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ВСТУП 

 

Практична підготовка здобувачів наукового ступеня є важливою 

складовою освітнього процесу. Її мета полягає у формуванні в студентів 

професійних знань, навичок і вмінь, необхідних фахівцю для творчої 

високоефективної роботи за обраним фахом. 

Навчальним планом підготовки докторів філософії передбачено 

проведення  педагогічної практики, яка є складовою професійної підготовки 

докторів філософії. Педагогічна практика проводиться згідно з навчальним 

планом, графіком освітнього процесу, затвердженим Президентом КиМУ, і 

базується на «Положенні про проведення практики студентів вищих навчальних 

закладів України», затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України 

№ 93 від 8 квітня 1993 р. 

Педагогічна практика є обов’язковим компонентом навчання в аспірантурі. 

Під час її проходження здобувачі освіти повинні сформувати навички підготовки 

та проведення лекційних, семінарських і практичних занять, застосовуючи набуті 

знання теорії і практики вищої школи, а також сучасні методичні розроблення. 

Додатковим завданням педагогічної практики є активізація навичок 

самоосвіти, саморозвитку, формування й вдосконалення навичок педагогічної 

роботи зі студентами різних курсів. Оскільки викладання у закладі вищої освіти 

вимагає постійного поповнення власних знань, цей вид практики передбачає 

постійне залучення аспірантів до проведення науково-дослідної діяльності: 

роботи в бібліотеці, участі в науково-практичних конференціях здобувачів освіти 

і молодих учених, написання тез доповідей, статей тощо.  

Під час педагогічної практики  здійснюються: 

1. Поглиблення та розширення набутих студентами теоретичних знань зі 

спеціальних і психолого-педагогічних дисципліни, а також застосування їх у 

вирішенні конкретних педагогічних завдань. 

2. Формування в студентів-аспірантів психолого-педагогічних і 

методичних умінь викладання відповідних навчальних дисциплін у системі 

вищої школи. 

3. Вироблення вмінь організації та проведення основних форм навчання у 

вищій школі, застосування сучасних технологій і методик навчання. 

4. Формування вмінь професійного й педагогічного спілкування зі 

студентською аудиторією, а також досвіду викладацької діяльності, 

морально-етичних якостей викладача вищої школи, вироблення індивідуального 

творчого стилю педагогічної діяльності й потреби в самоосвіті та самореалізації. 

Після закінчення педагогічної практики аспіранти повинні володіти 

знаннями про: 

- структуру освітнього процесу в ЗВО; 

- мету і завдання навчальної дисципліни, яку викладають; 

- програмні результати навчання, фахові компетентності, які повинен 

набути здобувач вищої освіти після вивчення курсу; 



- основний перелік літератури, який слід рекомендувати студентам; 

- головні методичні прийоми та принципи викладання навчальних 

дисциплін. 

Повинні вміти: 

- структурно правильно будувати власні навчальні заняття; 

- доступно та професійно пояснювати студентам навчальний матеріал; 

- застосовувати сучасні інноваційні напрацювання, володіти новою 

інформацією в галузі, яку викладають; 

- користуватися принципами науковості, системності та наочності в 

навчанні. 

Перелік знань і вмінь може бути доповнений залежно від особистості 

кожного аспіранта та мети програми практичної підготовки. Але головне ядро 

мети залишається незмінним, тому що це необхідні психолого-педагогічні 

надбання, які стають можливими в результаті впровадження цієї програми. 
 

ЗМІСТ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ 

1. Ознайомлення з плануванням і організацією освітнього, наукового та 

методичного процесу на кафедрі / факультеті/інституті. 

2. Участь у позааудиторних заходах кафедри / факультету/інституту, що 

проходять у період практики. 

3. Спостереження за виконанням викладачем-наставником різних видів 

навчальної роботи зі студентами. 

4. Розроблення плану чотирьох практичних занять, обговорення їх з 

викладачем-наставником і проведення їх відповідно до плану. 

5. Розроблення конспекту лекції, обговорення його з викладачем. 

6. Розроблення завдань для самостійної роботи, поточного контролю, 

тестових завдань різних рівнів складності тощо. 

7. Відвідування лекційних, семінарських і практичних занять провідних 

викладачів профільних кафедр; обговорення з викладачами використаних 

методів, методичних знахідок тощо. 

8. Відвідування навчальних занять, що проводять аспіранти в інших 

групах, із наступним обговоренням. 

9. Організація активних форм навчання (круглий стіл, зустріч із 

фахівцями, обговорення актуальних проблем курсу в нетрадиційній формі). 

10. Підготовка рецензії на навчальне заняття. 

11. Розроблення робочої навчальної програми або силабусу. 

12. Участь у роботі методичного й методологічного семінарів. 

13. Підготовка матеріалів практики та звітної документації. 

Організацію практики здійснюють науковий керівник, керівник практики 

від профільної кафедри. Консультування аспірантів-практикантів проводять 

викладачі профільної кафедри. 



ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ ПРАКТИКИ 

Після закінчення практики аспірант-практикант подає на кафедру такі 

документи: 

1. Конспекти лекцій із рецензією викладача-консультанта. 

2. Конспекти семінарських (практичних) занять із рецензією викладача- 

консультанта. 

3. Рецензію на навчальне заняття. 

4. Розроблену робочу навчальну програму або силабус. 

  

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ПРОВЕДЕННЯ ЛЕКЦІЇ 

 

На сучасному етапі розвитку освіти в Україні лекція є важливою 

складовою, доцільною формою організації навчання у закладі вищої освіти. Її 

основне призначення полягає у формуванні в здобувачів освіти орієнтовної 

основи для оволодіння знаннями, вміннями й навичками, позитивного ставлення 

до життєвих реалій, що вивчаються, формування наукового світогляду, 

відповідального ставлення до науки й дослідної діяльності. 

Поняття «лекція» («lectio») у перекладі з латинської мови означає читання, 

а лектор («lector») – читець. Лекція активно застосовувалася в середньовічних 

університетах у формі читання й коментування викладачем тексту книг. 

Впродовж подальшого історичного розвитку вона стала важливою формою 

словесного особистісного впливу викладача – оратора на людину. 

У науковій психолого-педагогічній літературі подається багато аргументів 

щодо пасивного характеру лекції як форми організації навчання. Зокрема, 

зазначається, що лекція привчає студентів сприймати готові думки, гальмує їхнє 

самостійне творче мислення. Окрім цього, на лекції студенти змушені займати 

позицію об’єкта освітнього процесу, що призупиняє їхню активність, розвиток 

внутрішньої мотивації навчання, оскільки вони позбавлені можливості 

самостійного пошуку й відкриття істини, критичного аналізу. Лекція 

регламентована в часі, тому наукова й навчальна інформація подається у 

визначеному й обмеженому обсязі. Ця форма навчання спроможна задіяти й 

захопити тільки певну частину слухачів, адже рівень їхнього розвитку, інтереси, 

потреби, ціннісні орієнтації, індивідуальні здібності тощо суттєво відрізняються. 

Лекція обмежує також можливості викладача щодо перетворення аудиторії 

студентів у єдину спільноту. 

Отже, паралельно із лекцією повинні застосовуватися також семінарські, 

практичні, лабораторні заняття, тренінги та інші організаційно-методичні форми, 

що активізують самостійну творчу, пошуково-дослідну діяльність студентів. 

Однак, варто зазначити, що повна відмова від лекційних занять суттєво знижує 

науковий рівень, порушує цілеспрямований системний характер організації 

освітнього процесу, обмежує можливості позитивного особистісного впливу 

викладача на внутрішній світ і поведінку студентів. 



Доцільність і необхідність лекції як основної форми організації 

освітнього процесу в закладах вищої освіти зумовлена такими причинами, як: 

лекція в окремих випадках є основним джерелом наукової та навчальної 

інформації у зв’язку з відсутністю необхідних підручників і посібників; викладач 

повідомляє сучасну наукову інформацію, результати останніх досліджень, що не 

знайшли висвітлення в підручниках і посібниках; у змісті лекції викладач має 

змогу використати результати власних спостережень, досліджень, а також 

результати досліджень своїх колег; існують різноманітні наукові концепції, 

підходи до трактування сутності явищ і понять, що можуть бути доступно й 

стисло висвітлені викладачем; деякі факти, теорії, концепції неоднозначно й 

суперечливе чи складно обґрунтовуються в науковій літературі й потребують 

докладного пояснення лектором; під час лекції викладач має змогу впливати на 

формування ціннісних орієнтацій студентів, розкривати в змісті не лише наукові 

поняття й положення, але й світоглядні, морально-етичні ідеї та норми. 

Позитивні аспекти лекції будуть підкреслені, а слабкі – зменшені за 

умови, якщо викладач взаємодіє та спілкується зі студентами як із рівноправними 

партнерами, суб’єктами спільної навчально-пізнавальної діяльності; стимулює 

їхню активність, розвиток критичного мислення шляхом постановки проблемних 

питань, залучення їх до дискусії, діалогу висловлювання власних міркувань; 

регулює увагу студентів, спонукає їх до формулювання власних думок; не 

критикує судження слухачів, а висловлюється щодо їхніх міркувань, спирається 

на них під час викладу змісту, висловлює власні точки зору; виявляє своє 

захоплення відповідною темою, галуззю науки; постійно здійснює зворотній 

зв’язок, слідкує за динамікою емоцій студентів, перевіряє рівень розуміння, 

осмислення ними навчальної інформації. 

Критерії оцінювання лекції: 

• створення психологічно комфортної атмосфери, взаємодії зі 

студентами, співпраці та спільного розмірковування; 

• дотримання лектором педагогічного такту, вияв уважного, позитивного 

ставлення до студентів; 

• науковість та інформативність викладання, застосування сучасних 

наукових підходів, доказовість, аргументованість викладу основних положень; 

• логічність, послідовність, системність висвітлення змісту навчальної 

інформації; 

• доступність, зрозумілість, чіткість пояснення, інтерпретації наукових 

положень; включення у зміст лекції актуальних соціальних, моральних проблем, 

інформації, що має значення для професійної діяльності, особистісного розвитку 

студентів; 

• активізація мислення студентів, опора на їхній життєвий досвід; 

емоційність викладу навчального матеріалу; 

• застосування аудіовізуальних засобів, дидактичних матеріалів. 

Структура лекції: 

Процес організації лекційного заняття складається з трьох частин: 



- вступна; 

- основна; 

- заключна. 
У вступній частині викладач: 
• встановлює контакт із аудиторією (вибір пластичної пози, 

доброзичливої міміки, жестів, відкритість до аудиторії, середній рівень 

мускульної мобілізації, подолання просторових термінологічних бар’єрів, 

демонстрування особистого позитивного психоемоційного стану й готовності до 

взаємодії, встановлення позиції «Ми»; 

• налагоджує зв’язок із попереднім навчальним матеріалом і новою 

інформацією; 

• визначає місце нової інформації в системі тем розділів навчального 

курсу, прогнозує її подальший розгляд і повідомляє тему лекції; створює в 

студентів позитивну установку на вивчення навчального матеріалу, визначає 

основні питання, що будуть розглядатися під час лекції, повідомляє основні 

рекомендовані джерела, дає їм коротку характеристику; 

• сконцентровує увагу студентів за рахунок творчого поєднання 

різноманітних методичних прийомів (коротка емоційна розповідь про реальні 

події, історії з власного життя, цікаві факти тощо; виявлення новизни навчальної 

інформації шляхом показу таких сторін, що перевищують очікування студентів; 

демонстрування викладачем власного інтересу до теми, переживань, думок). 

Вступна частина не повинна займати багато часу – орієнтовно 5–6 хвилин, 

але вона має вирішальне значення для всього подальшого протікання лекції. 

Головне завдання викладача на цьому етапі – залучення самих студентів до 

лекції, їхня психологічна підготовка до сприйняття основного навчального 

матеріалу. Зазначені етапи вступної частини взаємопов’язані, дотримуватися їх 

потрібно у довільній формі, деякі з них діють одночасно. 

Основна частина лекції тісно пов’язана зі вступною. Перехід до неї є іноді 

непомітним для студентів. Для організації активного сприйняття ними нової 

навчальної інформації викладач може: 

• поставити питання, яке не має готової відповіді, але загострює увагу; 

• запросити студентів до висловлення власних міркувань щодо 

конкретних ідей; 

• зробити екскурс в історію розвитку явищ, понять, що розглядаються на 

лекції; 

• шляхом методу мозкової атаки («брейнстормінгу») стимулювати 

студентів до обміну ідеями щодо визначеної викладачем проблеми. 

Основна частина лекції є найвідповідальнішою і найбільш тривалою. У цій 

частині викладач поступово висвітлює повідомлені на початку лекції питання, 

обґрунтовує необхідні теоретичні положення. Відповідно до сутності кожного 

питання він обирає доцільні методи та прийоми в поєднанні з необхідною 

формою викладу. При цьому варто стежити за тим, щоб шлях висвітлення 

кожного питання був своєрідним і зумовлював стиль діяльності та поведінки 



педагога. Не зважаючи на деякі відмінності, схема й вимоги до розгляду питань, 

що відповідають загальноприйнятим вимогам до лекції, є однаковими. 

Для забезпечення ефективності викладання основного тексту лекції 

викладач може використовувати такі прийоми, як: 

• у процесі організації сприйняття студентів спрямовувати розвиток їхніх 

уявлень на виокремлення суттєвих «критеріальних» ознак явища, поняття; 

• постійно дбати про адекватне розуміння слухачами навчальної 

інформації шляхом пояснення, інтерпретації суттєвих ознак явища, розгляду їх у 

різних виявах; для цього викладач може застосовувати різноманітні варіанти 

поєднання методів, прийомів формування мисленнєвих дій студентів (аналізу, 

синтезу, індукції, дедукції, аналогії, порівняння, розрізнення, узагальнення 

тощо); 

• постійно контролювати рівень розуміння, осмислення студентами 

навчального матеріалу шляхом візуального контакту з аудиторією чи постановки 

питань «Яка Ваша думка?», «Чому?», «Що краще?»; 

• у процесі висвітлення кожного питання розмірковувати разом зі 

студентами про його об’єктивну й суб’єктивну значущість, зв’язок із 

професійною та практичною діяльністю; 

• визначати різні альтернативні підходи, теорії розгляду понять, явищ, 

спонукати студентів до самостійної оцінки, вибору цих підходів; 

• стежити за логікою власного викладу, обґрунтування положень, 

міркування й мовлення; застосовувати різні методи логічної побудови змісту 

навчальної інформації (індукції, дедукції); дбати про системність, послідовність, 

наступність у висвітленні матеріалу; аргументувати, підтверджувати кожне 

положення; 

• стимулювати активне слухання й участь студентів в оволодінні 

знаннями, залучати їх до обговорення теоретичних положень, ідей, актуалізації 

власного життєвого досвіду; 

• постійно підтримувати психологічно комфортну атмосферу під час 

лекції, контакт зі студентами: уникати жорсткого контролю, підтримуючи 

порядок, коментувати висловлювання студентів, давати відповідь на їхні 

питання, показувати розуміння внутрішнього стану студентів, спостерігати за 

всіма змінами в аудиторії, робити зауваження тільки тоді, коли поведінка 

студентів негативно впливає на їх увагу, активність, емоції тощо; 

• підтримувати й розвивати інтерес студентів до вивчення навчального 

матеріалу, позитивну мотивацію процесу пізнання й наукового пошуку. 

Заключна частина лекцій є не менш важливою, вона є останнім акордом у 

виконанні діяльності. Варто зазначити, що завершувати лекцію необхідно на 

такому ж мажорному, оптимістичному рівні, з такою ж енергією, як і на початку. 

Невдале закінчення лекції здатне суттєво зменшити позитивні враження й емоції 

студентів. У цій частині педагогу необхідно бути особливо обережним. Втома 

студентів, які втрачають увагу, поглядають на годинники, починають 

розмовляти, а також виснаження викладача можуть викликати втрату ним 



контролю над слухачами чи самоконтролю. Відтак, викладач іноді завершує 

лекцію, не роблячи висновків і узагальнень, без підсумків обговореної 

навчальної інформації, виокремлення провідних ідей і найбільш важливих знань. 

У заключній частині лекції викладач : 

• здійснює логічні й лаконічні висновки про основні поняття, положення, 

теорії, що розглядалися; 

• нагадує про семінарські заняття, визначає особливості обговорення й 

аналізу висвітлених ідей на них; 

• прагне не завантажувати студентів великим обсягом інформації; 

• дає студентам змогу поставити питання, висловитися щодо самої лекції, 

а також розглянутих на ній явищ; 

• коротко повідомляє проблеми, що будуть розглядатися на наступній 

лекції, і наголошує на їх зв’язку з уже висвітленою інформацією; 

• створює позитивні очікування щодо наступної зустрічі; 
• дякує студентам за увагу і прощається з аудиторією. 

Етапи підготовки до лекційного заняття: 

• визначення теми лекції та її місця в навчальному курсі, зв’язку з 

попередніми й наступними темами; коротке, чітке, лаконічне формулювання 

теми; 

• постановка й осмислення мети лекції та очікуваних результатів, яких 

бажає досягнути лектор (формування наукових понять, знань, оволодіння 

принципами, орієнтирами виконання дій тощо); 

• виокремлення основних питань, головної ідеї, що пронизує всю лекцію, 

осмислення задуму лекції; 

• опрацювання необхідної науково-теоретичної літератури, навчально- 

методичних посібників, сучасних наукових досліджень; 

• визначення обсягу навчальної інформації, зокрема, обсягу матеріалу з 

кожного питання, відбір доцільної і важливої наукової та навчальної інформації; 

• складання плану лекції; 

• уявлення конкретної студентської аудиторії, для якої готується лекція, 

характерних особливостей студентів відповідного курсу, усвідомлення 

специфіки їхнього фаху, своєрідності поведінки під час лекції, кількості 

пристуніх в аудиторії; 

• структурування змісту навчальної інформації за питаннями, дотримання 

логіки, послідовності, системності, обмірковування питань для дискусії, діалогу, 

аргументів для доказу тверджень, прикладів із практичної діяльності з 

урахуванням фаху й специфіки студентської аудиторії, добір доцільних методів і 

прийомів; 

• мисленнєве проговорювання, осмислення змісту навчальної інформації 

з різних точок зору, усвідомлення власного розуміння навчального матеріалу; 

• підбір і підготовка наочного матеріалу; 

• написання повного тексту лекції з використанням чітких визначень і 



формулювань; 

• усне проголошення змісту всієї лекції (особливо для викладачів 

початківців) або окремих її фрагментів; формування й корегування моделі, 

стилю, манери ораторського виступу та взаємодії зі студентами. 

Методичні поради щодо проведення лекційного заняття 

Майстерність організації лекції формується у процесі набуття викладачем 

педагогічного досвіду, однак урахування студентами під час підготовки до лекції 

певних порад допоможе уникнути суттєвих помилок і досягнути успіху в 

початкових спробах. 

• Сумлінне та відповідальне розроблення конспекту лекції є умовою 

успішного й ефективного її проведення. Текст лекції доцільно не вивчати, а 

глибоко осмислити, пережити, компетентно оволодіти основними положеннями 

та ідеями. 

• Читання лекції за конспектом є шкідливим як для викладача, так і 

студентів. У такому випадку педагог неспроможний налагодити й підтримувати 

контакт з аудиторією, здійснювати виховний, емоційний вплив на студентів, 

отримувати зворотний зв’язок від них і вносити корективи в процес організації 

лекції. Звертатися до конспекту необхідно для дотримання структури лекції, 

формулювання теоретичних визначень, положень, посилання на джерела 

інформації тощо. 

• Під час лекції недоцільно передавати зміст навчального підручника чи 

посібника, адже це позбавляє студентів можливості самостійно працювати. 

Важливо застосовувати цікаві факти, нові підходи й концепції, що не набули 

поширення в науковій літературі. 

• За обмежений час лекції неможливо розкрити повний обсяг наукового 

навчального матеріалу з конкретної теми, і це не є завданням викладача. Його 

мета на лекційному занятті – спрямовувати увагу студентів на провідні ідеї, 

положення, сформувати в них наукові поняття, судження, скерувати їх на 

вироблення власних поглядів і концепцій. 

•  Перевантаження змісту лекції науковими термінами, фактами, 

категоріями розпорошує увагу слухачів і швидко втомлює їх, змушує 

здійснювати записи в конспекті автоматично. Значна кількість нової інформації 

ускладнює розуміння студентами сутності явищ, положень, знижує позитивну 

мотивацію навчання. 

• Недостатня інформативність лекції небезпечна також, оскільки 

викликає сум, нудьгу в студентів і спонукає їх займатися сторонніми справами. 

Без інтересу слухачів до змісту навчального матеріалу лекція втрачає свою 

ефективність. Для формування позитивного ставлення до змісту необхідно 

розглядати ті проблеми, які є актуальними для фахової діяльності студентів, 

їхнього життя; висвітлювати положення й ідеї, що сприяють самопізнанню, 

самовдосконаленню студентів, застосовувати парадоксальні факти, виявляти 

невідповідності в теорії та практиці. 

• Під час викладання лекційного матеріалу необхідно знаходити зв’язок 

між його змістом і життєвим досвідом студентів, виявляти в явищах і 



теоретичних постулатах ті сторони, які дивують, вражають студентів, 

застосовувати історичні аспекти наукових знань, біографічні факти з життя 

вчених, історичні моменти наукових відкриттів, досліджень тощо, розглядати 

наукові концепції, теорії через призму дискусій вчених, сучасних досліджень, 

особистого бачення проблем, переконувати у важливості конкретних наукових 

знань, виявляти їхню світоглядну цінність. Доцільним у процесі викладу є також 

гумор, жартівливі історії. 

• Необдумані питання для дискусій та діалогу зі студентами, 

стимулювання їхньої активності можуть бути педагогічно недоцільними. 

Постановка цих питань потрібна насамперед для залучення слухачів до співпраці 

із викладачем з метою розгляду й висвітлення наукових положень. Деякі питання 

необхідно ставити студентам для перевірки рівня розуміння ними навчального 

матеріалу, вияву їхніх життєвих уявлень, очікувань. 

• Під час лекції варто використовувати імпровізацію, але це не означає, 

що треба говорити що-небудь без сенсу й мети. Імпровізація необхідна для 

розвитку мислення студентів, опори на їхню думку та її розгортання відповідно 

до завдань лекції. 

• Для педагога важливою є не лише інформація, яку необхідно викласти 

під час лекції, але й те, як її треба подати. Емоційність викладу матеріалу 

залежить від культури мовлення викладача. Воно повинно бути образним, 

насиченим метафорами, порівняннями, фразеологізмами, антонімами тощо. 

Інтонацією викладач може виокремлювати важливі положення й думки, які хоче 

донести студентами. Речення бажано будувати таким чином, щоб студенти 

почули й зрозуміли контекст і сенс висловлювань. Певну важливу думку іноді 

варто висловити декілька разів різними словами, застосовуючи різні структури 

речень. 

• Дикція педагога має бути виразною, чіткою, зрозумілою. Говорити треба 

голосно, періодично змінюючи тембр голосу для концентрації уваги студентів, 

виокремлення необхідних ідей, показу педагогом власного ставлення до змісту 

матеріалу. 

• Дихання під час лекції потребує регулювання, ритмічності вдихів і 

видихів, застосування пауз. 

• Від темпу лекції значною мірою залежить концентрація уваги, 

сприйняття, розуміння, активність і поведінка студентів. Його також необхідно 

цілеспрямовано регулювати. Повільний темп викладу застосовується для запису 

студентами інформації, осмислення, акцентування викладачем уваги слухачів на 

суттєвих, критеріальних ознаках явищ, значущих положеннях. Для 

першокурсників темп лекції повинен бути повільнішим (не більше 50–60 слів на 

хвилину). Для старших курсів швидкість мовлення повинна зростати. Загалом 

варто обирати середній темп викладання, не перетворюючи лекцію на 

диктування інформації. 

• Ефективність лекції значною мірою залежить від емоційного стану 

викладача, психічної готовності до її проведення. Незалежно від настрою, 

самопочуття педагог має приходити в аудиторію привітним, радісним, 



орієнтованим на роботу. Навіть якщо в нього погане самопочуття чи відсутнє 

бажання взаємодіяти зі студентами, обов’язковою є саморегуляція 

психологічного стану до початку заняття. Створення позитивної установки на 

ефективне проведення лекції є важливим засобом успіху. 

• Майстерність викладача–лектора визначається його вмінням проявляти 

педагогічний такт, толерантність, повагу до студентів. Без контролю 

імпульсивності емоцій неможливо досягнути цілеспрямованого керівництва 

навчальним процесом. Педагог не має права виявляти гнів, бурхливе 

роздратування і вдаватися до криків, проте він повинен бути щирим перед 

студентами, здійснювати під час лекції контроль за порядком, дисципліною. Він 

може виявити своє обурення, оцінюючи лише конкретну ситуацію, а не 

особистість студента. 

• Викладач не стане для студентів авторитетним, якщо він ігнорує їхню 

поведінку, дисципліну під час лекції. Не можна бути байдужим до студентів, які 

не працюють в аудиторії (користуються гаджетами, займаються іншими 

справами, тихенько розмовляють тощо). Замість критики, пригнічення 

особистості таких студентів доцільно ненав’язливо залучати до участі в 

обговоренні питань, повідомлення власних міркувань, т. т. не давати їм 

можливості бути під час лекції «пасивними». 

Важливо пам’ятати, що сучасний студент прагне спілкуватися з таким 

педагогом, який володіє культурою поведінки, поважає особистість студентів, 

розуміє їх почуття та є відкритим до їх думок. Водночас він повинен бути 

справжнім ученим, тактовним співрозмовником, компетентним фахівцем, 

упевнений у своїй професійності, вимогливим як до себе, так і до студентів. 

 

1. Зміст лекції: науковість, відповідність сучасному рівню розвитку 

науки, ідейна спрямованість на відбір змісту матеріалу, що викладається, 

висвітлення його з певних філософських позицій та визначення головних ідей 

світоглядного характеру. Висвітлення питань методології науки та співставлення 

різних концепцій. Активізація мислення, постановка проблемних питань, показ 

суперечностей упродовж лекції, ознайомлення з історією наукового пошуку, 

визначення проблем, що демонструють значущість матеріалу та його 

застосування у майбутній професії (професійна спрямованість). Наявність 

матеріалу, якого немає в підручниках. Пояснення найбільш складних питань. 

Наявність завдань для самостійного опрацювання матеріалу та обґрунтування 

зв’язків із попередніми лекціями, розділами навчального курсу, а також 

внутрішньопредметних і міжпредметних зв’язків. 

2. Методика ведення лекцій: чітка структура, логіка викладу, 

повідомлення літератури до теми чи до всього курсу; доступність, 

аргументованість. Виокремлення головного в матеріалі та висновках. 

Використання прийомів закріплення, повторення, запитань для перевірки 

розуміння, засвоєння й підведення підсумків. Використання ІКТ (за 

необхідності). Застосування лектором опорних матеріалів (текст, конспект, 

окремі записи тощо.) 



3. Керівництво роботою студентів: допомога у веденні записів (зміна 

темпу: уповільнений темп за умов важливості виділення матеріалу), 

використання прийомів підтримки уваги: цікаві приклади, риторичні запитання, 

жарти тощо. Спонукання студентів до постановки запитань. 

4. Особистість лектора: знання навчальних предметів; емоційність, 

голос, дикція. Якість, чіткість, забарвленість, правильність мовлення. Зовнішній 

вигляд. Уміння триматися перед аудиторією. Вміння бачити й відчувати 

аудиторію, встановлювати з нею взаємодію. 

5. Результати лекції: інформаційна цінність лекції, її виховний вплив і 

досягнення дидактичної мети. 

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО 

ПРОВЕДЕННЯ СЕМІНАРСЬКОГО ЗАНЯТТЯ 

Семінарські заняття є ефективною формою організації навчальних занять, 

органічно поєднаних із лекціями. Вони мають давню історію, яка своїм корінням 

сягає античності. Семінар (з лат. «seminarium» – розсадник, школа)  – це особлива 

форма навчальних практичних занять, сутність якої полягає в самостійному 

вивченні студентами окремих питань і тем лекційного курсу за завданнями 

викладача з наступним оформленням навчального матеріалу у вигляді рефератів, 

доповідей, повідомлень тощо. 

Семінарське заняття – це один із видів навчального заняття, під час якого 

викладач організовує дискусію з попередньо визначеної теми, до якої всі 

(слухачі, студенти) готують тези виступів на підставі індивідуально виконаних 

завдань (рефератів). Це найважча й найскладніша форма освітнього процесу, 

метою якої є узагальнення, поглиблення й систематизація знань, здобутих 

студентами під час самостійної роботи з лекційним матеріалом і навчально- 

методичною та теоретичною літературою. На семінарах студенти навчаються 

виступати з обговорюваних питань, доводити свою точку зору, критично 

оцінювати різні джерела знань. Загалом, семінари сприяють формуванню в 

студентів інтересу до самостійного оволодіння знань, вчать критично мислити, 

аналізувати складні явища суспільного життя і природи, сприяють більш 

інтенсивному формуванню таких важливих якостей, як критичність, гнучкість, 

глибина й самостійність мислення. 

Семінарські заняття проводяться з основних і найбільш складних питань 

(тем, розділів) програми навчальної дисципліни. 

Основне завдання семінарських занять – поглибити й закріпити знання, 

здобуті слухачами, студентами на лекції та у процесі самостійної роботи над 

навчальною і науковою літературою, прищепити їм навички пошуку, 

узагальнення, критичного аналізу навчального матеріалу, уміння висувати й 

захищати свої погляди з питань, що розглядаються. 

Для якісної підготовки студентів до цього виду занять на кафедрі 

розробляються плани й завдання для самостійної підготовки. Ці матеріали 

видаються тим, хто навчається, до початку вивчення відповідної теми навчальної 



дисципліни. 

На кожному семінарському занятті викладач оцінює підготовлені 

студентами реферати, їх виступи, активність у дискусії, вміння формулювати й 

відстоювати свою позицію тощо. 

Основною дидактичною метою проведення семінару є: 

- забезпечити педагогічні умови для поглиблення й закріплення знань 

студентів із основ курсу, набутих під час лекцій та у процесі вивчення навчальної 

інформації, що виноситься на самостійне опрацювання; 

- спонукати студентів до колективного творчого обговорення найбільш 

складних питань навчального курсу, активізація їх до самостійного вивчення 

наукової та методичної літератури, формування навичок самоосвіти; 

 

- оволодіння методами аналізу фактів, явищ і проблем, що 

розглядаються та формування вмінь і навичок здійснення різних видів 

майбутньої професійної діяльності. 

Семінарські заняття виконують такі основні функції, як: 

- навчальну (поглиблення, конкретизація, систематизація знань, 

засвоєних під час лекційних занять і в процесі самостійної підготовки до 

семінару); 

- розвивальну (розвиток логічного мислення студентів, набуття ними 

вмінь працювати з різними літературними джерелами, формування навичок 

аналізу фактів, явищ, проблем тощо); 

- виховну (патріотичне та національне виховання, формування 

економічної, екологічної культури й мислення; прищеплення інтересу до 

вивчення конкретної дисципліни й до фаху загалом, формування потреби в 

здоровому способі життя тощо); 

- діагностично-корекційну (контроль за якістю засвоєння студентами 

навчального матеріалу, виявлення недоліків його засвоєння та їх подолання). 

Визначаючи методичну концепцію організації та проведення 

семінарських занять, необхідно виходити з того, що: 

- під час вивчення різних навчальних дисципліни студенти мають 

засвоїти їх провідні ідеї, зміст понять, положень, законів, теорій та ін. Знати 

галузі їх використання, вміти застосовувати набуті знання, вміння й навички під 

час вивчення фахових дисциплін, у майбутній практичній діяльності тощо; 

- до семінарських занять ставляться певні загальнодидактичні вимоги 

(науковість, доступність, єдність форми та змісту, забезпечення зворотного 

зв’язку, проблемність та ін.); 

- у методиці проведення семінарських занять є певні особливості 

зумовлені логікою викладання конкретної дисципліни; 

- необхідно забезпечити високий рівень навчальної мотивації (вивчення 

теми необхідно розпочинати зі з’ясування її значення для засвоєння конкретної 

дисципліни, інших дисциплін спеціальності та для майбутньої професійної 

діяльності); 



- дотримання принципу професійної спрямованості та здійснення 

різнорівневих міжпредметних зв’язків з іншими дисциплінами, практичним 

навчанням забезпечує формування єдиної системи знань, умінь і навичок 

студентів; 

- важливим є також формування професійної культури й мислення; 

- у процесі проведення семінарського заняття необхідно забезпечувати 

органічну єдність теоретичного й дослідницько-експериментального пізнання; 

- семінарські заняття мають гармонійно поєднуватися з лекційними, 

практичними й лабораторними заняттями та самостійної роботою студентів. 

Характерною особливістю семінару як форми організації навчальних 

занять є: 

- активна участь самих студентів у з’ясуванні сутності проблем, питань,  

винесених на розгляд; 

- викладач надає студентам можливість вільно висловлюватися під час 

розгляду питань, що винесені на обговорення, допомагає їм правильно будувати 

свої міркування; 

- навчальна мета семінару вимагає ґрунтовної підготовки студентів до 

заняття; 

- якщо студенти не підготовлені до заняття, то воно перетворюється на 

фронтальну бесіду (викладач задає питання, на які студенти дають відповіді). 

Існує декілька видів семінарських занять, які відрізняються як за змістом, 

так і формою організації роботи. У процесі проходження практики під час 

викладання тієї чи іншої дисципліни рекомендується використовувати різні види 

семінарських занять.  

Методика підготовки та проведення семінарських занять передбачає: 

- повідомлення студентам теми плану семінарського заняття та списку 

рекомендованої літератури; 

- опрацювання й осмислення теоретичного матеріалу теми заняття 

відповідно до плану семінару та рекомендованої літератури; 

- підготовку до обговорення питань інформаційного блоку в формі 

діалогу, дискусії, диспуту, конференцій тощо (за планом заняття); 

- підготовку, проведення фрагментів навчальних занять, на яких 

використовуються традиційні форми організації навчання (за вибором 

студента), їх аналіз; 

- підготовку та проведення фрагментів навчальних занять, на яких 

використовуються інноваційні форми організації навчання (за вибором 

студента); 

- виконання індивідуальних практичних завдань різних рівнів (за вибором 

студента); 

- написання рефератів з метою відпрацювання пропущених лекційних 

чи семінарських занять; 

- виконання науково-пошукових завдань (написання рефератів за 

тематикою проблемного характеру, розробка доповідей для публічного виступу, 



підготовка тестів анкет, бесід, інтерв’ю тощо) 

• аналіз теми заняття, його дидактичної мети й основних проблем,  

винесених на обговорення; 

• опрацювання рекомендованої навчальної, наукової й методичної 

літератури, при цьому обов’язкове конспектування прочитаного, що на ваш 

погляд, сприятиме ефективному проведенню семінарського заняття; 

• намагання сформулювати власну думку з кожного питання й 

обґрунтування свого міркування; 

• формування запитань, що виникли під час підготовки до проведення 

семінарського заняття; звернення за консультацією до викладача- методиста; 

• складання розгорнутого плану-конспекту проведення семінарського 

заняття, ретельно обмірковуючи його етапи, структурні елементи й навчальні 

питання, а також методи, прийоми й засоби навчання, за допомогою яких 

забезпечуватиметься навчально-пізнавальна діяльність студента. 

Структура семінарського заняття 
 

 

ЕТАПИ ХАРАКТЕРИСТИКА 
Організаційна 

частина 
Мета – мобілізувати студентів до навчання, активізувати їхню увагу, 

створити робочу атмосферу для проведення заняття. Містить привітання 

викладача зі студентами, виявлення відсутніх, перевірку підготовленості 

до заняття 

Мотивація та 

стимулювання 

навчальної 

діяльності 

Передбачає формування потреби вивчення конкретного навчального 

матеріалу, повідомлення теми, мети й завдань. Мотивації сприяє чітке 

усвідомлення мети, що полягає в досягненні кінцевого, запланованого 

результату спільної діяльності викладача й студентів 

Обговорення 

навчальних 

питань 

семінару 

Полягає в обговоренні й керуванні процесом розгляду основних питань 

семінару відповідно до обраного виду й методики його проведення. 

Викладач має подбати про поетапне обговорення, прийняття, розуміння, 

закріплення й застосування студентами вивченої навчальної інформації 

Діагностика 

правильності 

засвоєння 

студентами 

знань 

Допомагає викладачу та студентам з’ясувати причину нерозуміння 

певного елемента змісту навчальної інформації, невміння чи помилковості 

виконання інтелектуальної або практичної дії 

Здійснюється за допомогою серії оперативних короткочасних 

контрольних робіт (письмових, графічних, практичних), усних 

фронтальних опитувань, тренінгу (з використанням комп’ютерної техніки) 

тощо 

Підбиття 

підсумків Передбачає коротке повідомлення про виконання запланованої мети й 

завдань заняття, аналіз того, що було розглянуто, мотивацію діяльності 

групи й окремих студентів, оцінювання їх роботи 

Повідомлення 

домашнього 

завдання 

Містить пояснення змісту завдання й методики його виконання 

 



КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ПРОВЕДЕННЯ 

СЕМІНАРСЬКОГО ЗАНЯТТЯ 

1. Цілеспрямованість проблеми, що обговорюється, поєднання 

теоретичного матеріалу з його практичним використанням у майбутній 

професійній діяльності. 

2. Планування й виокремлення головних питань, пов’язаних із 

профілюючими дисциплінами, наявність новинок у списку літератури тощо. 

3. Організація семінару – вміння починати й підтримувати дискусію, 

конструктивний аналіз усіх відповідей студентів, наповненість навчального часу 

обговоренням проблем, поведінка самого викладача. 

4. Стиль проведення семінару – пожвавлений, з постановкою гострих 

питань, з дискусією, або млявий, який не викликає інтересу. 

5. Ставлення викладача до студентів – тактовне, врівноважене, в міру 

вимогливе чи байдуже. 

6. Ставлення студентів до викладача – поважне чи байдуже, критичне. 

7. Управління групою – викладач швидко встановлює контакт з 

учасниками семінару та впевнено й вільно поводиться. Взаємодія з групою має 

педагогічно доцільний характер і охоплює всіх студентів, або ж навпаки, 

викладач робить багато зауважень, розмовляє на підвищеному тоні та спирається 

в роботі на декількох студентів, тоді як усі інші залишаються пасивними. 

8. Коментарі й висновки викладача – кваліфіковані, показові, 

переконливі, або, навпаки, некваліфіковані, неістотні, не містять в собі 

теоретичних зауважень. 

 

СХЕМА АНАЛІЗУ Й РЕЦЕНЗІЇ НАВЧАЛЬНОГО ЗАНЯТТЯ 

(лекційне, практичне, семінарське заняття) 

Під час педагогічної практики аспірант виконує в письмовій формі аналіз 

проведеного навчального заняття  колегою-одногрупником. 

ЗМІСТ (РЕЦЕНЗІЇ) АНАЛІЗУ 

1. Загальні відомості про навчальне заняття: 

- тема навчального заняття, її зв’язок із попередніми й наступними 

темами, місце у відповідному розділі; 

- форма, тип навчального заняття, його структура, відповідність темі,  

поставленій меті; 

- рівень досягнення мети й отримані результати, умови, чинники, що 

сприяли цьому; 

- сильні та слабкі сторони, досягнення, загальні враження від заняття. 

2. Підготовка викладача до організації навчального заняття: 
- визначення структури, використання фахової та методичної літератури, 

підготовка дидактичного й роздаткового матеріалу. 



3. Постановка мети, завдань навчального заняття як кінцевого 

результату, необхідного для досягнення викладачем і студентами, 

створення в студентів установки на досягнення мети. 

4. Відбір змісту навчального матеріалу, розвиток особистісного 

ставлення студентів до нього: 

- раціональний відбір наукових, засадничих знань, понять, фактів, що 

складають основу розвитку вмінь і навичок студентів, їхнього соціального 

становлення, подальшого навчання; 

- спрямованість змісту навчального матеріалу на розгляд соціального 

значущих і актуальних для життя студентів проблем. Задоволення їх 

пізнавальних і особистісних потреб та інтересів, відповідність змісту 

навчального матеріалу рівню розвитку студентів, їхнім пізнавальним 

можливостям; 

- стимулювання інтересу студентів до змісту (новизна знань, умінь, їх 

всебічна значущість, парадоксальність понять, фактів, популярність інформації, 

емоційність викладу, подання інформації через призму бачення 

викладача-науковця); 

- інтегрування змісту навчального матеріалу з іншими темами, 

навчальними курсами та спецкурсами. 

5. Застосування методів, прийомів, засобів і форм організації 

навчально-пізнавальної діяльності студентів, їх творче, цілеспрямоване 

поєднання, активізація думки студентів, стимулювання їх до критичного і 

творчого мислення, вияву власної позиції, поглядів, самостійного пошуку й 

дослідження. 

6. Діяльність викладача: 

- ставлення до студентів, наявність позитивної установки; 

- стиль діяльності та поведінки викладача, його комунікативні вміння, 

відкритість, щирість і встановлення контакту зі студентами; 
- вияв педагогічного такту в організації взаємодії зі студентами. 

7. Діяльність студентів: 

- ставлення студентів до процесу навчання, застосованих форм, методів і 

прийомів організації навчально-пізнавальної діяльності, їх мотивація; 
- ставлення до особистості викладача. 

8. Організація міжособистісної взаємодії студентів: 

- створення на навчальному занятті психологічно комфортного 

середовища; 

- застосування різноманітних форм співпраці, міжособистісної взаємодії 

студентів (дискусії, діалоги, групові й колективні форми роботи тощо). 



9. Отримання зворотного зв’язку: 

- методи та прийоми організації зворотного зв’язку на кожному етапі 

навчального заняття; 

- перевірка викладачем рівня розуміння й осмислення студентами 

навчального матеріалу, сформованості їх знань і вмінь; 

- застосування зворотного зв’язку для усвідомлення особливостей 

діяльності, мислення студентів, мотивації навчання з метою вдосконалення 

організації навчальних занять; 

- об’єктивність оцінювання індивідуальних особливостей навчальної 

діяльності студентів; 

- мотивація оцінок студентів без елементів критики особистості; 

- загальні висновки, пропозиції та поради щодо вдосконалення 

підготовки й проведення наступних навчальних занять. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Зразок оформлення плану-конспекту лекційного заняття 
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Мета: Вказати, виходячи зі змісту робочої програми навчального курсу, 

конкретний результат, який планується досягти. 

Навчальна мета передбачає формування в студентів: 

- наукових методологічних знань про ... 

- розуміння сутності понять, теорій тощо  

- осмислення закономірностей, теорій, підходів … 

- умінь ведення дискусії, діалогу з проблем … 

- ціннісних уявлень про ... 

- особистісного ставлення до … 

- особистісних поглядів щодо … 

- критичного ставлення до проблеми … 

Навчальна мета може охоплювати декілька завдань освітнього, виховного 

й розвивального спрямування. 

Методи, прийоми, засоби: 

Зазначити, які методи, прийоми, засоби навчання застосовуються під час 
лекції для досягнення визначених завдань. 

Методи та прийоми передачі й обміну словесною інформацією: 

- розповідь-пояснення 

- бесіда (репродуктивна, пошукова, проблемна, аутентична) 

- обговорення особистісних поглядів, життєвих міркувань студентів 

тощо 

- мозкова атака «брейнстормінг» 

- дискусія 

- діалог (полілог). 

Методи та прийоми переконання: 

- апеляція до висловлювань відомих людей 

- проведення доказів 

- висловлювання аргументів «за» й «проти» 

- апеляція до позитивних і негативних емоцій студентів 

- діагностичне питання. 

Методи та прийоми розвитку мисленнєвих дій: 

- аналіз 

- синтез 

- порівняння 

- співставлення 

- аналогія 

- узагальнення 

- екстраполяція 

- міркування 
- дедукція 



- індукція. 

Наочність: 
таблиці, схеми, графіки, макети, приладдя тощо 

Технічні засоби навчання: 
кодоскоп, проектор, комп’ютер. 

Основні питання лекції: 
не більше чотирьох на одну лекцію. 

Рекомендована література: 

Основна й додаткова (конкретно зазначати автора, назву, рік видання, 
сторінки). 

Основні питання, які розглядаються під час лекції. 

Хід лекції: 

Розкрити зміст інформації, що висвітлюється під час лекції, описати дії 

викладача, застосування методів навчання й виховного впливу на студентів, 

зазначити питання для обговорення, дискусії, діалогу. 

Вступна частина (до 10 хвилин): 
- привітання викладача зі студентами; 
- налагодження зв’язку з пройденим навчальним матеріалом і новою 

інформацією, визначення її місця й ролі в системі навчального курсу; 

- прогноз подальшого її розгляду; 

- повідомлення теми лекції; створення в студентів позитивної установки 

на її вивчення, визначення основних питань лекції; 

- повідомлення рекомендованої літератури й захоплення уваги студентів; 

- психологічна підготовка до розгляду основних питань лекції, 

визначення їх зв’язку з майбутньою професійною діяльністю (зазначити 

інформацію, методи, питання для обговорення). 

Основна частина (70–75 хвилин): 
- висвітлення кожного питання окремо; 
- показ логічного переходу від одного питання до іншого, здійснення 

після кожного етапу підсумку; 

- опис шляху обґрунтування понять, термінів, категорій, концепцій тощо; 

- виокремлення критеріальних ознак; 

- показ логіки пояснення й інтерпретації явищ; 

- опис дій викладача з метою забезпечення розуміння, осмислення 

студентами змісту питання; 

- розкриття кожного методу, прийому формування мисленнєвих дій, що 

застосовуються під час лекції; 

- зазначення міжпредметних зв’язків, практичних прикладів, 



спрямованості навчальної інформації на професійну діяльність студентів;  

- виокремлення питань для бесіди, дискусії чи діалогу; 

- отримання зворотного зв’язку; опис дій викладача для розвитку 

інтересу до змісту лекції. 

Заключна частина (5–10 хвилин) : 

- здійснення логічних висновків про основні поняття, положення, що 

розглядаються; 

- повідомлення про досягнення запланованої теми, завдань лекції, оцінка 

результатів взаємодії зі студентами; 

-  визначення особливостей підготовки до семінарського заняття й 

обговорення аналізу зазначених питань і положень на занятті; 

- коротке повідомлення питань, проблем, що будуть розглядатися  під час 

наступної лекції у взаємозв’язку з висвітленими; 

- створення позитивних очікувань; 

- подяка студентам за увагу.
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Важливе значення для підвищення ефективності семінарського заняття має 

технологія його проведення. Зазвичай, воно починається зі вступного слова 

викладача (оголошення теми, розкриття її актуальності, ознайомлення з планом). 

Обговорення питань плану заняття може починатися з раніше запланованого 

повідомлення студента чи з його вільного виступу. Після першого повідомлення 

чи виступу викликаного викладачем студента в обговоренні питання можуть 

брати участь усі бажаючі. При цьому їм дозволяється користуватися 

конспектами, підручниками, будь-якими літературними джерелами. Викладач 

стежить за тим, щоби під час семінару була створена атмосфера доброзичливості 

та взаємної довіри, вільного обміну думками, співробітництва та співдружності. 

Активізація навчально-пізнавальної діяльності студентів на семінарі залежить 

від вільного вибору опонентів, створення проблемних ситуацій, розгортання 

мікродискусій. Завершується семінарське заняття підбиттям підсумків 

обговорення теми, оцінюванням навчальних досягнень студентів. 

Структура семінарського заняття складається з таких складових: 

1. План заняття. 

2. Організація виконання плану заняття. 

3. Підбиття підсумків. 

Особливу увагу необхідно приділити розробці структури заняття, в якій 

необхідно передбачити: 

- етапи розроблення; 

- види навчальної діяльності, що відповідає конкретному етапу роботи; 

- обрання методу проведення певних занять; 

- визначення термінів їх виконання в межах навчального часу; 

- надання критеріїв оцінювання навчальних досягнень студентів за 

видами навчальної діяльності. 

План заняття складається з таких частин: 

1. Організаційний момент (до 3 хв.) передбачає постановку теми 

семінарського (практичного) заняття, навчальної теми, вибір методу проведення 

і видачу плану заняття. 

2. Підготовча частина (5–7 хв.) – постановка цільових (базових) запитань 

студентам. Запитання можуть бути специфічними – з конкретного навчального 

предмета або інших навчальних дисциплін, що передували вивченню предмета. 

Використання міждисциплінарних зв’язків дає змогу активізувати студентів, 

відтворити ретроспективні знання і створити середовище для подальшої 

пізнавальної діяльності.. 

Постановка запитань може бути здійснена у формі опитування, що 

потребує широкої й обґрунтованої відповіді; бліц-опитування, тобто коротких 

відповідей; проблемного запитання з обговоренням та розв’язанням проблеми. 

Необхідно пам’ятати, що підготовчий етап роботи є лише орієнтиром у 

подальшій діяльності та потребує доцільного мінімуму навчального процесу. 

3. Основна частина (70–75 хв.) – це реалізація навчальної мети заняття. 



Вибір методу або методів її проведення викладач здійснює самостійно, 

керуючись власним досвідом і вимогами підвищення ефективності 

семінарського (практичного) заняття. 

Семінарське заняття потребує розподіл у часу на обговорення, вирішення  

проблеми, проведення дискусії, вирішення ситуації, надання рекомендації, 

узагальнення тощо. 

Практичне заняття містить у собі завдання: вирішення конкретних 

ситуацій, оцінка результатів дослідження. 

Організація проведення заняття має бути чітко структурованою: 

3.1. Постановка завдань: 

- на групу 
- на підгрупи (малі групи) 
- індивідуальні завдання. 

3.2. Видача інформаційної бази: 

- статистичної інформації 

- нормативних і законодавчих актів 

- інформаційних текстів або таблиць 

- звітності. 

3.3. Постановка завдань щодо розв’язання задач, ситуацій, результатів 

дослідження. 

3.4. Характеристика видів навчальної роботи студентів і визначення часу 

на їх проведення. 

3.5. Консультування викладачем студентів під час виконання нами 

поставлених завдань. 

3.6. Збір результатів дослідження для перевірки або їх обговорення. 

3.7. Закріплення матеріалу: 

- заслуховування окремих результатів; 

- вибіркове опитування; 

- формулювання висновків; 

- надання пропозицій. 

3.8. Висновок викладача про якість виконання завдання і досягнення 

результатів дослідження. 

4. Контрольна частина (5–8 хв.) – оцінювання рівня знань студентів з 

визначеної навчальної теми. Цей етап роботи повністю покладається на 

викладача і залежить від його професіоналізму та компетентності. Доцільно 

визначити види роботи студентів, які підлягають контролю, визначити критерії 

оцінювання і шкалу оцінок у балах за кожний вид роботи. Ця інформація повинна 

бути відкритою і прозорою для студентів. 

Викладач виставляє оцінки студентам відповідно до повноти розкриття 

питань або виконання поставлених завдань. Необхідно визначити види роботи 

студентів, які можна оцінити безпосередньо на цьому занятті та які потребують 

перевірки викладачем у позааудиторний час. 

У процесі проведення контролю знань студентів можна застосовувати такі 

види контролю: 
- Залишковий – оцінка знань попереднього навчального матеріалу; 



- поточний – контроль поточної діяльності студентів на даному занятті; 

- модульний – підсумкові знання з декількох тем курсу, що утворюють 

змістовний модуль. 

Вибір методу проведення контролю знань студентів залежить від форми та 

специфіки семінарського (практичного) заняття. Оцінюванню підлягають такі 

види роботи: 

• опитування 

• бліц-опитування 

• проблемні запитання 

• розв’язування задач, ситуацій, виконання завдань 

• презентація результатів дослідження 

• обґрунтування пропозицій і проектів 

• текстовий контроль 

• письмові відповіді та завдання 

• дидактичні диктанти з дисциплін 

• виконання індивідуальних завдань 

• написання рефератів 

5. Заключна частина (2–3 хв.) – загальний висновок викладача і підбиття 

підсумків заняття. Викладач повинен визначити, чи досягнута мета навчального 

заняття, що була поставлена перед студентами. 

Загалом необхідно оцінити враження від заняття, його результати, роботу 

студентів, їх активність, недоліки і переваги, окремі досягнення тощо. З метою 

самостійного поглибленого вивчення теми заняття слід зорієнтувати студентів у 

системі основної та додаткової літератури, методичних рекомендацій щодо 

вивчення курсу, збірників тестів і завдань у друкованому та електронному 

варіантах. Якщо передбачено, можна надати завдання студентам або спрямувати 

їх на підготовку до наступного заняття, самостійного опрацювання лекційного 

матеріалу та навчальної літератури. 

 

 


