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Практична робота № 5 

 

ЛЕКЦІЯ ЯК ОДНА З ОСНОВНИХ ФОРМ ОРГАНІЗАЦІЇ 

НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ У ВИЩІЙ ШКОЛІ 

 

МЕТА РОБОТИ:  

Усвідомити сутність поняття форми організації навчання, типу, структури і 

стилю лекції. 

Навчитися обирати оптимальну форму організації навчання з урахуванням ці-

лей і задач навчання, вікових та індивідуальних особливостей студентів. 

Навчитися розробляти конспект лекції (повний і тезовий) з урахуванням вимог 

вищої школи. 

 Час виконання роботи – 6 годин. 

 

Після виконання роботи студент повинен : 

 Знати: 

Сутність поняття форми організації навчання; типи, структуру і стиль лекції. 

 Вміти: 

Обирати оптимальну форму організації навчання з урахуванням цілей і задач 

навчання, вікових та індивідуальних особливостей студентів. 

Розробляти конспект лекції з урахуванням вимог вищої школи. 

Аналізувати наведений теоретичний матеріал. 

 

1. ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ РОБОТИ 

1.1 Ознайомитися з наданим теоретичним матеріалом. 

1.2 Відповісти на контрольні питання. 

1.3 Виконати завдання, наведені у додатку 1. 

1.4 Скласти звіт. 

 

2.  ЗАВДАННЯ НА САМОСТІЙНУ РОБОТУ 

2.1 Розглянути питання: «Управління аудиторією» [4, с. 136-143, дода-

ток 1 метод. вказівок]. 

2.2  Виконати завдання, наведені у додатку 1. 

2.3  Відповісти на тестові питання (додаток 2) 

 

 3. ОПИС РОБОЧОГО МІСЦЯ 

На робочому місці повинно бути: 

Методичний посібник i завдання. 

Необхідна література. 

4. ВМІСТ ЗВІТУ 

В процесі виконання роботи студент готує звіт по роботі, в який входить 

інформація у відповідності із завданням на роботу. Оформлення звіту прово-
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диться згідно вимогам до оформлення звітів з лабораторно-практичних робіт 

ТДАТУ. Звіт повинен містити: 

 - назву i мету роботи; 

 - основні положення теоретичної частини; 

 - виконані завдання, наведені у додатку 1; 

 - висновки. 

 

5. ПИТАНЯ ДЛЯ САМОПІДГОТОВКИ  

1. Що характеризують форми організації навчання?  

2. У чому полягає призначення лекції?  

3. Класифікація типів лекцій. 

4. Критерії вибору типу лекції. 

5. Основні властивості лекції. 

6. Структура, зміст лекції. 

7. Чим у першу чергу необхідно керуватися при відборі і структуруванні 

змісту лекції? 

8. Стиль лекції. 

9. Послідовність підготовки до лекції. 

10.Динаміка лекції. 

  

6. ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА 

Форми організації навчання характеризують зовнішній аспект процесу 

володіння знаннями: кількість студентів, місце і тривалість навчання, особли-

вості спілкування викладача і студента.  

Таким чином, форма навчання відображає зовнішні, організаційні 

особливості педагогічного процесу. 

У вищих аграрних навчальних закладах з успіхом використовують різ-

номанітні форми організації навчання - індивідуальні, групові, масові, ауди-

торні і позааудиторні. Щодо конкретних форм організації навчально-

пізнавальної діяльності студентів, то основними елементами навчального про-

цесу є: лекція, лабораторні, семінарські і інші практичні заняття, виробнича 

практика, виконання робіт, що вимагають застосування знань  (розрахунково-

графічні роботи, курсові проекти і роботи, дипломний проект), заліки, іспити, 

захист проектів. 

 

 НАВЧАЛЬНЕ ЗНАЧЕННЯ ЛЕКЦІЇ В СУЧАСНІЙ ВИЩІЙ ШКОЛІ 
В Законі України «про вищу освіту» зазначено, що: «основними видами 

навчальних занять у вищих навчальних закладах є: лекція, лабораторне, семі-

нарське , індивідуальне заняття, консультація».  

Лекція є найпоширенішим засобом передачі та сприймання навчальної 

інформації і, водночас, її проведення є найвідповідальнішим обов’язком викла-

дача. 

Лекція взагалі - це логічний, системно-послідовний, усний виклад пи-
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тань науки, техніки чи культури, мистецтва для аудиторії слухачів. У вищій 

школі застосовують академічну лекцію - логічний, системно-послідовний об-

межений рамками часу усний виклад певної частини теоретичних основ галузі 

науки в аудиторії сталого типу слухачів. 

Лекція призначена для того, щоб закласти основи наукових знань ви-

значаючи напрям, зміст і характер всіх видів навчальних занять, І найперше, 

самостійної роботи студентів. Вони вводять студентів в науку, знайомлять з ме-

тодологією досліджень, відкривають шлях до самостійного творчого пошуку, 

сприяють систематичному формуванню знань. 

Залежно від призначення конкретної лекції, її цілі можуть бути різними. 

Але завжди розв'язуються постійні завдання лекції - розвиток мислення студе-

нтів, формування їх наукового світогляду, виховання позитивного ставлення до 

праці, проблемного бачення перспектив розвитку майбутньої професійної дія-

льності тощо. 

Мета лекції залежить і від галузі наукових знань, що викладається. 

Добре прочитана лекція збуджує думки студентів, спонукає їх роздуму-

вання над предметом науки, шукати відповіді на проблемні питані перевіряти 

цікаві і важливі наукові положення. Вона повинна спрямовувати студентів до 

інформаційного пошуку, до поглибленого самостійно вивчення навчального 

предмета, до експериментальних наукові досліджень. 

Під впливом лекції як провідної організаційної форми навчання студен-

тів виховуються погляди на науку, на її завдання та перспективи розвитку,   фо-

рмуються   наукові   переконання.   При   вдалому   висвітлені наукових питань 

лектором, коли положення науки добре ілюструються, доводяться, то навіть 

усталені, традиційні явища і предмети можуть надати відбиток новизни про-

блеми і викликати інтерес у студентів. 

Лекція є одним з провідних способів оперативного ознайомлення студе-

нтів з найновішою науковою інформацією, їй  належить провідна роль у на-

вчальному процесі. Внаслідок здатності прогресивно розвиватися адекватно 

новим вимогам до підготовки фахівців, вона стверджується як основна і не-

змінна форма організації навчання у вищих закладах освіти. 

Основні переваги лекції полягають у наступному: 

• за одну лекцію студент може отримати стільки інформації, на яку 

йому треба витратити до одного місяця самостійної наукової роботи; 

• найважчі, найскладніші поняття з галузі науки кожен студент може 

зрозуміти за допомогою лекції, в той час, коли в самостійному опрацюванні не 

всі студенти здатні на це; 

• живе слово викладача гуртує студентів у навчальній праці, вони мо-

жуть оволодівати знаннями в певному емоційному піднесенні, що робить їх 

працю не тільки організованішою, але й продуктивнішою; 

• сумісна робота лектора і студентів створює загальне поле напружен-

ня, яке підсилює навчально-пізнавальну активність особисто кожного студента 

і надає інтелектуального піднесення лектору, надихає його на творчу імпрові-

зацію викладання, тобто відбувається взаємне емоційне стимулювання студен-

тів і лектора; 
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• лекція спричиняє глибокі виховні впливи на слухачів як змістом 

навчальної інформації, так і через особистісні якості викладача, перш за все йо-

го наукову ерудицію і педагогічні уміння та навички. 

 

ТИПИ ЛЕКЦІЙ 

 

За місцем, яке лекції займають у структурі послідовності вивчення 

дисципліни, можуть бути наступних типів: 

1.  Ввідна лекція, в якій студентів ознайомлюють з галуззю науки, що 

має викладатися в курсі навчальної дисципліни. 

2.  Лекції початку курсу, в якій особлива увага приділяється розкриттю 

основних наскрізних понять і термінів, найхарактерніших для даної галузі нау-

ки. 

3.  Лекції основного курсу, де подається основний зміст галузі науки, що 

вивчається. , 

4. Заключні лекції, в яких матеріал узагальнюється, ще раз систематизу-

ється за весь курс. 

5. Оглядові лекції, що висвітлюють основні напрями досягнутого і пер-

спективного розвитку галузі науки. 

Якщо систематизувати лекції на основі провідного метода їх прове-

дення, то виокремлюються такі їх типи : 

1) лекція інформаційного повідомлення; 

2) лекція - пояснення; 

3) пояснювально - ілюстративна (демонстративна) лекція; 

4) лекція - розповідь; 

5) проблемна або евристична лекція; 

6) лекція із запланованими помилками; 

7) лекція - консультація (коли перед лекцією, або в процесі її проведен-

ня лектору подають письмові чи усні запитання, на які він дає відповідь). Деякі 

дослідники називають цей тип лекцій "лекція-бесіда", "лекція-пресконферен-

ція"; 

8)лекція - диспут. 

В процесі розвитку лекцій з'явилися такі її різновиди, коли до проведен-

ня залучаються два і більше лекторів. До лекцій, які виділяються на основі кі-

лькості викладачів, що її проводить, відносяться: 

1) лекція — монолог;   

2) лекція - вдвох; 

3) лекція - втрьох; 

4) лекція - круглий стіл; 

Наведені класифікації не заперечують одна одну, вони доповнюють, по-

глиблюють і систематизують наші знання про лекцію, допомагають оптималь-

ному їх вибору для будь - яких конкретних умов: 

Вдамося до короткої характеристики основних типів лекцій. 

Ввідна лекція читається на початку навчального курсу при вивченні на-

вчальної дисципліни. Її основна мета - ознайомити слухачів з колом проблем, 
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які будуть розглядатися в процесі вивчення курсу. Вона повинна не тільки да-

вати уяву студентам про зміст навчальної дисципліни, а й показати необхід-

ність знань з даної галузі науки в системі підготовки майбутнього фахівця, роз-

крити взаємозв'язки з іншими навчальними предметами. Крім цього, на цій ле-

кції висвітлюється загальна організація навчальної праці студентів по оволо-

дінню знаннями з предмета: що буде розглянуто на лекціях, які теми будуть ви-

кладені на семінарських чи лабораторно - практичних заняттях, як буде органі-

зоване консультування. Щоб самостійна робота студентів була більш цілеспря-

мованою, слід на ввідній лекції видати студентам орієнтований перелік екзаме-

наційних питань з предмета, що вивчається. На ввідній лекції студентів знайо-

млять з системою контролю знань з навчального предмета, критеріями оціню-

вання навчальних досягнень. 

Заключна лекція завершує курс лекцій з навчального предмета. Виок-

ремлюючи ключові проблеми курсу, лектор систематизує і узагальнює навча-

льний матеріал, показує тенденції розвитку наукової галузі. Важливо  показати 

практичний сенс отриманих знань, привернути увагу студентів до перспектив 

їх застосування в майбутній професійній діяльності. На заключній лекції пока-

зуються напрями науково — дослідницької діяльності в даній галузі знань, 

стимулюється інтерес студентів до більш глибокого дослідження проблем. 

Оглядова лекція читається під час виробничих практик, в період вико-

нання дипломних проектів і робіт, а також перед складанням іспитів. Найчас-

тіше цей тип лекцій застосовується у навчальній роботі зі студентами - заочни-

ками. Як правило, в них дається методика оптимальної організації самостійної 

роботи з оволодіння навчальним матеріалом. Оглядові лекції для студентів за-

очників спрямовані на орієнтування їх в навчальному матеріалі, який необхідно 

засвоїти самостійно, Крім цього, на них висвітлюються концептуальні, базові 

основи відповідного навчального предмета, яким повинні оволодіти студенти в 

міжсесійний період. 

У період підготовки студентів до контрольних заходів на оглядових ле-

кціях розглядаються принципові питання навчального матеріалу, який вино-

ситься на іспит чи залік. Поряд з аспектами організації самостійної роботи сту-

дентів при підготовці до іспиту, в останній раз матеріал узагальнюється, пода-

ються настанови щодо зведення знань студентів в систему. 

Проблемна лекція. 

Проблемні лекції найбільш придатні тоді, коли студенти вже оволоді-

ли базовими знаннями складного розділу, теми, чи навіть курсу. Багаторічна 

практика використання таких типів лекцій, дозволяє стверджувати, що вони за-

безпечують формування продуктивної, творчої активності студентів у системі з 

іншими організаційними формами навчання, займаючи в ній своє чільне місце. 

На лекціях проблемного характеру процес пізнання студентів наближа-

ється до пошукової дослідницької діяльності. При цьому досягаються такі ди-

дактичні цілі: 

• привернути увагу студентів до навчальної теми, збудити в них пізна-

вальний інтерес; 
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• поставити студентів перед таким посильним пізнавальним ускладнен-

ням, подолання якого активізувало б їх розумову діяльність; 

• створити ситуацію вирішення студентами протиріччя між пізнаваль-

ною потребою, яка виникла у них, та неможливістю її задоволення за допомо-

гою наявного запасу знань (створити мотив стимул); 

• допомогти студентам з'ясувати проблему і накреслити напрями вихо-

ду із ситуації, що виникла; 

• оволодіння студентами теоретичними знаннями, розвиток їх мислен-

ня та формування професійної мотивації майбутнього фахівця. Успішність до-

сягнення цілей проблемної лекції забезпечується її змістом, способом органі-

зації спільної діяльності та засобами спілкування лектора з аудиторією. 

При відборі змісту навчального матеріалу проблемної лекції необхідно: 

визначити міру поєднання індуктивної і дедуктивної побудови навчального ма-

теріалу, групу опорних понять для самостійного засвоєння студентами нових 

знань і способів дій шляхом вирішення навчальних проблем; визначити основні 

протиріччя і сформулювати проблеми; дотримуватись системності в побудові 

змісту. При цьому логіка навчального предмету повинна відповідати логіці на-

укового знання.  В змісті повинні бути поняття і способи дій досить високого 

рівня узагальненості.  

Зміст проблемних лекцій повинен відображати найновіші досягнення 

науки і передової практики. Таким чином, для проблемного викладу відбира-

ються вузлові, найважливіші розділи курсу, що вивчається . 

Проблемна лекція вибудовується як діалог викладача зі студентом, пре-

дметом якого є зміст навчального матеріалу. При цьому студенти мимоволі за-

лучаються до пошуку рішень, подумки беруть участь у висуванні гіпотез, дока-

зах чи спростуваннях фактів, порівнюють різні підходи вирішення задач, фік-

сують в контексті основні концептуальні положення, важливіші напрямки роз-

в'язку проблеми, які вимагають додаткового обговорення на семінарах. 

"Живий" діалог лектора з аудиторією на тих її етапах, де він дидактично 

доцільний. В діалогічному спілкуванні питання викладача сприяють розгортан-

ню розумової діяльності студентів, якщо : 

• у питанні відображається результат попереднього розумового аналізу 

умов рішення проблеми, наголошується на відомому і невідомому, простому і 

суперечливому в задачі-тощо; 

• вказується на напрямки розв'язання проблеми, на невідомі способи 

рішення ситуацій; 

• питання є засобом залучення студентів до роздумування, розміркову-

вання, творчого пошуку; 

• у питанні закладені факти що привертають увагу студентів, спонука-

ють їх зосередитися саме на суперечливих аспектах явища, процесу і т.д.; 

у змісті питання висвітлюються умови, аналіз яких сприяє оптимізації 

рішень ситуації. 

Комунікації зі студентами будуються так, щоб підвести їх до самостій-

них висновків, зробити співучасниками процесу підготовки, пошуку і знахо-

дження шляхів розв'язання суперечностей, створених самим же лектором. Цьо-
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му сприяє система питань, з якими лектор звертається до аудиторії. Добре про-

думані питання стимулюють самостійний пошук відповідей на них по ходу ле-

кції, сприяють тому, що студенти розмірковують "разом" з лектором. 

Прийоми створення проблемних ситуацій на лекції наступні: 

• пряма постановка проблеми; 

• проблемне завдання у  вигляді питання; 

• повідомлення інформації, що містить суперечність; 

• повідомлення протилежних думок; 

• звернення уваги на життєві явища, які потрібно пояснити; 

• повідомлення фактів, що викликають непорозуміння; 

• співставлення життєвих знань з науковими. 

Лекція-візуалізація з'явилася як результат пошуку нових можливостей 

відомого в дидактиці принципу наочності. Психолого-педагогічні дослідження 

переконливо доводять, що наочність не тільки сприяє успішному засвоєнню 

навчального матеріалу, а й дозволяє активізувати розумову діяльність студен-

тів, глибше проникати в сутність явищ і процесів, що вивчаються. 

Підготовка такої лекції викладачем полягає в перекодуванні, переконс-

труюванні навчальної інформації за темою заняття у візуальну форму для по-

дання студентам через технічні засоби навчання чи за допомогою схем, крес-

лень, рисунків тощо: 

Лекції-візуалізації краще всього читати перед викладом нового роз-

ділу чи навіть навчального предмета. Але поряд з перевагами вони мають 

певні недоліки.  

По-перше, для їх проведення необхідно мати найновіші засоби наочно-

сті та відповідну матеріальну базу;  

по-друге, розробка режисури лекції-візуалізації - процес довготривалий, 

він вимагає високої кваліфікації викладача в обґрунтуванні необхідних наоч-

них посібників, доз навчальної інформації, у визначенні трудності змісту на-

вчального матеріалу для студентів;  

по-третє, такі лекції придатні не для усіх навчальних предметів, розді-

лів чи тем. 

• Лекція вдвох. Цей тип лекції розглядається як різновид проблемної 

лекції: принцип проблемності реалізується як у самому її змісті, так і у діалого-

вому способі викладу матеріалу  

Основна мета цієї лекції - змоделювати реальні професійні ситуації об-

говорення теоретичних і практичних питань з різних позицій двома фахівцями ( 

теоретиком і практиком, представниками різних наукових шкіл, прибічником і 

опонентом вирішення проблеми тощо) та залучити до розумового пошуку ау-

диторію. 

У процесі лекції вдвох актуалізуються набуті попередньо знання студе-

нтів, створюються проблемні ситуації, висуваються гіпотези розв'язання про-

блем та показуються оптимальні варіанти їх рішення. 

Практичний досвід проведення лекцій вдвох свідчить про важливість 

підбору викладачів при її підготовці. Найкраще, коли це особи різної статі, ін-

телектуально і психологічно сумісні, ерудовані, педагогічно компетентні, здат-



 10 

ні до імпровізації. Дуже важливо, щоб лектори вміло доходили згоди з кінцево-

го варіанту рішення проблем, уміли "домовлятися". За таких умов лекція вдвох 

ефективна у формуванні теоретичного мислення студентів, вихованні переко-

нань, пізнавальних потреб та мотивів учіння. 

Основним недоліком лекції вдвох є подолання стереотипу "лекції-

монологу", який склався у студентів на основі минулого досвіду. Настанови 

студентів на отримання інформації від одного джерела важко долаються на по-

чатку лекції, особливо на старших курсах. Окрім цього, не всі студенти здатні 

сприймати дві позиції, дві різні точки зору на рішення проблем і, врешті, здій-

снювати власний вибір. Варто також відмітити, що конспектувати таку лекцію 

важко: захоплюючись дискусією, лектори часто просто забувають про те, що 

основні підходи, концептуальні ідеї, авторські думки все ж повинні бути закон-

спектовані студентами. 

Природно, лекція вдвох завершує вивчення розділу чи навчального 

предмета , її варто проводити 1 - 2 рази за семестр. 

Для розвитку у студентів умінь оперативно аналізувати професійні си-

туації, зосереджуватися на навчальних проблемах, відшукувати суперечності в 

змісті матеріалу пропонується  проводити лекції з попередньо запланованими 

помилками. При підготовці до лекції викладач навмисне закладає у її зміст 

помилки змістового чи методичного характеру. Про це повідомляться студен-

там перед початком заняття, причому, обов'язково вказується їх кількість. В 

перебігу лекції студенти повинні віднайти ці помилки та обґрунтовано довести 

при опитуванні за 10-15 хвилин до закінчення заняття. Підводячи підсумки, 

лектор оголошує повний список, помилок, а студенти уточнюють та коректу-

ють свої позиції в конспектах. Означена методика проведення лекційного за-

няття має, безперечно, як переваги, так і недоліки. 

Повідомлення про заплановані в лекції помилки чинять активізуючий 

вплив на аудиторію, викликають зацікавленість, спонукають студентів бути 

уважними, чітко вибудовувати конспект. В аудиторії присутній дух змагання, 

можливості "відзначитися", віднайти якомога більше неточностей. Це створює 

довірливу атмосферу, позитивний емоційний фон, сприятливу педагогічну вза-

ємодію. При розбиранні помилок йде повторення викладеного матеріалу, закрі-

плення знань, що сприяє більш системному оволодінню темою. 

Аналіз результатів (кількісний і якісний аналіз віднайдених помилок 

студентами ) дає викладачеві важливу педагогічну інформацію. Лектор може 

оцінити трудність змісту навчального матеріалу для засвоєння та своєчасно 

внести корективи для штучного зниження (підвищення) його рівня; перевірити 

свою методику лекційного викладу; оцінити рівень попередньої підготовки 

студентів і т.д. 

Неоднозначні погляди педагогів-практиків на можливості цього типу 

лекцій мають об'єктивну основу. Дійсно, є загроза того, що на іспиті деякі сту-

денти виголосять помилкову інформацію, яка закарбується в пам'яті і накла-

деться на достовірну. Це по—перше.  

По-друге, не завжди аудиторія (особливо першокурсники, де колективі 

академічних груп лише на стадії становлення) легко залучається в запропоно-
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вану форму роботи, студентів стримує перспектива "білої ворони".  

По—третє, при розбиранні помилок може виникнути ситуація, за якої 

будуть відзначені несуттєві методичні неточності, а лекторові доведеться за ко-

роткий проміжок часу переконувати студентів, де вірно, а де навпаки... 

Але доведено, що лекція з попередньо запланованими помилками як 

"гострий педагогічний інструмент" має успіх, якщо старанно розробити мето-

дику її проведення, врахувати контингент студентів, визначитися з дидактич-

ними і виховними цілями . 

Слід вказати, що будувати весь лекційний курс на однотипних лекціях 

неможливо і недоцільно. Навіть проблемні лекції, не дивлячись на безперечні їх 

переваги над іншими лекціями, не слід абсолютизувати. Тому викладачі повин-

ні мати у своєму арсеналі різнотипні лекції, добре володіти методикою прове-

дення кожної, виважено підходити до місця тієї чи іншої лекції в навчальному 

процесі залежно від змісту навчального матеріалу, пізнавальних можливостей 

студентів, власної професійної компетентності тощо. 

ПІДГОТОВКА ДО ЛЕКЦІЇ 

Підготовка викладачем лекційного курсу починається з відбору та стру-

ктурування змісту навчального матеріалу. Найперше, що можна побажати лек-

тору-початківцю - прослухати, законспектувати, записати на диктофон (вибір-

ково) курс лекцій досвідченого професора чи доцента кафедри. При цьому в 

конспекті слід відобразити власне відношення до запропонованої методики, 

відзначити позитивні й невдалі елементи викладу, поступово формуючи влас-

ний стиль, підходи, форми поведінки. Вчені рекомендують молодим виклада-

чам не копіювати свого зрілого колегу, а намагатися перевершити його, удо-

сконалити усталені на кафедрі підходи до проведення лекції. 

Паралельно проводиться аналіз навчальної програми з предмета. На ле-

кції слід дотримуватись тих навчальних питань, які означені в робочій про-

грамі. 
Дуже важливо визначитися з навчальною літературою, на яку слід орієн-

тувати студентів для самостійної роботи. Найперше слід встановити співвідно-

шення та зв'язок лекції з підручником.  

Доцільно вибрати в будь-якій ситуації найновіший, найбільш вдалий пі-

дручник чи посібник, надати йому основну перевагу у доборі змісту лекції. Слід 

пам'ятати, що будь-який підручник чи посібник відрізняється від лекції наявніс-

тю фактологічного матеріалу, довідкових даних, докладної інформації, в яких 

немає потреби лектору, так як призначення лекції, перш за все, в тому, щоб ви-

світлити науково-теоретичні основи певної галузі науки. 

Зазначене вище спонукає лектора вводити в лекцію найновіші досягнен-

ня науки і техніки.  

Для відбору і структурування змісту лекції слід в першу чергу керувати-

ся принципами і правилами навчання. Принципи навчання - це система дидак-

тичних вимог, якими керуються для визначення змісту, обсягу і логіки викла-

дання навчального матеріалу. Дидактичні правила - призначені для окремих 

випадків вказівки щодо реалізації принципів навчання. 
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У дидактиці немає чітко встановленого, загальноприйнятого переліку 

принципів навчання. Найчастіше виділяються такі принципи: 

• науковості навчання; у лекції кожне положення повинне бути нау-

ковим, ясним, логічним, аргументованим і точним. Дотримання цих вимог ви-

ховує у студентів інтерес до знань, любов до правди і науки. Окрім того, опа-

нування уміннями наукового мислення і найважливішими методами наукового 

дослідження є надзвичайно важливим як для тих, хто в майбутньому присвя-

тить себе науці, так і тим, хто працюватиме за фахом. 

• доступності навчання; принцип доступності означає, що навчальні 

завдання повинні дещо перевищувати рівень пізнавальних можливостей студе-

нтів, спонукати їх до напруження пізнавальних сил, подолання посильних тру-

днощів. Цей принцип реалізується через правила навчання, основними з яких є:  

- у навчанні слід орієнтуватися на найвищу межу розумових можливостей учнів 

з метою її поступового підвищення; 

- поступово ускладнювати навчальний матеріал. індивідуальні навчальні за-

вдання повинні враховувати особливості студентів: рівень сформованості пі-

знавальних умінь і навичок, тип мислення, вольові якості, особливості пам'яті, 

уваги тощо. 

Отже, для доступності навчального матеріалу студентам необхідно спря-

мовувати виклад від легкого до труднішого, від відомого до невідомого, посту-

пово ускладнюючи матеріал та підвищуючи науковий рівень лекції. При до-

триманні означених вимог знання студентів формуються системно.  

• системності; формування системи знань з навчального предмета - 

справа копітка, планована, важка навіть для досвідчених викладачів. Вона має 

два аспекти: систематичність організації занять (лекції — семінари - лаборато-

рні та самостійні роботи і т. ін.) і систематичне оволодіння студентом знання-

ми, уміннями і навичками. Для реалізації цього важливого дидактичного прин-

ципу необхідно дотримуватися таких правил: 

- при вивченні нового матеріалу спиратися на раніше засвоєні знання і розпо-

чинати з актуалізації (пригадування, відтворення) і систематизації вже наявних 

знань студентів; 

- поступово диференціювати та конкретизувати загальні положення; 

- розподіляти навчальний матеріал на логічно завершені фрагменти, встанов-

лювати порядок і методику їх опрацювання; 

- у кожній темі визначати фундаментальні опорні поняття та подавати зорові 

підсилювачі; 

- рівномірно розподіляти навчальні заняття у часі та регулярно їх проводити; 

- одноманітно підходити до структурування навчально змісту; 

- регулярно проводити контроль навчальних досягнень студентів. 

• наочності; наочність не тільки підвищує доступність матеріалу, а й по-

кращує розуміння зв'язку наукових теорій з життям, формує пізнавальний ін-

терес студентів, мотивацію до оволодіння знаннями. Доведено, що в пам'яті 

людини досить довго зберігаються ті образи, які вона сприймає через спо-

глядання. 

До образів, які вкарбовані в пам'яті, студент вільно може прив'язати 
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навіть складні, віддалені ідеї, факти. Вчені доводять, що людина за рахунок 

зору отримує 70-80% інформації, і лише 20-30% - за рахунок решти органів 

чуттів. 

Але тільки виважене, розумне поєднання слова і засобів наочності 

приводить до осмислення причинно-наслідкових зв'язків, розуміння по-

нять, категорій, мікроструктур, процесів тощо. 

Правильна послідовність підготовки до лекції – важлива умова досяг-

нення поставленої мети і полягає в наступному:  

1 – складання плану; 

2 – добір змісту; 

3 – виділення головних ідей; 

4 – написання конспекту; 

5 – вироблення темпу читання лекції. 

 

СТРУКТУРА ЛЕКЦІЇ 

Побудова лекції - найбільш дискусійне питання серед педагогів-практиків. 

Найчастіше лекція будується з вступу, викладу навчального матеріалу (основна 

частина) і заключення. Але однозначних "рецептів" стосовно структурування ле-

кції дати не можна. Все залежить від змісту навчального матеріалу, завдань і цілей 

даної лекції, педагогічної майстерності викладача. Добре продумана лекція має 

чітку логічну структурну побудову. 

У вступі формулюються тема і цілі лекції. Для більш осмисленого підходу 

студентів до відбору змісту важливого матеріалу для записів доцільно повідомити 

план лекції. Якщо лекція продовжує попередні, треба оголосити основні моменти 

викладеного, узагальнити прочитаний матеріал, показати логічний зв'язок з пропо-

нованою аудиторії темою.  

Виклад основної частини лекції повинен бути добре продуманим. Послі-

довно розвиваючи думки, користуючись ілюструванням і доведенням, лектор пос-

тупово доносить до студентів науково - технічні положення, підпорядковані голов-

ній ідеї. На цьому етапі лекції для викладу характерними є якість, точність, доказо-

вість, аргументованість, логічність, лаконічність. Тут цілком природно виникає пи-

тання про те, як викладати матеріал, якої логіки дотримуватися. Чітка послідов-

ність, доступність і результативність пояснення у формуванні навчально-

пізнавальної активності студентів залежить від обраної педагогом логічної лінії.  

Кожне конкретне питання пояснюється за якоюсь однією логічною лі-

нією від початку до кінця. Якщо викладач при поясненні одного й того ж питання 

переходить з однієї логічної лінії до іншої, то матеріал погано сприймається студе-

нтами, а дехто з них взагалі не розуміє сутність пояснюваного. 

Після викладу наукового питання слід підводити підсумки, робити уза-

гальнення. З одного боку, це є елементом закріплення навчального матеріалу, а з 

іншого - допомагає студентам систематизувати інформацію, чітко вибудувати кон-

спект. 

Заключна частина лекції також має велике значення для досягнення цілей 

заняття. Вона підводить підсумок викладеного, мотивує студентів до подальшого 
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трудового пошуку в самостійній роботі. У кінці лекції викладач повинен дати пе-

релік основної і додаткової літератури, пояснити, які питання будуть детальніше 

вивчатися на семінарських і лабораторно-практичних заняттях. Доцільно також на-

голосити на проблемах, які можуть слугувати темами наукової роботи студентів. 

Якщо тема лекції буде висвітлюватися на подальших лекціях, корисно зазначити, 

що буде вивчатися в майбутньому.   

Зазначені думки стосовно структури лекції не принесуть користі, якщо ле-

ктор-початківець прийме рішення раз і назавжди встановити партитуру проведен-

ня лекції. До структурування кожної конкретної лекції треба підходити творчо, 

враховувати зміст навчального матеріалу та можливості студентів з його оволодін-

ня. Важливо також об'єктивно оцінювати свою педагогічну майстерність та мож-

ливості реалізації планового елементу заняття. 

Чи варто готувати повний конспект лекції? 

Викладачу, який починає готувати лекційний курс, слід підготувати пов-

ний текст лекцій. Найкраще, якщо при цьому він відвідає лекції досвідченого педа-

гога і законспектує їх.  

Виклад основних положень змісту. Читати текст лекції чи виголошувати? 

Молодому лектору простіше прочитати текст, заздалегідь продуманий і "відреда-

гований". При цьому і з часом не буде проблем. Чітко спланований текст при репе-

тиціях неодмінно буде достатнім на весь час лекції. Маючи власноруч підготова-

ний конспект лекції, лектор буде почувати себе впевненіше і спокійніше. 

Але дослівне читання лекції своїми недоліками затьмарить всі переваги. 

Головним з них є відсутність контакту з аудиторією. При читанні тексту емоцій-

ність викладу знижується, слабкіше відбувається керування увагою студентів, лек-

тор наче віддаляється від слухачів. Тому, у даному випадку, лектору доцільно ко-

ристуватися не повним текстом лекції, а її конспектом. При цьому він зачитує ви-

значення, поняття, складні наукові положення для записів студентами, а потім усно 

коментує той чи інший "блок" навчальної інформації, наводить приклади, застосо-

вує прийоми підтримування уваги тощо. 

Якщо лектор в аудиторії без конспекту, це значить, що він не готовий 

до заняття! 

Лектор, який творчо підходить до своєї праці, після кожної лекції відмічає 

позитивні, вдалі аспекти викладу та все те негативні, від чого  слід у подальшому 

відмовитися. 

Говорять, що лектор готується до лекції все своє життя, і ще 2 - З години без-

посередньо напередодні.  

СТИЛЬ ЛЕКЦІЇ 

Стиль, манера і мова лектора є основними складниками форми лекції.  

Стиль - це "...відносно стійка сукупність характерних і повторюваних рис 

людини, які виявляються у її мисленні, поведінці, спілкуванні». У стилі і манері лек-

тора відображається його культурний і професійний рівень як особистості. Кожен 

викладач користується різними прийомами, засобами, які створюють своєрідність 

його стилю. Природно, кожен лектор володіє виключно індивідуальними якостями, 

особистісними властивостями, які важко узагальнити. І все ж зовнішня форма лекції 
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повинна бути підпорядкована певним правилам. Оскільки головним інструментом 

викладача є мова, слід найперше сформулювати наступне положення: мова лектора 

повинна характеризуватися такими ознаками, як правильність, короткість, ясність, 

точність, емоційність, простота. 

Мова лектора повинна відповідати правилам граматики, вимови, стилістики. 

Необхідно виважено і обережно підходити до навчальної термінології. Лектору-

початківцю слід детально ознайомитись з терміноапаратом навчальної літератури, а 

ще краще створити словник-мінімум. Говорити треба коротко, стисло, уникати ба-

гатомовності. 

Слід звернути увагу на темп мови. Кожен лектор може реалізувати най-

більш доцільний темп викладу, якщо він постійно контролює себе у перебігу за-

няття. А якщо потрібно, слід тренуватися. Повільна мова (40-50 слів за хвилину) 

дозволяє студентам майже дослівно законспектувати матеріал, але при цьо-

му вони дійсно є "пасивними споживачами інформації", стенографістами. Суть 

справи у тому, що вони не задумуються над науковими положеннями, намагають-

ся все сказане лектором записати. Такий підхід до лекції притаманний тим викла-

дачам, які впевнені, що для засвоєння курсу студентам достатньо конспекту. 

Інша вада мовлення - дуже швидкий темп лекції (100-110 слів за хвили-

ну). Він притаманний більшості лекторам і ще негативніше, ніж повільне мовлен-

ня, впливає на засвоєння знань студентами.  

Варто вказати, що вчені за оптимальний темп мовлення лектора вважають 

норму 70-80 слів за хвилину. Але і тут усталених рекомендацій дати не можна. Слід 

говорити про оптимальний темп мови викладача на конкретній лекції. А він зале-

жить від: а) цілей лекції (наприклад, оглядова лекція буде прочитана з більш швид-

ким темпом мовлення, чим лекція основного змісту); б) змісту навчального матеріа-

лу, (лекції з гуманітарних дисциплін в цьому аспекті виграють у порівнянні з лекці-

ями з математики, фізики, опору матеріалів, теоретичної механіки тощо); в) навча-

льного досвіду студентів, сформованості у них умінь осмислювати матеріал, виок-

ремлювати головне, записувати своїми словами і т. ін. Додамо, що темп мови лекто-

ра є оптимальним, якщо головне законспектовано студентами, складні поняття, до-

ведення, закономірності усвідомлені. 
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Додаток 1 

Відповісти на тестові питання 

 

1. Встановіть правильну послідовність підготовки до лекції. 

1 - Складання плану; добір змісту; виділення головних ідей; написання 

конспекту; встановлення темпу; 

2 - добір змісту; виділення головних ідей; складання плану; встанов-

лення темпу; написання конспекту;  

3 - добір змісту; складання плану; виділення головних ідей; написання 

конспекту; встановлення темпу. 

 

2. До прийомів створення проблемних ситуацій на лекції належать: 

1 – добір змісту суперечностей; складання плану; виділення головних 

ідей; написання конспекту проблемних питань. 

2 – проблемне завдання у вигляді питання; пряма постановка пробле-

ми; повідомлення ін формації, що містить суперечність; повідомлення 

протилежних думок; звернення уваги на життєві явища, які потрібно 

вияснити; повідомлення фактів, що викликають непорозуміння; співс-

тавлення життєвих знань з науковими. 

3 – приділення уваги розкриттю основних наскрізних суперечливих 

понять і термінів, найхарактерніших для даної галузі науки. 

 

3. До типів лекцій, які розрізняються за їх місцем в структурі послідов-

ності вивчення дисципліни належать: 

1 – лекція інформаційного повідомлення, лекція - пояснення; 

2 – оглядова, лекція основного курсу, заключна; 

3 – лекція із запланованими помилками; лекція - розповідь; 

 

4. До типів лекцій, які розрізняються основою ведучого метода їх про-

ведення належать: 

1 – оглядова, лекція основного курсу, заключна; 

2 – лекція – консультація; 

3- лекція інформаційного повідомлення; лекція – розповідь; проблемна 

або евристична лекція; пояснювально - ілюстративна (демонстративна) 

лекція. 

 

5. Яка форма організації навчання призначена для того, щоб закласти 

основи наукових знань визначаючи напрям, зміст і характер всіх видів навчаль-

них занять? 

1 – Лекція; 

2 – практичне заняття; 

3 – семінарське заняття; 

4 – лабораторне заняття. 

 

6. Яка лекція ознайомлює студентів з галуззю науки, що має викладати-
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ся в курсі навчальної дисципліни? 

1 – Ввідна; 

2 – оглядова; 

3 -  лекція початку курсу; 

4 – лекція основного курсу. 

 

7. В якій лекції особлива увага приділяється розкриттю основних на-

скрізних понять і термінів, найхарактерніших для даної галузі науки? 

1 – Ввідна; 

2 – оглядова; 

3 -  лекція початку курсу; 

4 – лекція основного курсу. 

 

8. В якій лекції подається основний зміст галузі науки, що вивчається? 

1 –В узагальнюючій; 

2 – оглядовій; 

3 -  лекції початку курсу; 

4 – лекції основного курсу. 

 

9. Лекції, в яких матеріал узагальнюється, ще раз систематизується за 

весь курс, належать до типу… 

1 – Ввідних; 

2 – оглядових; 

3 -  заключних; 

4 – лекцій основного курсу. 

 

10. Лекції, що висвітлюють основні напрями досягнутого і перспектив-

ного розвитку галузі науки належать до… 

1 – Ввідних; 

2 – оглядових; 

3 -  заключних; 

4 – лекцій основного курсу. 

 

11. Первинною формою лекції вважають: 

1 – Читання книги; 

2 – пояснення тексту; 

3 – переказ; 

4 – розповідь; 

      5 -  бесіду.  

 

12. Який тип лекції з перерахованих є «зайвим»? 

1 – Ввідна лекція; 

2 – лекція початку курсу; 

3 – заключна лекція; 

4 – проблемна лекція; 
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5 – оглядова лекція; 

6 – лекція основного курсу. 

 

13. Вибрати з переліку тип лекції, яка відбувається як діалог викладача 

з аудиторією, при якому студенти мимоволі залучаються до пошуку рішень, 

порівнюють різні підходи до розв’язання задач? 

1 – Ввідна лекція; 

2 – пояснювально-ілюстративна лекція; 

3 – проблемна лекція; 

4 – лекція-пояснення; 

5 – лекція-розповідь; 

6 – оглядова лекція. 

 

14. У якій групі перелічені основні складники форми лекції? 

1 – Конспект лекції, управління аудиторією, структура лекції; 

2 – стиль, манера, мова лектора; 

3 – техніка мовлення лектора, дикція, темп, міміка. 

4 – Управління аудиторією, манера, техніка мовлення лектора. 

 

15. Розташувати форми організації навчання у найбільш дидактично 

доцільній послідовності: 

1 – Семінарське заняття; 

2 – пояснювально-ілюстративна лекція; 

3 – Навчальна ділова гра; 

4 – Виробнича практика. 
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