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МЕТА: 
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• Підвищити 

майстерність з: 

• Планування 

• Підготовки 

• Досягнення цілей 

• Організації 

• Підвищення 

ефективності  

• ЛЕКЦІЇ 

 

• Зосередивши увагу 

на: 

• Меті та завданнях 

• Умовах ефективності 

• Прийомах активізації 

розумової діяльності 

та уваги 

• Способах створення 

проблемних ситуацій  

• НА ЛЕКЦІЇ 

 



Виклик 1: 
МЕТА  КЛАСИЧНОЇ ЛЕКЦІЇ? (Т-1) 

× РАНІШЕ: 

× Надання ґрунтовної 
інформації 

× Надання  унікальної 
та найсвіжішої 
інформації 

× Надання «повної 
картини» від 
експерта в галузі 

× СЬОГОДНІ: 

× Надання 
роз’яснення 
складних для 
сприйняття концепцій 

× Можливість 
мотивувати до 
подальшого 
навчання  
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Виклик 2:  
ЕФЕКТИВНІСТЬ  
ЛЕКЦІЇ (Т-2) 

Піраміда Е.Дейла 
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• Попередня підготовка 

здобувачів 

• Обладнання робочих місць 

викладача і здобувачів 

• Вдале використання наочності 

і технічних засобів навчання 

• Суворе дотримання 

регламенту занять  

• Використання викладачем 

можливостей свого голосу 

• Темп читання лекції 

 

ЕФЕКТИВНІСТЬ ПІДВИЩУЮТЬ: 



ДИДАКТИЧНІ УМОВИ ЕФЕКТИВНОСТІ : 

× доведення мети лекції 
та належне її 
мотивування 

× доступність - 
врахування рівня та 
індивідуальних 
особливостей 

× науковість – розкриття 
причинно-наслідкових 
зв'язків, явищ, подій, 
міждисциплінарні зв'язки. 

× повторення важливих 
теоретичних положень 
 

× підсумки після 
кожного питання і 
мотивований перехід 
до наступного 

× уміння і здатність 
змусити себе слухати 

× емоційність викладу 

× зворотній зв'язок. 

× налагодження живого 
контакту 

× створення проблемних 
ситуацій 7 
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Виклик 3:  

ПРОБЛЕМНА СИТУАЦІЯ (Т-3) 

• Ситуація, для оволодіння якою 

окремий суб’єкт (або колектив) має 

знайти і застосувати нові для 

себе знання чи спосіб дій  

• (Український педагогічний словник / За 

ред. Гончаренка С.І.). 
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Прийоми С.Вітвицької: 

• пряма постановка 

проблеми 

• проблемне завдання у 

вигляді запитання 

• повідомлення інформації, 

яка містить суперечність 

• повідомлення протилежних 

думок з будь-якого питання 

• звернення уваги на те чи 

інше життєве явище, яке 

потрібно пояснити 

 

 

 

• повідомлення фактів, 

які викликають 

непорозуміння 

• співставлення 

життєвих уявлень з 

науковими 

• постановка питання, 

на яке повинен 

відповісти студент, 

прослухавши частину 

лекції, і зробити 

висновки 
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Типи проблемних ситуацій  

(за А.Матюшкіним): 

• Невідоме становить закономірності предмета дії: 

необхідно розкрити нову закономірність (відношення 

тощо) необхідну для пояснення певного явища або для 

доведення істинності певного положення  

• Що буде, якщо…? 

• Невідоме становить спосіб дії: необхідно знайти 

новий спосіб досягнення мети  

• Що необхідно зробити для того, щоб…? 

• Невідоме становить умови дії: виникають на різних 

етапах тренування дії, коли спосіб дії відомий, але ще 

не відомі загальні умови, що визначають структуру 

його психічної регуляції 

• За яких умов це відбудеться (буде ефективним) ….? 

 

 

 



Основні фази динаміки лекції: 

× 1. Початок сприйняття – 4-5 хв.  

× 2. Оптимальна активність сприйняття – 20-30 хв.  

× 3. Фаза зусиль – 10-15 хв.  

× 4. Фаза стомлення 
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Виклик 4:  

АКТИВІЗАЦІЯ РОЗУМОВОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ (Т-4) 



Способи активізації розумової 
діяльності здобувачів вищої освіти 
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• запитання, зокрема 

риторичні, спроби 

викликати у здобувачів 

сумнів 

• поєднання 

теоретичних положень 

з важливою для 

студентів практикою 

• використання у 

викладі найновіших 

відкриттів та здобутків 

науки 

 

• проведення 

"блискавичного" 

дослідження методом 

"мозкового штурму"  

• створення проблемних 

ситуацій тощо 

• забезпечення студентів 

опорним конспектом до 

наступної лекції, який готує 

до її сприймання, розуміння 

і здійснення обміну думками 

у "спровокованій" дискусії 

 



Виклик 5: 

Опорний конспект лекції (Т-5): 

× Наочна структурно-логічна схема, за 
допомогою якої у згорнутому вигляді 
подається навчальний матеріал з 
урахуванням суттєвих зв’язків і 
взаємовідносин  

× (ТуркотТ.І. Педагогіка вищої школи) 
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Логарифм створення ОК: 
× окреслення 

послідовності 
вивчення матеріалу 
дисципліни, його 
структуру та основні 
проблеми, навколо яких 
можна генералізу вати 
змістовні блоки ОК 

× встановлення системи 
зв'язків між окремими 
блоками навчального 
матеріалу на основі 
змістовних зв'язків 

 

× виокремлення в 
кожному блоці 
положення, які 
розкривають його зміст 
і визначити засоби 
кодування цих 
положень 

× побудова ескізу ОК та 
його апробація 

× виготовлення на 
основі ескізу 
оригіналу, придатного 
для використання 
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Ознаки вдалої лекції (Т-6): 
× ВИКЛАД: 

1. Корисний і 
доступний  

2. Емоційний і 
ненудний 

3. Цікавий, 
сповнений 
експресії, 
елементів 
доречного гумору 

4. Логічний, зв'язний, 
без відхилень, 
вільний від слів-
паразитів 

5. Використання ТЗН 

 

 

× ЗМІСТ: 

1. План лекції  

2. Виокремлення 
головного і 
допоміжного 

3. Підсумки, що 
забезпечують 
відновлення 
сприймання 

4. Нерозривний зв’язок з 
практикою та 
перспективність 

5. Кореляція з іншими 
предметами та 
цілісність 
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× ВИКЛАДАЧ: 

1. Наукова й дидактична 
підготовка 

2. Бажання викладати + науковий 
авторитет + глибоке знання  

3. Використання власного 
наукового доробку і найновіших 
наукових досягнень 

4. Створення умов для 
позитивного сприймання 
слухачами особи викладача 

5. Вигляд + настрій 

6. Дикція + володіння риторикою 

7. Відсутність прив'язки до 
конспекту 



Питання для 
подальшої роботи: 

1. Основні вимоги до лекції та її види 

2. Структура та основні етапи підготовки 
до лекції 

3. Методи викладу лекційного матеріалу 
та засоби впливу на аудиторію  

4. Імідж лектора 

5. Методи обробки та запам’ятовування 
інформації 
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Дякую за увагу! 
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