профессиональных психоло-
гов, исследовательский подход, изучение внимания.
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STUDYING ATTENTION IN EDUCATIONAL WORK  
WITH STUDENTS-PSYCHOLOGISTS

Summary
The article highlights the peculiarities and the course of application of the research approach to the study 
of attention in the educational work with students-psychologists. A review of scientific publications on the 
chosen topic; The subjects and approaches to research attention are clarified. Peculiarities of the study 
of manifestations and features of attention from the standpoint of different approaches are considered. 
The specificity of attracting students to research attention is highlighted. The conclusions drawn from the 
work performed and the prospects for further research in this direction are made.
Keywords: educational process, preparation of future professional psychologists, research approach, study 
of attention.


