
Міністерство освіти і науки України 
Чернівецький національний університет 

імені Юрія Федьковича 
 
 
 
 
 

С.С. Яремчук 
 
 
 
 

МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ СОЦІОЛОГІЇ  

ТА СОЦІОГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН 
 

Навчальний посібник 
 
 

Друге видання, перероблене і доповнене 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Чернівці 

Чернівецький національний університет 
2015 



2 
 

УДК [378.016:316] (075.8) 
ББК 74.586.3я7 
       Я 722 

 
Рекомендовано Вченою радою  

Чернівецького національного університету 
імені Юрія Федьковича 

(протокол № 11 від 30.11.2015 р.) 
 
Рецензенти:  

Дияк В. В., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки 
та соціально-економічних дисциплін Національної академії Державної 
прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького 

 
Камбур А. В., кандидат соціологічних наук, доцент кафедри 

соціальної роботи та кадрової політики Буковинського державного 
фінансово-економічного університету 

 
 
 
 

Яремчук С. С. 
Я 722      Методика викладання соціології і соціогуманітарних 

дисциплін : навч. посібник. – друге вид., переробл. і доповн. / 
С. С. Яремчук. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2015. – 296 с. 

 
У посібнику запропоновано різноманітні методичні підходи до 

викладання соціології та соціогуманітарних дисциплін, окреслено 
теоретико-методологічні засади, структуру й організацію навчальної 
діяльності, репрезентовано основні методики проведення лекційних, 
семінарських занять, форми організації самостійної роботи студентів, 
поточного та підсумкового контролю знань, організації та проведення 
педагогічної практики. 

Для викладачів, аспірантів та студентів вищих навчальних 
закладів. 

УДК [378.016:316] (075.8) 
ББК 74.586.3я7 

 
© Чернівецький національний  
      університет, 2015 
© Яремчук С.С., 2015 



3 
 

ЗМІСТ 
 
ПЕРЕДМОВА ...............................................................................6 
 
ТЕМА 1. ВСТУП ДО «МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ  
СОЦІОЛОГІЇ І СОЦІОГУМАНІТАРНИХ  
ДИСЦИПЛІН» ...........................................................................12 
2. Об'єкт і предмет «Методики викладання соціології …» 
3. Структура та функції «Методики викладання соціології …» 
 
ТЕМА 2. СОЦІОЛОГІЯ ЯК НАВЧАЛЬНА  
ДИСЦИПЛІНА ..........................................................................28 
1. Особливості соціології як окремої спеціальності  
     і навчальної дисципліни 
2. Врахування профілю фахівців при викладанні  
     суспільствознавчих дисциплін 
 
ТЕМА 3. ОСОБЛИВОСТІ ВИКЛАДАЦЬКОЇ РОБОТИ .....41 
1. Педагогічні і науково-педагогічні працівники  
2. Конфлікти під час занять: основні причини 
     і шляхи розв’язання 
3. Синдром професійного вигорання: симптоми і способи  
     подолання 
 
ТЕМА 4. МЕТОДИ ВИКЛАДАННЯ  
СОЦІОГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН ..............................65 
1. Сутність та класифікація методів навчання 
2. Особливості та форми інтерактивних методів навчання  
3. Приклади інтерактивних вправ 
4. Методика проведення рольових ігор 
 
 



4 
 

ТЕМА 5. ПЕДАГОГІЧНІ ЗАСОБИ ВИКЛАДАННЯ 
СОЦІОЛОГІЇ .............................................................................93 
1. Соціологія – книжкова наука 
2. Методична, навчальна та наукова література 
3. Фактичний матеріал, публіцистика та твори мистецтва 
4. Засоби наочності і технічні засоби навчання 
5. PowerPoint-презентація як навчальний інструмент викладача 
 
ТЕМА 6. МЕТОДИКА ПІДГОТОВКИ  
І ПРОВЕДЕННЯ ЛЕКЦІЙ .....................................................134 
1. Лекція як провідна форма навчального процесу 
2. Методика підготовки лекції 
3. Структурування лекції 
4. Фактори успішного проведення лекції 
5. Особливості проведення інтерактивної лекції 
6. Оцінювання якості лекційної діяльності 
 
ТЕМА 7. ОРГАНІЗАЦІЯ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ ......183 
1. Місце семінарських занять в освітньому процесі 
2. Форми семінарських занять 
3. Методика підготовки до семінару 
4. Методика проведення та оцінювання семінарського заняття 
 
ТЕМА 8. САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ...............214 
1. Організація та форми самостійної роботи студентів 
2. Опрацювання літератури як основний метод  
     самостійної роботи 
3. Навчально-дослідна робота студентів 
4. Науково-дослідна робота студентів 
5. Індивідуальна робота та консультації 
 
 



5 
 

ТЕМА 9. КОНТРОЛЬ ТА ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ 
СТУДЕНТІВ ............................................................................238 
1. Система контролю та оцінювання знань студентів 
2. Методика підготовки і проведення заліку 
3. Методика підготовки і проведення іспиту 
 
ТЕМА 10. ПРОВЕДЕННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ  
ПРАКТИКИ .............................................................................262 
1. Сутність, організація та керівництво практикою 
2. Зміст, документація та підведення підсумків практики 
 
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА ЛІТЕРАТУРА .....................273 
 
КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ....................................................276 
 
ГЛОСАРІЙ ..............................................................................280 



6 
 

ПЕРЕДМОВА 
 

Серед професорсько-викладацького складу вищої школи й 
досі поширена думка: „Для того, щоб викладати, досить знати 
свій предмет”. Безперечно, така умова – одна з найважливіших у 
викладацькій діяльності. Але одного цього недостатньо для 
удосконалення навчального процесу в сучасному виші. Крім 
цього, наведене вище формулювання не враховує досягнень 
сучасних педагогіки і психології. Тому поліпшення навчального 
процесу у вищій школі неможливе без перегляду методики 
викладання на базі найновіших досягнень.  

2 серпня 1816 р. викладач філософії Ґеорґ Вільгельм Фрідріх 
Гегель, стурбований станом викладання і вивчення цієї 
дисципліни у вищій школі Пруссії, направив королівському 
урядовому радникові професору фон Раумеру листа, в якому 
торкнувся низки актуальних проблем. Серед них – і проблеми 
методики викладання, від якої, на думку Геґеля, значною мірою 
залежить успіх викладача і студента. «Викладання філософії в 
університетах, як мені здається має забезпечити набуття певних 
знань, а це можливо лише тоді, коли викладання йтиме 
визначеним, методичним, таким, що включає й деталі, та 
впорядковувальним шляхом. Лише у такій формі ця наука, як і 
будь-яка інша, ставатиме доступною вивченню». За Геґелем, 
увага до питань методики викладання філософії допоможе 
науково впорядкувати цю дисципліну, визначити стратегічний 
напрям викладання, зніме суперечність між вимогами держави 
до філософії і філософської освіти та наявним їх станом, що 
нікого не може задовольнити.  

Хоч як не дивно, але аналогічна проблема методичного 
забезпечення та упорядкованості викладання майже через 
200 років гостро постала в Україні перед системою вивчення 
соціології та деяких інших суспільствознавчих дисциплін. 
Одразу зауважимо, що термін і досвід викладання соціології в 
українських вищих навчальних закладах незрівнянні з терміном 
і досвідом Західної Європи та США, де давно вже склалися 
методологічні способи викладання соціології, акумульовано і 
сепаровано викладацький досвід. Усього цього в Україні ще 
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немає. Українська соціологія ще не стала невіддільним 
складником ані світового, ані хоча б європейського 
академічного соціологічного процесу та співтовариства 
соціологів.  

Як загальноосвітню дисципліну, соціологію викладають у 
вищій школі України з початку 1990-х рр. За цей вельми 
короткий період з'явилися і перші труднощі та проблеми, і 
перші результати, напрацювання, досягнення. Разом із 
розвитком соціології прийшло розуміння передачі соціологічних 
знань, а отже підготовки професійних кадрів викладачів-
соціологів і необхідності методики викладання соціології. 
Можна говорити, наприклад, про формування викладача нового 
типу, що здобув соціологічну освіту і став фахівцем у галузі 
соціології. У багатьох викристалізувався перший досвід 
викладання, соціологічної комунікації з колегами і студентами, 
з'явилися ознаки викладацької майстерності. Але викладач 
соціології залишається неозброєним конче потрібними йому 
методиками. Він не має належної практики емпіричних 
соціологічних досліджень, бо, як правило, самостійно ними не 
займався (або ж займався спорадично й замало). Усе це 
становить неабиякий „мінус” у підготовці викладача соціології, 
оскільки без методичного забезпечення і без досвіду 
дослідницької роботи його можна кваліфікувати загалом лише 
як викладача-початківця.  

Вітчизняні соціологи написали чимало своїх та переклали й 
видали десятки закордонних підручників, посібників, 
монографій, словників. Регулярно проводяться наукові 
конференції, розпочато традицію соціологічних конгресів. 
Зрештою, є певний прогрес і в дослідницькій, і в освітній 
соціологічній царині. Але попри те, що викладання соціології 
має тривалу історію, методика викладання соціології 
знаходиться лише на початку свого становлення. Роботи з цієї 
галузі з’являються достатньо рідко і стосуються лише окремих 
аспектів. 

В українських вищих навчальних закладах соціологію 
викладають без загальноприйнятих чи офіційно закріплених 
методик, по суті, за принципом „хто як може, як кому 
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заманеться”. Методична справа не налагоджена, організованої 
активності в ній не спостерігається. Не проводяться 
міжвузівські методичні конференції, не захищаються дисертації 
з цієї проблематики. Отож, методична свідомість викладацького 
корпусу ще міцно спить або ж, прямо кажучи, перебуває десь на 
задвірках навчального процесу. 

Можливо, декому здається достатнім те, що кожен викладач 
на практиці застосовує свою (індивідуальну) методику і цим 
забезпечує необхідний рівень викладання, підтримує свою 
майстерність, створює умови для успішного засвоєння 
студентами соціологічних знань. Але перш ніж застосувати 
якусь методику, слід попередньо її розробити, для чого 
потрібний певний запас педагогічних, дидактичних, 
психологічних та інших знань, хоча б і почерпнутих із власного 
досвіду. Чи займається пересічний викладач такого роду 
специфічною справою, а саме творенням і комплектуванням 
власної методики, невідомо. Принаймні, публікації з цієї 
тематики в соціологічній літературі надзвичайно рідкісні. 
Відзначимо в цьому плані піонерну для України роботу 
викладачів та науковців соціологічного факультету 
Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна, яку 
вони проводять у галузі інноваційних методик викладання 
соціології і вже чимало тут досягли. Запропоновані ними 
методичні новації зорієнтовані головним чином на утвердження 
нової освітньої парадигми, побудованої переважно на трансляції 
західних традицій і систем організації навчання. Їх, безумовно, 
потрібно творчо запозичувати, але ж і самим належить активно 
братися за методичну роботу. 

Звичайно, викладання соціології без загально-об'єднавчої, 
базової методики в нашій, поки що колективістсько-аудиторній 
освітній системі – нонсенс. Це можна пояснити хіба що тим, що 
йдеться про початковий момент у цій справі, її перші кроки. 
А взагалі таке викладання руйнує цілісність соціологічної 
дисципліни через її безмежну суб'єктивацію та індивідуалізацію. 
Річ у тому, що у викладацькому процесі діє особлива 
закономірність: якщо ту саму дисципліну доводить до 
свідомості студентів маса викладачів та ще й кожен на основі 
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тільки власної методики або й без неї („як хто може”), то це вже 
не одна й та сама дисципліна. Це – різні дисципліни, 
фраґментовані методичними розбіжностями, тими ж таки 
нестримними процесами суб'єктивування та індивідуалізації 
викладання. Тому не можна не говорити про загрозу спільного 
нерозуміння соціології з боку не лише студентів різних закладів, 
а й викладачів цих закладів. 

Потрібні не тільки загальнопрограмні, загальнометодологічні, 
а й загальнометодичні основи викладання соціології. І цю 
потребу диктує самий викладацько-навчальний процес, який без 
надійних методичних опор неабияк фраґментується і так само 
фраґментує соціологічну дисципліну. Проте і стандартизація 
освіти в Україні, зокрема соціологічної, теж вимагає відповідних 
методик викладання, які б уможливили реалізацію освітніх 
стандартів на високому науковому рівні й одночасно стали базою 
для методичної творчості викладачів. Зауважимо, що такі 
методики не обов'язково схвалювати і затверджувати вищими 
освітніми інстанціями, як це практикувалося, наприклад, у 
колишньому СРСР. Достатньо було б того, щоб їх розробляли, 
випробовували й рекомендували викладацькому загалу науково-
методичні центри, до компетенції яких входила б ця робота. 

Актуальність вивчення курсу „Методика викладання 
соціології і соціогуманітарних дисциплін” насамперед 
зумовлена тим, що викладацька, педагогічна діяльність є одним 
із основних напрямів професійної реалізації студентів-
соціологів. Згідно державних вимог кожен студент-соціолог має 
вивчити цю дисципліну, позаяк по закінченні ВНЗ він отримує 
спеціальність „Магістр соціології” або „Соціолог. Викладач 
соціології”. Цей курс безпосередньо сприяє розвитку 
спеціальної професійної педагогічної підготовки студентів-
соціологів як майбутніх викладачів суспільствознавчих 
дисциплін. Він підсумовує методичний зміст усіх навчальних 
курсів, які викладаються соціологам. 

Мета навчальної дисципліни – сформувати у студентів 
уявлення про роботу викладача суспільствознавчих дисциплін, 
методичних принципів і засобів методичного забезпечення і 
організації навчального процесу, викладання 
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суспільствознавчих дисциплін; теоретично і методично 
підготувати студентів до самостійної викладацької діяльності. 

Завдання навчальної дисципліни: 
– охарактеризувати особливості професійної діяльності 

викладача та до його особистості; 
– ознайомити студентів з історією викладання соціології в 

Україні та зарубіжних країнах, з основними принципами та 
системами організації викладання соціології; 

– розкрити основні форми організації і методичного 
забезпечення аудиторної та позааудиторної навчальної роботи 
по викладанню соціології та суспільствознавчих дисциплін; 

–  проаналізувати теоретичні і методичні особливості 
викладу основних розділів курсу соціології; 

– підготувати студентів до педагогічної практики, до 
самостійної розробки основних методичних документів); 

– відпрацювати прийоми встановлення контакту з різними 
видами аудиторії, як студентської, так і спеціальної професійної 
соціологічної. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент 
повинен  

знати:  
- методичні вимоги, які висуваються до основних форм 

навчальної роботи по викладанню суспільствознавчих 
дисциплін; 

- основні методичні вимоги при підготовці навчальних 
матеріалів і навчальних документів викладача; 

- методичні особливості розкриття основних тем курсу 
соціології; 

- цілісне уявлення про соціологію та інші суспільствознавчі 
дисципліни та їх викладання; 

- особливості методологічних основ викладання соціології у 
вищих навчальних закладах; 

- теоретичне і методологічне значення викладання соціології, 
її основні категорії, принципи і розділи; 

- систему знань щодо основних форм навчання та контролю 
за якістю засвоєних знань; 
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- методологічні основи організації самостійної та науково-
дослідної роботи студентів у процесі вивчення соціологічних 
дисциплін; 

вміти : 
- орієнтуватися в методичних особливостях основних форм 

навчальної роботи по викладанню соціологічних дисциплін; 
- формулювати й вирішувати педагогічні завдання при 

розробці і реалізації навчальних програм курсів 
суспільствознавчих дисциплін; 

- практично працювати з навчальними матеріалами (планами, 
програмами, підручниками, лекціями, семінарами тощо) для 
оцінки якості викладання суспільствознавчих дисциплін. 
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ТЕМА 1. ВСТУП ДО «МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ 
СОЦІОЛОГІЇ І СОЦІОГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН» 

План: 
1. Соціогуманітарні дисципліни у ВНЗ України 
2. Об'єкт і предмет «Методики викладання соціології» 
3. Структура та функції «Методики викладання соціології» 
 
1. Соціогуманітарні дисципліни у ВНЗ України 
Класифікація спеціальностей за галузями знань.  
Донині науковці та педагоги України не виробили спільного 

погляду щодо того, які саме науки, а відповідно й навчальні 
дисципліни, є суспільствознавчими. Ідеологізованість наук про 
суспільство у СРСР зумовила негативно-критичне ставлення до 
них, тому назви «суспільні науки» та «суспільні дисципліни» 
(«суспільствознавство») тепер майже не використовують. Проте 
їм не знайдено еквівалентної заміни. В актах Міністерства 
освіти і науки України такі дисципліни називаються по-різному: 
«соціально-гуманітарні дисципліни», «гуманітарні та соціально-
політичні дисципліни» (лист № 1/9-64 від 19.05.1993), 
«гуманітарні та соціально-економічні дисципліни» (лист № 1/9-
18 від 18.02.1994), «дисципліни циклу гуманітарної та 
соціально-економічної підготовки» (лист № 1/9-304 від 
17.06.2002), «гуманітарні дисципліни» (наказ № 642 від 
09.07.2009), дисципліни «циклу соціально-гуманітарної 
підготовки» (наказ № 101 від 10.02.2010).  

В інформаційній системі «Конкурс» за 2014 рік науки, що 
вивчають суспільство, розміщені за такою класифікацією. До 
галузі знань «соціально-політичні науки» (код 0301) належать: 
соціологія (030101), психологія (030102), практична психологія 
(030103) і політологія (030104); до галузі знань «гуманітарні 
науки» (0203) відповідно: філософія (020301), історія (020302), 
філологія (020303) і богослов’я (020304); до галузі знань 
«право» (0304) – правознавство (030401); до галузі знань 
«економіка та підприємництво» (0305) – економічна теорія 
(030501), економічна кібернетика (030502), міжнародна 
економіка (030503), економіка підприємства (030504), 
управління персоналом та економіка праці (030505), прикладна 
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статистика (030506), маркетинг (030507), фінанси і кредит 
(030508), облік і аудит (030509), товарознавство і торговельне 
підприємництво (030510); до галузі знань «культура» (0201) – 
культурологія (020101), книгознавство, бібліотекознавство і 
бібліографія (020102), музейна справа та охорона пам’яток 
історії та культури (020103), народна художня творчість 
(020104), документознавство та інформаційна діяльність 
(020105), менеджмент соціокультурної діяльності (020106); до 
галузі знань «соціальне забезпечення» (1301) – соціальна 
допомога (130101), соціальна робота (130102); до галузі знань, 
(030203), міжнародна інформація (030204), країнознавство 
(030205), міжнародний бізнес (030206).  

Постанова КМУ від 29.04.2015 р. № 256 «Про затвердження 
переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється 
підготовка здобувачів вищої освіти» змінила класифікацію 
галузей знань і спеціальностей, враховуючи європейську 
класифікацію. Отож, за новою Постановою до галузі знань 
«соціальні та поведінкові науки» (код 05) належать: економіка 
(051), політологія (052), психологія (053), соціологія (054), 
міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні 
студії (055), міжнародні економічні відносини (056); до галузі 
знань «гуманітарні науки» (03) відповідно: релігієзнавство 
(031), історія та археологія (032), філософія (033), культурологія 
(034), філологія (035). Богослов’я стало окремою галуззю знань 
(04). А галузь знань «соціальна робота» (23) включає в себе дві 
спеціальності: «соціальну роботу» (231) і «соціальне 
забезпечення» (232). 

 
Суспільствознавчі науки в радянський період.  
У вищих навчальних закладах Радянського Союзу як 

суспільні дисципліни викладали – «Історію Комуністичної 
партії Радянського Союзу», «Марксистсько-ленінську 
філософію (історичний матеріалізм)», «Політичну економію», 
«Науковий комунізм» і «Науковий атеїзм». Вони були вкрай 
ідеологізовані та догматизовані. Опанування їх студентами 
передбачало вивчення та обов'язкове конспектування численних 
праць класиків марксизму-ленінізму (К.Маркса, Ф.Енгельса, 
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В.Леніна), документів КПРС та міжнародного комуністичного 
руху. Вільнодумство, найменше відхилення від партійного 
трактування історичних подій, явищ і процесів суспільного 
життя, теоретичних питань, партійні та адміністративні органи 
переслідували й карали – аж до звільнення викладачів і 
відрахування студентів.  

Наприкінці 80-х років XX ст. за «перебудови» керівництво 
освітянської галузі СРСР робило спроби деідеологізувати та 
урізноманітнити суспільні науки та навчальні дисципліни. Була 
запроваджена нова система викладання суспільствознавчих 
дисциплін, яка передбачала обов'язкове вивчення політичної 
історії, філософії, економічної і соціально-політичної теорій, 
культурології, водночас припускаючи вибір ВНЗ різних 
варіантів навчальних дисциплін у межах кожної із цих наук. 
Однак це не було реалізовано повною мірою, оскільки невдовзі 
Радянський Союз розпався. 

 
Суспільствознавчі науки в 1991-2009 н.р.  
У перші роки незалежності України багато вищих 

навчальних закладів вилучали суспільствознавчі дисципліни із 
навчальних планів, довільно визначали перелік таких дисциплін 
та обсяг часу на їх вивчення. Тому керівництво освітянської 
галузі видало лист Міністерства освіти України «Про 
викладання соціально-гуманітарних дисциплін» № 1/9-64 від 
19.05.1993 р. У ньому зазначалося, що з метою вироблення 
єдиної політики в галузі соціально-гуманітарної підготовки 
студентської молоді у вищих навчальних закладах України, 
вивчення гуманітарних і соціально-політичних дисциплін і 
спецкурсів, має становити 20-25% від загального обсягу 
навчального часу для інженерних, медичних, 
сільськогосподарських спеціальностей; і 30-35% – для 
природничих, технічних і гуманітарних спеціальностей 
університетів, академій, педінститутів, ВНЗ культури, 
мистецтва, юридичних, торгово-економічних, фізкультурних та 
інших. 

Оскільки в деяких ВНЗ було необґрунтовано вилучено з 
навчальних планів окремі курси історичних, культурологічних, 
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правових, соціально-політичних та інших дисциплін чи 
скорочено обсяг навчальних годин на їх вивчення, 
розформовано або об'єднано відповідні кафедри, Міністерство 
освіти України у зазначеному листі визначило обов'язкові 
дисципліни для підготовки фахівців із вищою освітою та 
мінімальні обсяги навчальних годин на їх вивчення (лекції, 
практичні заняття, індивідуальна та самостійна робота). Серед 
них були: Історія України, Філософія, Основи економічної 
теорії, Політологія, Соціологія, Історія і теорія світової та 
вітчизняної культури, Правознавство, Іноземна мова, Фізичне 
виховання, Основи соціоекології, Українська мова (для тих, хто 
нею не володіє). 

Згідно із вищевказаним листом, опанування всіх обов'язкових 
курсів завершувалося іспитом. Вивчення курсів з етики, 
естетики, логіки, педагогіки, психології, інформатики у вищих 
навчальних закладах, які готували студентів із педагогічних 
спеціальностей, також визнавалося обов'язковим. 

Наступним системним кроком у впорядкуванні викладання 
соціально-гуманітарних дисциплін став лист Міністерства 
освіти України «Про розробку освітньо-професійних програм 
вищої освіти за відповідним професійним спрямуванням» 
№ 1/9-18 від 18.02.1994 р. У ньому було передбачено в освітньо-
професійних програмах вищої освіти цикл гуманітарних та 
соціально-економічних дисциплін як складову нормативних 
(обов'язкових) навчальних дисциплін (поряд із циклами 
фундаментальних та професійно-орієнтованих дисциплін). За 
чотирирічного (восьмисеместрового) терміну навчання обсяг 
годин циклу мав становити до 26% від нормативних навчальних 
дисциплін. Цикл гуманітарних та соціально-економічних 
дисциплін мав складатися з певних нормативних дисциплін із 
визначеними мінімальними обсягами часу на їх вивчення. Як 
нормативні, ці дисципліни були обов'язковими для всіх 
напрямів та спеціальностей вищої освіти і становили основу 
загальноосвітньої підготовки студентів: Історія України, Ділова 
українська мова, Українська та зарубіжна культура, Філософія, 
Основи психології і педагогіки, Релігієзнавство, Основи 
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економічної теорії, Політологія, Основи права, Соціологія, 
Іноземна мова, Фізичне виховання.  

Згодом цикл гуманітарних та соціально-економічних 
дисциплін було скориговано листом Міністерства освіти і науки 
України «Про організацію навчального процесу у вищих 
навчальних закладах у 2002/2003 навчальному році» № 1/9-304 
від 17.06.2002 р. У ньому визначено дещо змінений перелік 
навчальних дисциплін циклу гуманітарної та соціально-
економічної підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного 
рівня «бакалавр» із мінімальними обсягами часу на їх вивчення: 
Філософія (філософія, релігієзнавство, логіка, етика і 
естетика), Культурологія, Психологія, Українська мова (за 
професійним спрямуванням), Правознавство, Політологія, 
Історія України, Соціологія, Економічна теорія, Фізичне 
виховання.  

 
Суспільствознавчі науки у 2009-2015 н.р.  
Чинність вищезазначеного листа зберігалася до липня 

2009 р., коли Міністерство освіти і науки України видало наказ 
«Про організацію вивчення гуманітарних дисциплін за вільним 
вибором студента» № 642 від 09.07.2009, який встановлював 
новий перелік нормативних дисциплін гуманітарної та 
соціально-економічної підготовки для бакалаврів усіх напрямів 
(спеціальностей) та їх обсяги в кредитах ECTS: Українська мова 
(за професійним спрямуванням), Історія України, Історія 
української культури, Іноземна мова, Філософія.  

Згідно з цим наказом, загальний обсяг навчального часу з 
дисциплін гуманітарної та соціально-економічної підготовки 
бакалаврів для фізико-математичних, природничих та технічних 
напрямів має становити 24 кредити ECTS; гуманітарних і 
соціально-економічних напрямів – 36 кредитів ECTS 
(відповідно 10% і 15% загального обсягу навчального часу 
освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», який становить 
240 кредитів ECTS). Припускається відхилення обсягу 
навчального часу, відведеного на вивчення циклу гуманітарної 
та соціально-економічної підготовки, в межах двох кредитів 
ECTS. 
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Решту часу циклу гуманітарної та соціально-економічної 
підготовки (крім відведеного на нормативні дисципліни) 
наказом зараховано до вибіркової частини змісту освіти. 
Вибіркові дисципліни надають студентам на вибір із переліку, 
який пропонує вищий навчальний заклад. Цей перелік має 
містити не менше 20 навчальних дисциплін. Мінімальний обсяг 
вибіркової дисципліни повинен становити, як правило, два 
кредити ECTS. Мінімальна кількість студентів у групі з 
вивчення вибіркової дисципліни – 25 осіб. Навчальні заняття з 
фізичного виховання обсягом чотири години на тиждень, згідно 
з наказом, організовують як із позакредитної дисципліни. Для 
студентів 1-2 курсів фізичне виховання планують як аудиторне 
навантаження, що не може перевищувати 30 годин на тиждень. 
Для студентів старших курсів фізичне виховання проводять у 
формі секційних занять. 

Отже, наказом Міністерства освіти і науки України № 642 від 
09.07.2009 р. раніше нормативні (обов'язкові) навчальні 
дисципліни – «Культурологія», «Психологія», «Правознавство», 
«Політологія», «Соціологія», «Економічна теорія», перетворено 
на вибіркові (не обов'язкові). Перелік вибіркових навчальних 
дисциплін було розширено до 20 і більше. Це роздрібнювало 
проблематику суспільних наук між різними навчальними 
дисциплінами і, як наслідок, знижувало рівень загальноосвітньої 
гуманітарної підготовки студентів. Крім цього, дані новації 
призвели до дублювання матеріалу деяких навчальних 
дисциплін. Зокрема, «Історія України» та «Історія української 
культури» дублюють одна одну, оскільки загальна історія 
охоплює й історію культури. 

Становище з вивченням соціально-гуманітарних дисциплін 
було дещо змінене наказом Міністерства освіти і науки України 
«Про внесення змін до наказу МОН від 09.07.2009 р. № 642» 
№ 831 від 25.08.2010 р. Замість вимоги щодо не менше як 
20 вибіркових навчальних дисциплін, які пропонуються вищим 
навчальним закладом, наказом встановлено перелік із 
9 конкретних вибіркових навчальних дисциплін: Політологія, 
Соціологія, Психологія, Логіка, Етика і естетика, 
Релігієзнавство, Основи конституційного права, Економіка, 
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«Історія науки і техніки». Вищим навчальним закладам надано 
право вносити зміни до зазначеного переліку з урахуванням 
особливостей напрямів (спеціальностей), за якими здійснюється 
підготовка фахівців. Обсяг вибіркової навчальної дисципліни 
визначається вищим навчальним закладом і повинен становити 
не менш як один кредит ECTS. Навчальна дисципліна 
запроваджується за умови чисельності групи не менш як 25 осіб. 

Ще через рік Наказом Міністерства освіти і науки, молоді та 
спорту України «Про внесення змін до наказу МОН від 
09.07.2009 р. № 642» № 939 від 05.08.2011 р. політологія із 
вибіркових дисциплін стала нормативною з обсягом 2 кредити 
ЕСТS (72 год.).  

Отже, до 2015/2016 навчального року в Україні викладався 
ряд суспільствознавчих дисциплін, деякі з яких нормативні 
(обов’язкові) – історія України, історія української культури, 
філософія та політологія; а деякі, як вибіркові – соціологія, 
економічна теорія, основи конституційного права, психологія, 
релігієзнавство, культурологія тощо. 

 
Суспільствознавчі науки з 2015/2016 н.р.  
Наприкінці 2014 р. відбулися чергові зміни. З метою 

приведення нормативної бази вищої освіти у відповідність до 
Закону України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 р. №1556-VII 
(імплементації) був прийнятий наказ Міністерства освіти і науки 
України від 25.11.2014 р. № 1392, яким скасовано дію наказу 
МОН від 09.07.2009 р. № 642 «Про організацію вивчення 
гуманітарних дисциплін за вільним вибором студента». 
Натомість протягом наступних кількох місяців Міністерство 
видало ряд наказів і листів, якими роз’яснювало організацію 
вивчення гуманітарних дисциплін.  

Міністерство рекомендувало ВНЗ забезпечити викладання 
дисциплін, що формують компетентності з (1) Історії та 
культури України, (2) Філософії, (3) Української мови із 
загальним обсягом не менше 12 кредитів ЄКТС (за новим 
Законом кредит став дорівнювати 30-ти годинам), якщо 
відповідні дисципліни не є профільними. Також на вибір 
студентів міг бути запропонований широкий перелік 
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гуманітарних дисциплін (на розсуд ВНЗ). При цьому 
вказувалося, що студенти повинні набрати мінімум 12 кредитів 
ЄКТС із цього циклу. Отож, обов’язковий цикл гуманітарних 
дисциплін скоротився до 12 кредитів, а інші дисципліни 
(вибіркові) мав визначати кожен окремий ВНЗ. Відтак це 
призвело до зміни навчальних планів у розрізі гуманітарних 
дисциплін, яке протягом наступних декількох років призведе до 
значного скорочення обсягу їх викладання.  

 
2. Об'єкт і предмет «Методики викладання соціології…» 
Кожна наука має об'єкт і предмет пізнання. Об'єктом є сфера 

об'єктивної реальності, на яку спрямоване наукове пізнання, – 
природа, суспільство чи їх складові. Предмет вивчення 
становить певний аспект об'єкта, на якому зосереджена 
конкретна наука. Один і той самий об'єкт, наприклад 
суспільство, може бути спільним для багатьох наук, тоді як 
кожна з них має лише їй притаманний предмет. Науки різняться 
за предметом, а групи наук – за об'єктом (зокрема, природничі, 
суспільні, гуманітарні і технічні). 

Перше знайомство з будь-якою наукою починається з 
визначення її предмета та основних завдань. Що ж вивчає 
методика викладання? З одного боку, відповідь на це питання 
здається простою і очевидною, оскільки зрозуміло, що мова йде 
про процес навчання і викладання, який усім добре відомий, що 
і створює у студентів дещо спрощене уявлення про цей предмет, 
адже студентам доводиться говорити про речі повсякденні і 
звичні, наприклад, що таке лекція чи семінар, в чому полягає 
специфіка заліку чи іспиту і т. ін. 

Але ця простота і легкість швидко зникають, коли студенти 
від чистої теорії переходять до практичних занять, коли 
необхідно самому підготувати текст лекції, а тим більше 
прочитати її в ході педагогічної практики. Як би добре не був 
підготовлений студент теоретично (в галузі своєї спеціальності), 
він має величезні труднощі в перші роки своєї педагогічної 
діяльності, відчуваючи явний дефіцит методичних навичок і тієї 
психологічної готовності до педагогічної діяльності, які ці 
навички забезпечують. Слід зазначити, що багато випускників 
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вузів, отримавши кваліфікацію викладача, прийшовши до 
навчального закладу і зіткнувшись із першими труднощами 
педагогічної діяльності, змушені відмовлятися від цієї кар'єри, 
переходячи на іншу роботу, де вони звільняються від «тягот» 
педагогічної творчості. 

Методика викладання вбирає в себе, узагальнює і 
конкретизує досвід педагогічної діяльності, в чому проявляється 
її теоретичний статус, і крім того методика як практична 
(прикладна) наука прагне виробити ряд конкретних положень, 
знання яких є необхідною передумовою становлення педагога. 
Отож, методика викладання загалом – це педагогічна наука. 
Педагогіка (грец. paidagogike, від paidos – дитина і ago – веду, 
виховую) – наука про виховання і навчання людини. Її основними 
складовими є дидактика (грец. didaktikos – повчальний) – 
теорія виховання і теорія навчання, яка розкриває 
закономірності засвоєння знань, умінь і навичок та формування 
переконань, визначає обсяг і структуру змісту освіти, 
удосконалює методи та організаційні форми навчання, його 
виховний вплив на учнів. 

Слово «методика» походити від давньогрецького слова 
«methodike», що означає «шлях дослідження», «способ 
пізнання». Сукупність методів, спрямованостей на досягнення 
певної мети, є методикою. Як визначає «Новий тлумачний 
словник української мови» [С. 617], з навчальної точки зору, 
методика – це вчення про методи викладання певної науки, 
предмета. А за визначенням «Українського педагогічного 
словника» [С. 206], методика – це галузь педагогічної науки, 
яка досліджує закономірності вивчення певного навчального 
предмета. Методику навчання окремого предмета слід 
розглядати як спосіб організації практичної та теоретичної 
діяльності учасників навчання, зумовлений закономірностями та 
особливостями змісту навчального предмета. 

Слід зазначити, що поняття «методика» включає в себе 
методи і прийоми навчання, будучи загальним родовим 
поняттям. І, якщо методика вивчає закономірності навчання, то 
метод – це спосіб досягнення мети, розв’язання конкретного 
завдання, система правил і прийомів підходу до вивчення явищ і 
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закономірностей природи, суспільства и мислення. 
«У педагогіці под методом розуміють способ практичного і 
теоретичного освоєння дійсності, зумовленості 
закономірностями досліджуваного об’єкта» [Гончаренко С.У. 
Український педагогічний словник. – К.: Либідь, 1997. – С. 205]. 

Проблеми формування методичних основ навчання, розробок 
педагогічних технологій, форм і методів засвоєння змісту 
навчальних предметів представлені в наукових працях відомих 
вітчизняних та зарубіжні педагогів, дидактів, психологів. До них 
можна віднести наукові дослідження Я.А. Коменського, 
І.Ф. ербарта, П.Ф. Каптерева, К. Ушинського, Л.В. Виготського, 
В.В. Краєвського, А.Ф. Хуторського, І.Я Лернера, 
А.В. Скаткина, К.У. Гончаренко, О. Духновича, Б. Грінченка, 
О.І. Пометун, З.Ф. Шкурко та ін. 

Об'єктом методики викладання суспільствознавчих 
дисциплін є освітній процес із цих дисциплін. Своєю чергою, 
Закон України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 р., містить таке 
визначення освітнього процесу: Освітній процес – це 
інтелектуальна, творча діяльність у сфері вищої освіти і 
науки, що провадиться у вищому навчальному закладі (науковій 
установі) через систему науково-методичних і педагогічних 
заходів та спрямована на передачу, засвоєння, примноження і 
використання знань, умінь та інших компетентностей у осіб, 
які навчаються, а також на формування гармонійно розвиненої 
особистості. Також Закон вказує, що «Положення про 
організацію освітнього процесу» затверджується вченою радою 
вищого навчального закладу відповідно до законодавства. 

Відтак, освітній процес забезпечує можливість: 
- здобуття особою знань, умінь і навичок у гуманітарній, 

соціальній, науково-природничій і технічній сферах; 
- інтелектуального, морального, духовного, естетичного і 

фізичного розвитку особи, що сприяє формуванню знаючої, 
вмілої та вихованої особистості. 

Кожна наука досліджує не всю багатоманітність виявів 
об’єкта, а найсуттєвіше в ньому, передусім стійкі, повторювані 
зв'язки між різними його складовими. Тому методику 
викладання суспільствознавчих дисциплін можна трактувати як 
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науку про закономірності освітнього процесу із цих дисциплін. 
Однак таке визначення предмета методики є надто загальним і 
потребує конкретизації.  

Теоретичний аналіз наукової літератури з означеної 
проблеми дозволив нам зробити висновок про те, що методика 
навчального предмета – це теорія навчання певного 
навчального предмета. Об’єктом методики навчального 
предмета є процес навчання тієї чи іншої навчальної 
дисципліни, предметом – зв’язок, взаємодія викладання та 
навчання в навчанні конкретного навчального предмету. 
Вивчаючи різні форми цієї взаємодії, методика розробляє і 
пропонує викладачеві визначені системи навчальних впливів. 
Вони знаходять своє конкретне вираження в змісті освіти, 
втіленому в програмах і підручниках з кожного навчального 
предмету, реалізуються в методах, засобах і організаційних 
формах навчання. Реформи сучасної вітчизняної системи освіти 
поставили перед методикою нові проблеми: зміна її 
«рецептурного», описового характеру, підвищення ролі 
педагогічного експерименту, виявлення шляхів формування 
самостійності і творчої активності учнів у навчальній діяльності, 
підвищення ефективності навчально-виховного процесу. 
У цьому процесі важливе значення для розробки методики має 
вивчення педагогічного досвіду роботи різних навчальних 
курсів, майстер-класів, коуч-сесій в якому для педагогів можуть 
міститися відповіді на актуальні практичні завдання, ще не 
вирішені засобами науки. Одна з функцій узагальнення 
педагогічного досвіду – перевірка методичних концепцій і 
розроблених на їх основі навчальних матеріалів – програм, 
навчального обладнання, методичних рекомендацій. 

Отже, методика викладання соціальних дисциплін як 
сукупність способів, прийомів, правил і методів викладання є 
складовою педагогіки (передусім дидактики), водночас як 
методика викладання суспільствознавчих дисциплін – 
складовою цих дисциплін. Це означає, що методика викладання 
суспільствознавчих дисциплін – проміжна між педагогікою і 
суспільствознавчими дисциплінами наука, завдання якої полягає 
в тому, щоб у навчальному процесі за допомогою 
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інструментарію педагогіки (дидактики) розкривати зміст 
суспільствознавчих дисциплін. Такий інструментарій охоплює 
передусім теорії педагогічних цілей, методів, засобів і форм 
навчання. Залежно від характеру проблеми, яку потрібно 
розв'язати, виявляється переважний вплив то однієї, то іншої 
складової методики: в окресленні цілей і змісту навчально-
виховного процесу – суспільствознавчих дисциплін, у виборі 
педагогічних засобів досягнення визначених цілей – педагогіки. 
Відтак, предмет методики викладання охоплює цілі, зміст, 
методи, засоби і форми викладання. 

З огляду на це можна дати наступне визначення методики 
викладання суспільствознавчих дисциплін – це галузь науки 
про цілі, зміст, методи, засоби і форми викладання 
суспільствознавчих дисциплін. Іншими словами, це сукупність 
методів викладання цих дисциплін.  

 
3. Структура та функції «Методики викладання 

соціології…» 
Структура «Методики викладання…». 
Методи навчання поділяються на загальні та спеціальні. 

Загальні застосовуються при вивченні різних навчальних 
предметів; а спеціальні – під час вивчення окремих дисциплін. 
Органічна єдність суспільствознавчих наук і відмінності, 
притаманні предмету і змісту кожної з них, зумовлюють те, що в 
методиці їх викладання поєднується як загальне, так і 
специфічне, відповідно до чого розрізняють загальну та 
спеціальну методики викладання.  

Загальна методика охоплює загальну характеристику цілей, 
методів, засобів і форм викладання всіх суспільствознавчих 
дисциплін, якими є методика читання окремих лекцій, 
проведення окремих семінарських занять, викладання й 
вивчення певних розділів, тем навчальної дисципліни тощо. 

Спеціальна методика – це методика викладання кожної 
окремої суспільствознавчої дисципліни (соціології, політології, 
психології та ін.). Вона передбачає застосування визначених 
загальною методикою педагогічних засобів щодо розкриття 
змісту окремої дисципліни.  
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Освітній процес у ВНЗ здійснюється за такими формами 
(ст.50 Закону України «Про вищу освіту»): (1) навчальні 
заняття; (2) самостійна робота; (3) практична підготовка; (4) 
контрольні заходи. Своєю чергою, основними видами 
навчальних занять у ВНЗ є: (1) лекція; (2) практичне, 
семінарське, лабораторне, індивідуальне заняття; 
(3) консультація. Отже, за такою логікою побудований цей 
навчальний курс. 

 
Функції «Методики викладання…».  
Функціональний потенціал методики викладання соціології є 

виявом її структурної композиції, ролі та місця в системі 
соціологічного пізнання, викладання та навчання, а також у 
співвідношенні із суміжними з нею науками. Якщо методика 
викладання – науково-дослідницька, навчальна і прикладна 
дисципліна, то звідси цілком зрозумілими є три основні її 
функції: пізнавальна, освітня і технологічна (обслуговуюча).  

Пізнавальна полягає в науковому вивченні практики 
викладання соціології, узагальненні та сепарації викладацького 
методичного досвіду, обґрунтуванні принципів, методів і 
прийомів навчання, умов творчої роботи викладачів, 
особливостей їх комунікації з аудиторією, студентською 
групою, індивідуальними суб'єктами навчання. Реалізується ця 
функція також через процес створення методичних посібників, 
підручників, накопичення банків даних тощо. Звісно, для 
виконання цих завдань потрібні відповідно підготовлені 
спеціалісти-методисти. З пізнавальною функцією органічно 
пов'язана евристична функція методики, здатність її відкривати 
і кристалізувати нове у практиці викладання, викладацькому 
досвіді, в доведенні новацій до свідомості викладачів. 

Освітня функція методики викладання соціології 
реалізується у навчальному процесі. Ще раз наголосимо: той, 
кого готують до викладацької діяльності, має вивчати методику 
викладання дисциплін свого профілю. З опанування методики 
викладання соціології як навчальної дисципліни починається 
процес озброєння майбутніх викладачів методичними знаннями 
і прийомами. 
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Технологічна функція методики пов'язана із застосуванням 
останньої у практиці викладання і вивчення соціології, 
технологічним обслуговуванням цієї практики. Іншими словами, 
це перетворення методичних знань на технологію конкретного 
навчально-викладацького процесу. Одного лише теоретичного 
знання методики викладання викладачеві недостатньо. Йому 
потрібен власний досвід практичного її застосування, який 
уможливив би і уточнення та збагачення знання методики, 
адаптацію її до конкретних ситуацій навчального процесу. 

Можна говорити також про інші функції методики 
викладання соціології – інформаційну, дисциплінуючу, 
оптимізуючу тощо. Вони забезпечують викладача особливою 
інформацією, дисциплінують його (виробляє звичку 
дотримуватися того мінімуму дидактичних вимог, який потрібен 
для підтримання стабільної якості викладацької роботи), 
оптимізують навчальний процес, налаштовуючи викладача на 
„ефект продуктивності” – передання максимуму сучасних знань 
за мінімум часу. Зрозуміло, ефективним засобом методика 
викладання може бути визнана лише в тому разі, коли її функції 
реалізуються в єдності, системно.  

Методику викладання соціології можна розробляти тільки як 
вивчення досвіду викладання та навчання, перетворення його на 
спільне надбання. Натомість для викладача методика – це, по-
перше, форма його самосвідомості як фахівця, особливий вимір 
його професійної майстерності. Методично озброєний викладач 
– майстер своєї справи, не озброєний – з майстерністю може 
розминатися. По-друге, методика для викладача – це інструмент 
його психологічно-педагогічного впливу на аудиторію, 
дохідливого розкриття дисциплінарного змісту курсу чи 
спецкурсу, який він викладає. По-третє, методика ознайомлює 
викладача із закономірностями викладацько-навчального 
процесу, новітніми техніками викладання. По-четверте, 
методика для викладача – це особливий елемент його 
професійної освіти; той, кого готують до викладацької 
діяльності, повинен вивчати методику викладання своєї 
дисципліни. Нарешті, по-п'яте, методика для викладача – це 
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сума інструментальних знань, які він має передати студентам як 
суб'єктам навчального процесу.  

Студент теж має опанувати певні методики самонавчання 
(організації самостійної роботи, підготовки до семінарських 
занять, опрацювання наукової літератури тощо). Звісно, ці 
методики загалом є продуктом взаємодії викладача і студента, 
але більшою мірою залежать від авторства першого як одного з 
каналів формування та реалізації духовно-творчого потенціалу 
студента. 
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ПИТАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ ТА КОНТРОЛЮ 

ЗАСВОЄННЯ ЗНАНЬ 
Які науки і навчальні дисципліни є суспільствознавчими? Чому їх 

так називають? 
Чим визначався розвиток суспільствознавчих дисциплін у 

Радянському Союзі? 
Як змінювався офіційно визначений перелік обов'язкових для 

вивчення (нормативних) суспільствознавчих дисциплін у вищих 
навчальних закладах України? 

У чому полягають основні педагогічні цілі викладання 
суспільствознавчих дисциплін? 

Дайте визначення поняття «освітній процес». 
Охарактеризуйте об'єкт і предмет «Методики викладання…» 
Визначте основні завдання «Методики викладання...» 
З’ясуйте зв’язок «Методики викладання…» з іншими дисциплінами 

вищої школи. 
Охарактеризуйте сутність функцій «Методики викладання…» 
 

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 
Вкажіть принципи дидактики, що є науково-педагогічними 

засадами «Методики викладання соціології…». Поясніть їх суть. 
Прокоментуйте тезу: „Для того, щоб викладати, треба знати свій 

предмет”. У чому її вада? 
Прокоментуйте тезу: «Хто є студент – посуд, який потрібно 

наповнити знаннями, чи смолоскип, який необхідно запалити?» 
Розробіть графічну схему зв’язку „Методики викладання 

соціології…” з іншими дисциплінами.  
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ТЕМА 2. СОЦІОЛОГІЯ ЯК НАВЧАЛЬНА 
ДИСЦИПЛІНА 

План:  
1. Особливості соціології як окремої спеціальності і 

навчальної дисципліни 
2. Врахування профілю фахівців при викладанні 

суспільствознавчих дисциплін 
 
1. Особливості соціології як окремої спеціальності і 

навчальної дисципліни 
«Соціологічна освіта» і «соціологічна просвіта».  
Сьогодні викладання соціології у різних ВНЗ України далеко 

не однакове з точки зору мети, якості, рівнів, форм цього 
процесу: в одних закладах подають тільки курс загальної 
соціології, в інших – ще й деякі галузеві соціології, в третіх 
(наприклад, на соціологічних факультетах) – ледве не всю 
систему соціологічних дисциплін, до того мають за мету 
формувати у студентів професійне соціологічне мислення.  

Справді, значно різняться між собою викладання соціології 
непрофільним спеціальностям, коли, скажімо, історична 
соціологічна тематика подається стисло, спрощено, 
обертаючись головним чином навколо ключових класичних 
фігур, і викладання історії соціології фаховим соціологам, коли 
зазначена проблематика розкривається вглиб послідовно, 
деталізується характеристиками й навіть творчими портретами 
соціальних мислителів. А якщо взяти галузеві соціології, то тут 
ще більше деталей і відмінностей, бо кожна з них відзначається 
певною дисциплінарною специфікацією, яка й має відбитися у 
варіантах методики. 

Враховуючи неоднорідність викладацько-навчального 
процесу, доцільним є розрізнення соціологічної «освіти» і 
«просвіти», оскільки це два відносно різні, хоч і двоєдині 
процеси. Соціологічна освіта в Україні здійснюється на 
соціологічних кафедрах і факультетах вищих навчальних 
закладів, де готують фахових соціологів, формуючи їх 
професійне мислення, весь комплекс знань та умінь, необхідних 
для цього виду діяльності. Звісна річ, в цьому разі й методика 
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викладання має підпорядковуватися меті здобуття соціологічної 
освіти, підготовки відповідних фахівців. 

«Соціологічна просвіта» – продукт експансії соціологічної 
освіти, виходу останньої за власну професійну сферу. Вона має 
місце там, де викладання соціології підпорядковане іншій меті – 
завданню загальноосвітнього світоглядного збагачення 
свідомості студентів, наукової корекції їхнього соціального 
мислення, що стихійно формується обставинами повсякденного 
життя. Про професійне соціологічне мислення тут не може 
йтися, бо одним лише загальноосвітнім курсом соціології його 
не сформуєш. Очевидно, слід говорити лише про певні 
початкові форми цього мислення, про його засади, формування 
яких можливе на підґрунті науково скоригованого і збагаченого 
соціального мислення. Словом, має бути варіант методики 
викладання соціології, розрахований на просвітницький виклад 
соціології непрофільним спеціальностям. 

 
«Соціологічна просвіта»: роль і значення соціології у процесі 

формування світогляду та майбутніх професійних навичок 
студентів.  

На тлі посиленого інтересу громадськості до соціальних 
проблем розвитку сучасного суспільства і беззаперечного 
об’єктивного зростання ролі соціології та інших 
суспільствознавчих дисциплін як інструментів пізнання в 
умовах суспільних трансформацій актуалізується проблема 
поширення, популяризації знань про суспільство. У вузах 
загальний курс соціології викладається студентам різних 
спеціальностей, входячи до переліку соціогуманітарних 
дисциплін, які виконують не тільки освітньо-інформаційну, але, 
у значній мірі – виховну функцію. Приходить розуміння того, 
що соціологічне бачення світу – це той інструмент, за 
допомогою якого люди добиваються успіху в будь-якій сфері, 
оскільки мають комплексне знання і розуміння цілісності 
суспільних відносин, соціокультурних факторів, традицій і 
звичаїв народу, а також соціальних проблем із баченням їх 
коріння, шляхів вирішення та наслідків. Отже, соціологія 
передусім необхідна для адекватного розуміння навколишнього 
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світу. Лише соціологія з її фундаментальними теоріями 
життєдіяльності суспільства, ефективним інструментарієм може 
допомогти молодим людям в оволодінні умінням об’єктивно 
оцінити ту чи іншу життєву ситуацію і приймати правильні 
рішення. 

Фахівець з вищою освітою визначається не тільки тим, що 
він володіє знаннями за своїм основним фахом, але й повинен 
мати ґрунтовні знання про суспільство. Особливе значення в 
цьому плані представляє розвиток широкого світогляду 
спеціаліста будь-якої спеціальності в соціально-політичній і 
економічній сферах. Необхідність розвитку цього боку 
свідомості і мислення визначається тим, що будь-який фахівець 
крім того, що він виконує свої основні функції, є частиною 
суспільства, входить до складу різноманітних соціальних груп, 
зокрема, родини, трудового колективу, спільнот за інтересами, 
нації, релігійної конфесії тощо. Вивчення соціології дозволить 
спеціалісту краще вписуватися в сучасне життя, буквально 
переповнене невирішеними проблемами. Соціологічне знання 
мінливе і динамічне, тут рідко утримуються будь-які догми і 
абсолютні становища. Навіть у рамках одного покоління 
доводиться змінювати усталені істини. І до цієї мінливості треба 
привчати фахівця, долаючи суб'єктивну тягу до однобокого 
мислення і абсолютного знання. Втім, при викладанні 
суспільних наук, в тому числі і соціології, постає питання не 
просто про повідомлення якоїсь суми знань, а виховання того 
почуття, що це знання спеціалісту постійно доведеться 
поповнювати і оновлювати, вміло використовуючи при 
вирішенні тих завдань і вправ, які буде висувати перед ним саме 
життя. 

Будучи однією з основних дисциплін суспільствознавчого 
блоку, соціологія покликана закласти основи наукового 
світогляду, глибокого розуміння соціально-політичних процесів, 
зародження конфліктних ситуацій в суспільстві і способів їх 
вирішення, процесів соціалізації, особливостей соціальної 
стратифікації та соціальної мобільності, специфічної поведінки 
окремих осіб і соціальних спільнот; пояснювати соціальні явища 
як матеріальними, так і духовними передумовами, орієнтуватися 
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в особливостях функціонування громадської думки. Реалізація 
цих завдань передбачає освоєння студентами не лише 
навчального матеріалу, але і великої теоретичної спадщини, 
якою володіє сучасна соціологія, виробленням навичок 
проведення соціологічних досліджень, які можуть знадобитися 
фахівцям найрізноманітніших спеціальностей – від вихователя, 
журналіста і педагога до політичного діяча і керівника великого 
підприємства.  

Технологія продукування соціологічних знань не 
закінчується на дослідницькому полі, а продовжується й на 
етапі соціологічного викладання та навчання, де їх 
інтерпретацію здійснює викладач. Понад те, пропускаючи ці 
знання через свій інтелект, перш ніж донести до свідомості 
студента, він певною мірою, як зазначалося, суб'єктивує їх і 
передає не просто як абстрактні поняття, образи світу тощо, а як 
духовно-культурний ресурс, підтверджений власними 
переконаннями викладача. Отже, у знання проникає дух 
людини-комунікатора, і це забезпечує психологічні умови 
спілкування, полегшує засвоєння знань реципієнтами. 

Кожна людина щоденно стикається з практичними 
завданнями суспільного життя. Причому завданнями 
нестандартними, мінливими, які, що називається, змушують 
думати. Це також актуалізує викладання суспільних дисциплін. 
Суспільство стрімко змінюється, і фахівцю з вищою освітою 
необхідно адекватно реагувати на ці зміни, вносити творчі ідеї. 
На цій основі ясно, що студент тісно пов'язується з 
дидактичними вимогами вищої школи, яка формує не просто 
технічно грамотного фахівця, а й особистісні якості людини і 
громадянина, не тільки пасивного носія знань, але і його 
активного користувача як в професійній, так і в громадській 
діяльності.  

У навчальному процесі викладач не просто вимагає 
репродуктивного відтворення змісту першоджерел, матеріалів 
лекції, підручника, а спонукає аналізувати; розкривати 
властивості, відносини, наявності протиріч, давати оцінку, 
узагальнювати сказане, співвідносити його з іншими 
проблемами, тобто робити те, що в психології називається 
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рішенням завдань. При вирішенні завдань людина використовує 
знання не в тому порядку, в якому вони дані в навчальній 
літературі, а перетворює їх згідно логіки завдання, отже, 
завдання виступають як спосіб активізації та розвитку мислення. 
Досвід показує, що робота з вправами активізує мислення 
студентів, поглиблює знання, підвищує інтерес до предмету. 
Отже, викладання суспільствознавчих наук має свої специфічні 
можливості для розвитку творчого мислення. У фахівця повинен 
бути вироблений навик самостійного осмислення й оцінювання 
подій, що відбуваються, як місцевого, регіонального, так і 
загальносвітового масштабів. 

Академік О. Несмеянов наприкінці 1950-х рр. писав: „Мені 
здається, що загальним недоліком нашої середньої і вищої 
освіти – недоліком не мимовільним, а в якому ми всі винні – є 
прагнення дати учневі якомога більший обсяг знань без 
належної турботи про якість цих знань. Тим часом сам по собі 
обсяг цих знань має нульову цінність. Головне значення і в 
житті, і в науці має вміння застосовувати свої знання. Ми ж 
налягаємо звичайно на обсяг знань, а не на вміння їх 
застосовувати. Будь-яка освіта – середня чи вища – має 
розглядатися не як певний науконакопичувач, який дає змогу 
збирати знання, а як тренування мозку. Тренування мозку і в 
середній, і у вищій школі має бути посиленим. Якщо мозок 
тренований, то знання закріплюються ним легко, майже 
автоматично”. 

 
2. Врахування профілю фахівців при викладанні 

суспільствознавчих дисциплін 
«Профілювання викладання» суспільствознавчих дисциплін.  
Обираючи методи навчання, у викладанні 

суспільствознавчих дисциплін необхідно зважати на профіль 
вищого навчального закладу, факультету і спеціальності. Ця 
проблема зумовлена поєднанням у вищій освіті професійної та 
загальноосвітньої підготовки. Професійна складова вищої освіти 
полягає в зорієнтованості на отримання студентами певної 
професійної підготовки відповідно до обраних ними напряму 
освіти та спеціальності. Професійну підготовку забезпечують 
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викладання і вивчення профільних навчальних дисциплін. 
Водночас у вищих навчальних закладах формують певний 
рівень загальноосвітнього, загальнокультурного розвитку 
студентів як майбутніх фахівців. Його забезпечує викладання 
загальноосвітніх навчальних дисциплін, до яких належать і 
суспільствознавчі. 

Пріоритетною складовою вищої освіти є професійна – особа 
здобуває вищу освіту передусім для майбутньої практичної 
професійної діяльності. Загальноосвітня підготовка є 
допоміжною. Тому у студентів може скластися уявлення, що 
знання у галузі суспільствознавчих наук їм не потрібні. 
Формуванню такого уявлення сприяє і те, що іноді самі 
керівники вищих навчальних закладів і факультетів 
негуманітарного профілю не тільки дотримуються подібної 
думки, а й намагаються обмежити обсяги навчального часу, що 
відводиться у навчальних планах на вивчення 
суспільствознавчих дисциплін. 

Викладачі суспільствознавчих дисциплін не мають змоги 
впливати на таких керівників, однак переконати студентів у 
важливості й необхідності їх вивчення вони можуть. Для цього 
потрібно на заняттях розкривати значення цих наук для 
профільних наук факультету і спеціальності, а соціальних знань 
– для майбутньої професійної діяльності студентів. Такий підхід 
у педагогіці отримав назву «профілювання викладання» 
суспільствознавчих дисциплін. 

Зв'язок викладання суспільствознавчих дисциплін із 
профілем вищого навчального закладу, факультету, 
спеціальності дає змогу зробити їх зрозумілішими для студентів, 
дієвими, аргументованими, допомагає викладачеві уникати 
абстрактності і декларативності у викладанні. Такий зв'язок є 
ефективним засобом перетворення здобутих студентами знань 
на їхні особисті переконання. При цьому зауважимо, що 
більшість викладачів суспільствознавчих дисциплін визнає 
необхідність профілювання, але зазвичай не здійснює його через 
брак відповідного досвіду та методичної літератури. 
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Методичні аспекти профілювання викладання 
суспільствознавчих дисциплін.  

Зв'язок викладання суспільствознавчих дисциплін з профілем 
вищого навчального закладу, факультету, спеціальності 
передбачає органічне поєднання проблем цих дисциплін із 
соціальними проблемами профільних наук, використання 
матеріалу профільних наук в аналізі змісту соціальних 
дисциплін. Такий зв'язок має бути природним, оминати 
штучність і схематизм. Варто також мати на увазі, що не кожна 
тема дисципліни і не кожне питання містять однакові 
можливості щодо його реалізації, і не потрібно шукати зв'язок 
там, де його немає. Штучне пов'язування соціальних дисциплін 
із профільними науками може викликати лише негативну 
реакцію з боку студентів. 

Можна виокремити такі основні напрями врахування 
профілю підготовки фахівців при викладанні 
суспільствознавчих дисциплін: 

1) Розкриття методологічного значення законів і категорій 
суспільствознавчих наук для профільних наук вищого 
навчального закладу, факультету, спеціальності. Щодо законів 
суспільного розвитку та їх відображення в суспільствознавчих 
науках у філософії існують різні позиції – від абсолютизації їх 
дії (марксизм) до заперечення самої наявності (позитивізм). Так 
чи інакше, науці відомі, наприклад, закони визначальної ролі 
продуктивних сил щодо виробничих відносин, діалектики 
(переходу кількісних змін у якісні, єдності і боротьби 
протилежностей, заперечення заперечення), підвищення потреб, 
циркуляції політичних еліт, взаємодії виборчих і партійних 
систем тощо. Можна визнавати чи заперечувати пізнавальне 
значення деяких із них, але незаперечним є те, що за наявності в 
кожної з профільних наук власного понятійно-категоріального 
апарату вона широко використовує в процесі пізнання категорії 
суспільствознавчих наук: «економіка», «власність», 
«виробництво», «суспільство», «держава», «влада», 
«демократія», «культура» тощо. Особливо велике пізнавальне 
значення мають категорії філософії: «матерія», «свідомість», 
«простір», «час», «рух», «розвиток» тощо. Категорії 
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суспільствознавчих наук широко застосовують усі інші науки. 
Це означає, що вони мають методологічне значення для 
профільних наук, хоча представники останніх можуть цього й не 
усвідомлювати. 

2) Аналіз соціальних проблем профільних наук на заняттях із 
суспільствознавчих дисциплін. Соціальними є проблеми, що 
стосуються суспільства і людини. Різною мірою вони 
притаманні будь-якій науці. Наприклад, у фізиці це проблеми 
соціальних наслідків розвитку ядерної енергетики та 
політичного впливу на міжнародні відносини нових видів 
термоядерної зброї, в хімії – хімізації виробництва та побуту, в 
біології – генної інженерії, у правознавстві – співвідношення 
права й політики, в економіці – політики й економіки тощо. 
Залежно від того, які саме науки на факультеті чи спеціальності 
є профільними, викладач певної дисципліни виокремлює й 
аналізує на заняттях відповідні проблеми. 

3) Використання на заняттях ілюстративного матеріалу із 
профільних наук для аргументації теоретичних положень 
суспільствознавчих наук. Йдеться про використання даних 
природничих наук чи досягнень технічних для обґрунтування 
певних теоретичних положень філософії, економічної теорії, 
соціології тощо. Профільними можуть бути і 
суспільствознавчих науки. На спеціальності «історія», 
наприклад, профільними є історичні науки, «філософія» – 
філософські, «соціологія» – соціологічні, «політологія» – 
політологічні, «культурологія» – культурологічні тощо. У цьому 
разі зв'язок загальноосвітніх і профільних соціальних дисциплін 
нерозривний і очевидний. 

4) Читання студентам спеціальних і факультативних курсів із 
соціальних проблем профільних наук. Кафедра 
суспільствознавчих дисциплін на доповнення до основних 
соціальних дисциплін може пропонувати факультетам, 
наприклад, такі спецкурси: «Філософські проблеми математики 
(фізики, хімії, біології)», «Філософія техніки», «Філософія 
права», «Соціологія права», «Соціологія політики», «Соціологія 
масової комунікації», «Економіка і політика», «Політика і 
право» тощо. Такі спецкурси, що читатимуться на високому 
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науковому рівні, зацікавлюватимуть студентів і 
переконуватимуть їх у необхідності вивчення 
суспільствознавчих дисциплін. 

5) Організація науково-дослідної роботи студентів із 
проблематики суспільствознавчих наук та соціальних питань 
профільних наук. Організаційними формами такої роботи 
можуть бути теоретичні конференції, диспути, наукові гуртки, 
проблемні групи, конкурси наукових праць, а їх організаторами 
й керівниками – викладачі соціальних дисциплін. Студенти 
можуть також виділяти у своїх курсових та кваліфікаційних 
роботах розділи з аналізу соціального аспекту досліджуваної 
проблеми, здійснення якого консультуватиме викладач 
відповідної суспільствознавчої дисципліни. 

6) Врахування профілю підготовки фахівців у різних формах 
контролю знань студентів із суспільствознавчих дисциплін. 
Найпростіше це зробити шляхом виокремлення кількох 
відповідних питань у переліку контрольних питань до іспиту чи 
заліку. 

 
Умови профілювання викладання суспільствознавчих 

дисциплін.  
Виокремлюють такі умови профілювання викладання 

суспільствознавчих дисциплін: 
1) викладач має знати, які саме науки є профільними на 

певному факультеті чи конкретній спеціальності і мати про них 
загальне уявлення. Це уявлення про загальну історію 
профільних наук, їх основну проблематику, місце цих наук у 
системі наукового знання, їх теоретичне і практичне значення. 
Викладач також повинен мати уявлення про обсяг теоретичних 
знань студентів із профільних наук (його можна отримати через 
ознайомлення з навчальними програмами та підручниками з 
профільних дисциплін), особливості виробництва та умови 
праці фахівців відповідного профілю; 

2) викладач суспільствознавчих дисциплін має більш-менш 
тривалий час працювати на певному факультеті чи 
спеціальності, щоб знати їх специфіку. Тому кафедри 
суспільствознавчих дисциплін повинні планувати навчальне 
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навантаження викладача так, щоб він постійно працював на 
одному або на двох близьких за профілем факультетах чи 
спеціальностях. Щорічне переведення викладача з факультету 
на факультет або читання лекцій одночасно студентам різних 
факультетів, по суті, унеможливлює врахування профілю 
підготовки фахівців у викладанні суспільствознавчих 
дисциплін; 

3) студенти мають знати, які саме науки є для них 
профільними на факультеті та спеціальності. Тому викладачі 
суспільствознавчих дисциплін повинні допомагати їм 
орієнтуватися в розмежуванні загальноосвітніх і профільних 
дисциплін та їх взаємозв'язку. 

Охарактеризовані форми педагогічного впливу на студентів 
під час аудиторних занять, самостійної роботи студентів 
забезпечують глибокий і всебічний зв'язок викладання 
суспільствознавчих дисциплін з профілем вищого навчального 
закладу, факультету, спеціальності. 

Провідна роль у профілюванні належить лекційному курсу. 
Послідовно й систематично розкриваючи в лекціях зміст 
конкретної дисципліни, викладач залучає матеріал профільних 
наук до аналізу проблем цієї дисципліни, ставить і аналізує 
соціальні проблеми профільних наук, розкриває методологічне 
значення категорій суспільствознавчих наук для розв'язання 
проблем профільних наук. 

На семінарських заняттях здобуті на лекціях знання 
поглиблюються й закріплюються, формуються уміння і навички 
їх застосування в аналізі реальних явищ і процесів та проблем 
профільних наук. Плани семінарських занять слід складати з 
урахуванням профілю не тільки вищого навчального закладу, а 
й специфіки окремих груп факультетів – природничо-наукових, 
гуманітарних, технічних тощо. Кафедри суспільствознавчих 
дисциплін повинні розробляти кілька варіантів планів 
семінарських занять згідно зі специфікою кожного факультету 
або хоча б їх групи. У відповідних темах ставлять профільовані 
питання, залучають матеріал профільних наук. 

Загальна модель профілювання трансформується відповідно 
до особливостей, типу і профілю конкретного навчального 
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закладу, специфіки факультету і спеціальності, особистісних рис 
кожного викладача. 

Профілювання викладання суспільствознавчих дисциплін 
необхідне, але важливо дотримуватися міри у такій роботі, щоб 
у студентів не складалося враження, що ці дисципліни їм 
нав'язують. Профілювання є завданням викладачів не лише 
суспільствознавчих, а й будь-яких непрофільних дисциплін, у т. 
ч. природничо-наукових – математики, фізики, хімії, біології 
тощо – у разі їх викладання на суспільствознавчих факультетах. 
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ПИТАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ ТА КОНТРОЛЮ 

ЗАСВОЄННЯ ЗНАНЬ 
Яке місце займає соціологія серед суспільствознавчих дисциплін? 
Чим зумовлені труднощі в розвитку соціологічної освіти в Україні? 
З якою метою здійснюють профілювання викладання 

суспільствознавчих дисциплін? 
У чому полягають особливості профілювання викладання 

суспільствознавчих дисциплін у вищих навчальних закладах різною 
профілю? 

Охарактеризуйте основні напрями врахування профілю підготовки 
фахівців у викладанні суспільствознавчих дисциплін. 

Сформулюйте основні умови профілювання викладання 
суспільствознавчих дисциплін. 

 
ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

Здійсніть порівняльний аналіз організації викладання соціології в 
українських і зарубіжних вузах. 

Підготуйте інформаційну карту-схему: „Вивчення соціології як 
дисципліни у вищих навчальних закладах м. Чернівці”. 

Розробіть зразки реклами: „Соціологія як навчальна дисципліна”. 
Напишіть есе на тему: „Проблеми викладання соціології очима 

студентів”. 
Поясніть, як потреба студента в досягненні успіху може 

реалізуватись в процесі вивчення соціології. 
Охарактеризуйте основні шляхи активізації навчально-пізнавальної 

діяльності студентів в процесі вивчення соціології. 
Напишіть есе: «Навіщо соціологія несоціологу?» 
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ТЕМА 3. ОСОБЛИВОСТІ ВИКЛАДАЦЬКОЇ РОБОТИ 
 
План:  
1. Педагогічні і науково-педагогічні працівники  
2. Конфлікти під час занять: основні причини і шляхи 

розв’язання 
3. Синдром професійного вигорання: симптоми і способи 

подолання 
 
1. Педагогічні і науково-педагогічні працівники 
Визначення понять. 
Педагогічні працівники – це особи, які за основним місцем 

роботи у вищих навчальних закладах провадять навчальну, 
методичну та організаційну діяльність. 

Посади педагогічних працівників можуть займати особи із 
ступенем магістра за відповідною спеціальністю. Педагогічні 
працівники призначаються на посаду та звільняються з посади 
керівником вищого навчального закладу. Педагогічні 
працівники кожні п'ять років проходять атестацію. За 
результатами атестації визначається відповідність працівників 
займаній посаді, присвоюються кваліфікаційні категорії, 
педагогічні звання.  

Науково-педагогічні працівники – це особи, які за основним 
місцем роботи у вищих навчальних закладах провадять 
навчальну, методичну, наукову (науково-технічну, мистецьку) 
та організаційну діяльність. 

Посади науково-педагогічних працівників можуть займати 
особи, які мають науковий ступінь або вчене звання, а також 
особи, які мають ступінь магістра. Під час заміщення вакантних 
посад науково-педагогічних працівників – завідувачів 
(начальників) кафедр, професорів, доцентів, старших викладачів, 
викладачів укладенню трудового договору (контракту) передує 
конкурсний відбір, порядок проведення якого затверджується 
вченою радою вищого навчального закладу. 
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Перелік основних посад наукових, науково-педагогічних і 
педагогічних працівників вищих навчальних закладів (Закон 
України «Про освіту»: ст. 54; Закон України «Про вищу 
освіту»: ст. 42,43, 55). 

Посада Кваліфікаційні вимоги 
керівник (ректор, президент, 
начальник, директор) 

- вільне володіння державною 
мовою, 
- вчене звання та науковий 
ступінь 
- стаж роботи на посадах науково-
педагогічних працівників не 
менш як 10 років 
- громадянство України (ВНЗ 
державної чи комунальної форми 
власності); 
- належний стан здоров'я – 
Постанова КМУ № 726 від 5.12.14 
- відсутність обмежень, 
передбачених ч.3 ст.42 

заступник керівника (проректор, 
віце-президент, заступник 
начальника, заступник директора, 
заступник завідувача), діяльність 
якого безпосередньо пов’язана з 
освітнім або науковим процессом; 
директор (начальник) інституту, 
його заступники, діяльність яких 
безпосередньо пов’язана з 
освітнім або науковим процесом 

- науковий ступінь та/або вчене 
(почесне) звання відповідно до 
профілю факультету (навчально-
наукового інституту); 
- додаткові вимоги, встановлені 
Статутом ВНЗ 

декан (начальник) факультету, 
його заступники, діяльність яких 
безпосередньо пов’язана з 
освітнім або науковим процесом; 

- науковий ступінь або вчене 
звання, ступінь магістра; 
- додаткові вимоги, встановлені 
Статутом ВНЗ 

директор бібліотеки - науковий ступінь або вчене 
звання, ступінь магістра; 
- додаткові вимоги, встановлені 
Статутом ВНЗ 

завідувач (начальник) кафедри - науковий ступінь та/або вчене 
(почесне) звання відповідно до 
профілю кафедри; 
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- додаткові вимоги, встановлені 
Статутом ВНЗ 

професор; доцент; старший 
викладач, викладач; асистент, 
викладач-стажист; науковий 
працівник бібліотеки; завідувач 
аспірантури, докторантури 

- науковий ступінь або вчене 
звання, ступінь магістра; 
- додаткові вимоги, встановлені 
Статутом ВНЗ 

 
Порядок прийому на роботу науково-педагогічних 

працівників. 
Особливості прийому на роботу (Закон України «Про освіту» 

ст.54; Закон України «Про вищу освіту» ст.55, ч.11): 
(1) прийняття на роботу науково-педагогічних працівників 
здійснюється на основі конкурсного відбору; (2) педагогічні та 
науково-педагогічні працівники приймаються на роботу шляхом 
укладення трудового договору, в тому числі за контрактом. 

Алгоритм проведення конкурсу. Порядок обрання за 
конкурсом осіб на вакантні посади науково-педагогічних 
працівників вищих навчальних закладів визначено Наказом 
МОН України. Спеціальними актами встановлено особливості 
обрання керівника вищого навчального закладу (Постанова 
КМУ від 5.12.14 р. № 726); керівного складу, наукових, 
науково-педагогічних (педагогічних) працівників у вищих 
військових навчальних закладах (Наказ МО та МОН України від 
27.01.2015 р. № 37/51). Порядок проведення відбору у 
конкретному ВНЗ затверджується вченою радою закладу. 

Конкурс оголошується на заміщення вакантної посади - після 
звільнення працівника або введення нової посади до штатного 
розпису. До конкурсу допускаються особи, які відповідають 
вимогам, встановленим Законами України «Про освіту», «Про 
вищу освіту» та умовам оголошеного конкурсу. Обраним 
вважається претендент, який здобув більше 50% голосів 
присутніх членів Вченої ради. Умови за яких рішення за 
конкурсом дійсне: дотримання порядку проведення; участь в 
голосуванні не менше 2/3 членів Вченої ради. 

Підстави для повторного проведення конкурсу: (1) повторно 
голоси щодо посади, на яку є два або більше претендентів, 
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розділились порівну; (2) на відповідну посаду не подано жодної 
заяви або жоден із претендентів не набрав більше 50% голосів. 

Гарантії прав учасників. Заборона немотивованої відмови в 
допуску до участі в конкурсі. Обов'язкове ознайомлення 
претендентів з положенням про проведення конкурсу і 
професійно – кваліфікаційними вимогами до відповідної посади. 
Право бути присутнім на засіданні кафедри, засіданні Вченої 
ради при обговоренні кандидатур та ознайомитись із висновком 
кафедри про професійні та особисті якості претендентів до 
засідання Вченої ради. Право на розгляд кандидатури Вченою 
радою попри негативний висновок кафедри. Обрання науково-
педагогічних працівників Вченою радою шляхом таємного 
голосування. 

Укладення контракту. Відповідно до ч.3 ст.54 Закону 
України «Про освіту», ч.11 ст.55 Закону України «Про вищу 
освіту», педагогічні та науково-педагогічні працівники 
приймаються на роботу шляхом укладення трудового договору, 
у тому числі за контрактом. Тобто при прийнятті на роботу 
педагогічних та науково-педагогічних працівників може 
застосовуватися будь-яка форма трудового договору, 
передбачена ст. 23 КЗпП України: (1) безстроковий, що 
укладається на невизначений строк; (2) на визначений строк, 
встановлений за погодженням сторін; (3) такий, що укладається 
на час виконання певної роботи. 

Контракт – особлива форма трудового договору, строк його 
дії, права, обов'язки і відповідальність сторін, умови 
матеріального забезпечення та організації праці, умови 
розірвання договору можуть встановлюватись угодою сторін (ч. 
3 ст. 21 КЗпП України). Контракт укладається у письмовій 
формі, набуває чинності з моменту підписання або з визначеної 
сторонами дати, є підставою для видання наказу про прийняття 
на роботу, може бути змінений за згодою сторін, складеною у 
письмовій формі (ст. 24 КЗпП України). 

Зміст контракту (розділ ІІІ Положення про порядок 
укладання контрактів при прийнятті (найманні) на роботу 
працівників) включає встановлення: 
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- обсягів пропонованої роботи, вимоги до якості і строків її 
виконання, строку дії контракту, прав, обов'язків та 
відповідальності сторін, 

- умов оплати й організації праці, підвищення або зниження 
обумовленого сторонами розміру оплати, доплат і надбавок, 
премій, винагород, соціально-побутових умов, 

- підстав припинення та розірвання контракту, режиму 
робочого часу і часу відпочинку працівника. 

Типові порушення при проведенні конкурсу. В оголошенні про 
проведення конкурсу вказуються не передбачені законом 
обмеження (за віком, статтю) та вимоги (щодо місця 
проживання). Оголошення про проведення конкурсу не 
публікується у ЗМІ. В оголошеннях про проведення конкурсу в 
умовах конкурсу не зазначається термін подання документів, 
повний перелік вакантних посад. В заявах кандидатів про участь 
у конкурсі не робиться відмітка про ознайомлення заявника із 
встановленими умовами конкурсу вимогами. Конкурс 
проводиться до закінчення терміну подання документів. Судова 
практика виходить з того, що контракт спрямовується 
назабезпечення правової та соціальної захищеності працівника 
закладу освіти. У такому разі умови контракту становлять 
собою додаткові гарантії забезпечення трудових прав 
працівника, тому при вирішенні спорів суди виходять з 
буквального змісту умов контракту, якщо вони не погіршують 
становище працівника у порівнянні з законом. 

 
Наукові ступені (ступені вищої освіти).  
Науковими ступенями в Україні є: доктор філософії і доктор 

наук. 
Доктор філософії – це освітній і водночас перший науковий 

ступінь, що здобувається на третьому рівні вищої освіти на 
основі ступеня магістра. Ступінь доктора філософії 
присуджується спеціалізованою вченою радою вищого 
навчального закладу або наукової установи в результаті 
успішного виконання здобувачем вищої освіти відповідної 
освітньо-наукової програми та публічного захисту дисертації у 
спеціалізованій вченій раді. 
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Особа має право здобувати ступінь доктора філософії під час 
навчання в аспірантурі (ад’юнктурі) (відповідно називається 
аспірант). Особи, які професійно здійснюють наукову, науково-
технічну або науково-педагогічну діяльність за основним місцем 
роботи, мають право здобувати ступінь доктора філософії поза 
аспірантурою, зокрема під час перебування у творчій відпустці, 
за умови успішного виконання відповідної освітньо-наукової 
програми та публічного захисту дисертації у спеціалізованій 
вченій раді. 

Нормативний строк підготовки доктора філософії в 
аспірантурі (ад’юнктурі) становить чотири роки. Обсяг освітньої 
складової освітньо-наукової програми підготовки доктора 
філософії становить 30-60 кредитів ЄКТС. 

Наукові установи можуть здійснювати підготовку докторів 
філософії за власною освітньо-науковою програмою згідно з 
отриманою ліцензією на відповідну освітню діяльність. Наукові 
установи можуть також здійснювати підготовку докторів 
філософії за освітньо-науковою програмою, узгодженою з 
вищим навчальним закладом. У такому разі наукова складова 
такої програми здійснюється у науковій установі, а освітня 
складова – у вищому навчальному закладі. 

Атестація осіб, які здобувають ступінь доктора філософії, 
здійснюється постійно діючою або разовою спеціалізованою 
вченою радою вищого навчального закладу чи наукової 
установи, акредитованою Національним агентством із 
забезпечення якості вищої освіти, на підставі публічного 
захисту наукових досягнень у формі дисертації. Здобувач 
ступеня доктора філософії має право на вибір спеціалізованої 
вченої ради. 

Доктор наук – це другий науковий ступінь, що здобувається 
особою на науковому рівні вищої освіти на основі ступеня 
доктора філософії і передбачає набуття найвищих 
компетентностей у галузі розроблення і впровадження 
методології дослідницької роботи, проведення оригінальних 
досліджень, отримання наукових результатів, які забезпечують 
розв’язання важливої теоретичної або прикладної проблеми, 
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мають загальнонаціональне або світове значення та 
опубліковані в наукових виданнях. 

Ступінь доктора наук присуджується спеціалізованою 
вченою радою вищого навчального закладу чи наукової 
установи за результатами публічного захисту наукових 
досягнень у вигляді дисертації або опублікованої монографії, 
або за сукупністю статей, опублікованих у вітчизняних і 
міжнародних рецензованих фахових виданнях, перелік яких 
затверджується центральним органом виконавчої влади у сфері 
освіти і науки. 

Атестація осіб, які здобувають ступінь доктора наук, 
здійснюється постійно діючою спеціалізованою вченою радою 
вищого навчального закладу чи наукової установи, 
акредитованою Національним агентством із забезпечення якості 
вищої освіти, на підставі публічного захисту наукових 
досягнень у вигляді дисертації або опублікованої монографії, 
або сукупності статей, опублікованих у вітчизняних та/або 
міжнародних рецензованих фахових виданнях, перелік яких 
затверджується центральним органом виконавчої влади у сфері 
освіти і науки. 

 
Вчені звання наукових і науково-педагогічних працівників. 
В Україні присвоюються такі вчені звання: (1) старший 

дослідник; (2) доцент; (3) професор. 
Вчене звання професора та доцента присвоюється особам, які 

професійно здійснюють науково-педагогічну або творчу 
мистецьку діяльність. Вчене звання старшого дослідника 
присвоюється особам, які професійно здійснюють наукову або 
науково-технічну діяльність. Вчене звання професора, доцента, 
старшого дослідника присвоює вчена рада вищого навчального 
закладу (вчена рада структурного підрозділу). Право присвоєння 
вченого звання професора та старшого дослідника надається 
також вченим (науково-технічним) радам наукових установ. 
Рішення відповідних вчених рад затверджує атестаційна колегія 
Міністерства освіти і науки у порядку, встановленому 
Кабінетом Міністрів України. 
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Вчене звання доцента присвоюється працівникам вищих 
навчальних закладів, які мають: науковий ступінь; стаж роботи 
на посадах науково-педагогічних або наукових працівників; 
сертифікат з мовної освіти на рівні не нижчому В2; документи, 
які підтверджують міжнародний досвід кандидата на отримання 
звання. Також для отримання звання доцента необхідно мати 
публікації наукових праць у виданнях, що включені до 
міжнародних наукометричних баз. 

Вчене звання професора присвоюється працівникам вищих 
навчальних закладів або наукових установ, які матимуть: 
науковий ступінь; вчене звання доцента або старшого 
дослідника; стаж роботи на посадах науково-педагогічних або 
наукових працівників; сертифікат Загальноєвропейської 
рекомендації з мовної освіти на рівні не нижчому В2; 
документи, які підтверджують міжнародний досвід кандидата на 
отримання звання. Також для присвоєння звання професора 
необхідно мати опубліковані наукові праці у виданнях, що 
включені до міжнародних наукометричних баз, а також мати 
досвід підготовки докторів філософії або кандидатів наук. 

 
Види робіт науково-педагогічних і педагогічних працівників.  
Рекомендований перелік видів навчальної, методичної, 

наукової та організаційної роботи встановлюється центральним 
органом виконавчої влади у сфері освіти і науки. Види 
навчальної роботи встановлюються вищим навчальним 
закладом за погодженням з виборними органами первинних 
організацій профспілки (профспілковим представником). 

В обсяг навчальної роботи викладача входить: читання 
лекцій, проведення лабораторних, практичних, семінарських, 
індивідуальних занять, консультацій, приймання заліків та 
екзаменів, керівництво виконанням індивідуальних завдань 
(реферати, розрахункові, графічні, курсові і дипломні проекти 
(роботи), навчальною і виробничою практикою студентів, 
рецензування курсових і дипломних робіт, консультацій 
студентів та аспірантів, участь в державній атестації студентів, а 
також інші види робіт. 
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Види навчальних занять, що входять до навчального 
навантаження педагогічного та науково-педагогічного 
працівника відповідно до його посади, встановлюються вищим 
навчальним закладом в індивідуальному плані працівника. 

До методичної роботи входить: написання і підготовка до 
видання конспектів лекцій, методичних матеріалів до 
семінарських, практичних, лабораторних занять, курсового та 
дипломного проектування, практики і самостійної роботи 
студентів; розробка навчальних планів, навчальних програм, 
робочих навчальних планів, робочих навчальних програм; 
розробка і постановка нових лабораторних робіт; підготовка 
комп'ютерного програмного забезпечення навчальних 
дисциплін; складання екзаменаційних білетів, завдань для 
проведення модульного, тестового і підсумкового контролю; 
розробка і впровадження наочних навчальних посібників (схем, 
діаграм, стендів, слайдів тощо), нових форм, методів і 
технологій навчання; вивчення і впровадження передового 
досвіду організації навчального процесу; підготовка концертних 
програм та персональних художніх виставок тощо. 

До наукової роботи входить виконання планових наукових 
досліджень із звітністю в таких формах: науково-технічний звіт; 
дисертація (докторська, кандидатська); монографія, підручник, 
навчальний посібник, словник, довідник, наукова стаття, заявка 
на винахід, тези доповіді; рецензування монографій, 
підручників, навчальних посібників, словників, довідників, 
дисертацій, авторефератів, наукових статей, наукових проектів, 
тематичних планів; перевидання монографій, підручників, 
навчальних посібників, словників, довідників; керівництво 
науковою роботою студентів тощо. 

До організаційної роботи входить: робота в науково-
методичних комісіях Міністерства освіти і науки, в Державній 
акредитаційній комісії, експертних і фахових радах, в 
спеціалізованих радах по захисту дисертацій, в методичних 
радах і комісіях вищого закладу освіти, в науково-технічних 
радах вищого закладу освіти, в методичних радах і комісіях 
факультету, в експертних комісіях факультету; організація та 
проведення загальнодержавних наукових конференцій, 
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симпозіумів і семінарів; робота по виданню наукових збірників; 
виконання обов'язків заступника декана факультету на 
громадських засадах; участь у виховній роботі в студентському 
колективі, виконання обов'язків куратора (наставника) 
академічної групи; керівництво студентським науковим 
гуртком, проблемною групою; участь в профорієнтаційній 
роботі та довузівській підготовці молоді, у підготовці та 
проведенні студентських і учнівських олімпіад, в організації та 
проведенні позанавчальних культурно-спортивних заходів 
тощо. 

Графік робочого часу викладачів визначається розкладом 
аудиторних навчальних занять, консультацій, графіком 
проведення контрольних заходів та іншими видами робіт, 
передбаченими індивідуальним робочим планом викладача. Час 
виконання робіт, які не передбачені графіком, визначається у 
порядку, встановленому вищим закладом освіти, з урахуванням 
особливостей спеціальностей та форм навчання. Викладач 
зобов'язаний дотримуватись встановленого йому графіка 
робочого часу. 

 
Робочий час науково-педагогічних і педагогічних працівників. 
Робочий час науково-педагогічних працівників згідно статті 

56 Закону становить 36 годин на тиждень (скорочена тривалість 
робочого часу). Він включає час виконання ним навчальної, 
методичної, наукової, організаційної роботи та інших трудових 
обов’язків. Робочий час педагогічного працівника включає час 
виконання ним навчальної, методичної, організаційної роботи та 
інших трудових обов’язків. 

Тривалість робочого часу викладача на навчальний рік 
визначається з урахуванням відпускних, вихідних і святкових 
днів. Розрахунок тривалості робочого часу на навчальний рік 
здійснюється таким чином: навчальний рік налічує 52 тижні, з 
них 8 тижнів відпускних днів і 2 тижні святкових днів (1996 р.). 
Тривалість робочих тижнів відповідно визначається як різниця: 
52 тижні - 8 тижнів - 2 тижні = 42 тижні. 

Виходячи з цього, річна тривалість робочого часу викладача 
вираховується як добуток кількості робочих тижнів і тижневої 
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тривалості робочого часу викладача: 42 тижні х 36 годин/тижні 
= 1512 годин. 

Треба зауважити, що річна тривалість робочого часу 
викладача змінюється в залежності від кількості святкових днів, 
а тому її обрахування проводиться щорічно. 

Іноді обсяг запланованої роботи викладачу зменшується. Такі 
випадки можливі, наприклад, на період хвороби викладача або 
перебування його у відрядженні чи на підвищенні кваліфікації, 
стажуванні. Встановлене йому на цей період навчальне 
навантаження виконується іншими викладачами кафедри в 
межах 36-годинного робочого тижня за рахунок зменшення їм 
обсягу методичної, наукової й організаційної роботи або 
шляхом залучення в установленому порядку викладачів з 
погодинною оплатою праці. Після виходу викладача на роботу 
на період, що залишився до завершення навчального року, йому 
визначається відповідне навчальне навантаження тa обсяг 
методичної, наукової й організаційної роботи в межах 
36 годинного робочого тижня. 

Норми часу навчальної роботи у вищих навчальних закладах 
державної та комунальної форми власності (крім вищих 
навчальних закладів, що мають статус національного або 
дослідницького) визначаються центральним органом виконавчої 
влади у сфері освіти і науки за погодженням із заінтересованими 
державними органами. Максимальне навчальне навантаження 
(обсяг навчальної роботи) на одну ставку науково-педагогічного 
працівника не може перевищувати 600 годин на навчальний рік 
(з 01.09.2015 р.). Норми часу методичної, наукової, 
організаційної роботи визначаються вищим навчальним 
закладом. 

Зауважимо, що залучення науково-педагогічних, наукових і 
педагогічних працівників до роботи, не передбаченої трудовим 
договором, може здійснюватися лише за їхньою згодою або у 
випадках, передбачених законодавством. 

 
Права викладачів (ст.57). 
Науково-педагогічні, наукові та педагогічні працівники 

вищого навчального закладу всіх форм власності мають право: 
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1) на академічну свободу, що реалізується в інтересах особи, 
суспільства та людства загалом; 

2) на академічну мобільність для провадження професійної 
діяльності; 

3) на захист професійної честі та гідності; 
4) брати участь в управлінні вищим навчальним закладом, у 

тому числі обирати та бути обраним до вищого органу 
громадського самоврядування, вченої ради вищого навчального 
закладу чи його структурного підрозділу; 

5) обирати методи та засоби навчання, що забезпечують 
високу якість навчального процесу; 

6) на забезпечення створення відповідних умов праці, 
підвищення свого професійного рівня, організацію відпочинку 
та побуту, встановлених законодавством, нормативними актами 
вищого навчального закладу, умовами індивідуального 
трудового договору та колективного договору; 

7) безоплатно користуватися бібліотечними, інформаційними 
ресурсами, послугами навчальних, наукових, спортивних, 
культурно-освітніх підрозділів вищого навчального закладу; 

8) на захист права інтелектуальної власності; 
9) на підвищення кваліфікації та стажування не рідше одного 

разу на п’ять років; 
10) одержувати житло, у тому числі службове, в 

установленому законодавством порядку; 
11) отримувати пільгові довгострокові кредити на 

будівництво (реконструкцію) і придбання житла в 
установленому законодавством порядку; 

12) брати участь в об’єднаннях громадян; 
13) на соціальне та пенсійне забезпечення в установленому 

законодавством порядку. 
Науково-педагогічні, наукові та педагогічні працівники 

вищого навчального закладу мають також інші права, 
передбачені законодавством і статутом вищого навчального 
закладу. На науково-педагогічних і наукових працівників вищих 
навчальних закладів поширюються всі права, передбачені 
законодавством для наукових працівників наукових установ. 
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Наукові та науково-педагогічні працівники вищого 
навчального закладу мають право на пенсійне забезпечення 
відповідно до Закону України «Про наукову і науково-технічну 
діяльність». 

Науково-педагогічним, науковим і педагогічним працівникам 
вищих навчальних закладів встановлюються доплати за 
науковий ступінь доктора філософії та доктора наук у розмірах 
відповідно 15 та 20 відсотків посадового окладу, а також за 
вчене звання доцента і старшого дослідника – 25 відсотків 
посадового окладу, професора – 33 відсотки посадового окладу. 
Вищий навчальний заклад може встановити більший розмір 
доплат за рахунок власних надходжень. 

Керівник вищого навчального закладу відповідно до 
законодавства, статуту та колективного договору визначає 
порядок, встановлює розміри доплат, надбавок, премій, 
матеріальної допомоги та заохочення педагогічних, науково-
педагогічних, наукових та інших працівників вищих навчальних 
закладів. 

 
Обов’язки викладачів (ст.58). 
Науково-педагогічні, наукові та педагогічні працівники 

вищого навчального закладу зобов’язані: 
1) забезпечувати викладання на високому науково-

теоретичному і методичному рівні навчальних дисциплін 
відповідної освітньої програми за спеціальністю, провадити 
наукову діяльність (для науково-педагогічних працівників); 

2) підвищувати професійний рівень, педагогічну 
майстерність, наукову кваліфікацію (для науково-педагогічних 
працівників); 

3) дотримуватися норм педагогічної етики, моралі, поважати 
гідність осіб, які навчаються у вищих навчальних закладах, 
прищеплювати їм любов до України, виховувати їх у дусі 
українського патріотизму і поваги до Конституції України та 
державних символів України; 

4) розвивати в осіб, які навчаються у вищих навчальних 
закладах, самостійність, ініціативу, творчі здібності; 
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5) дотримуватися статуту вищого навчального закладу, 
законів, інших нормативно-правових актів. 

 
2. Конфлікти під час занять: основні причини і шляхи 

розв’язання 
Основні причини конфліктів на заняттях.  
Який би метод навчання Ви не обрали, в процесі проведення 

заняття у Вас можуть виникнути непередбачені проблеми з боку 
студентів. На жаль, викладач стикається не лише з виключно-
викладацькою функцією. Під час занять інколи виникають 
несподівані конфлікти. Їх спричиняють студенти, налаштовані 
на порушення нормального ритму заняття (професійні викладачі 
й тренери між собою називають таких „блокераторами”): 

- Савченко: „Навіщо Ви нам розповідаєте всю оцю нудоту?! 
Нащо воно мені треба?!” 

- Копатько: „От Ви розповідаєте про цю ситуацію, а в мене 
на практиці все це виглядало зовсім інакше! І довелося діяти 
зовсім не так!.. 

- Лопатько: „Ви нам тут лекції читаєте, а в мене купа 
проблем…” 

На будь-які конфлікти чи порушення ритму занять Вам слід 
реагувати природно і відповідним чином. Можливостей для 
цього багато. Щоб взяти їх на озброєння, варто спочатку 
розглянути: «Як виникають конфлікти на заняттях?»  

Найпоширенішими причинами конфліктів є такі: 
- неповна поінформованість або невмотивованість студента; 
- окремі студенти хочуть виділитися на фоні групи; нерідко 

це пояснюється тим, що вони мають більше практичного 
досвіду, ніж викладач; 

- інколи „блокувати” починає той, хто з тих чи інших причин 
дуже не хотів іти на це заняття або прийшов з примусу, за 
наказом; 

- недостатня впевненість викладача у своїх знаннях (або в 
своїй авторитетності); 

- інколи буває так, що викладач сам недостатньо чітко 
розуміє цілі (мету) заняття; 
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- викладач, використовуючи службове становище, викладає 
матеріал авторитарно (у зверхній формі); 

- викладач недостатньо пояснив (або й зовсім не пояснив) 
важливість теми завдання для кожного із студентів; 

- викладач неконкретно окреслив тему заняття (звідси – 
нерозуміння: „Про що він взагалі говорить?..”) 

- викладач подає матеріал нечітко або нецікаво (монотонно 
„бубнить під ніс”); 

- викладач занадто швидко „тараторить” матеріал, не 
цікавлячись, чи встигають слухачі за його думкою; 

- викладач недостатньо доступно подає та пояснює матеріал: 
студенти нездатні зрозуміти виклад; 

- викладач менторським тоном виголошує всім давно відомі 
„прописні істини”; 

- викладач недооцінює або занижує вартість індивідуального 
практичного досвіду студентів; 

Отож, більшість причин виникнення конфліктних ситуацій 
для викладача пов’язано з некритичним підходом до самого 
себе. Відтак, «Як ставитися до критики під час занять? Як 
розв’язати ситуацію, коли студент критикує Вас?» 

 
Шляхи розв’язання конфліктних ситуацій.  
Найперше: спокійно вислухайте, намагайтесь при цьому не 

реагувати зовнішньо. Дослухайте до кінця, без жодних емоцій. 
Тільки вислухавши, Ви зможете зрозуміти насправді, чому 
студент Вас критикує. Окрім того, вислуховуючи, Ви маєте час, 
щоб обдумати свої подальші кроки. 

Далі: не реагуйте бурхливо. Не відмахуйтеся від критичних 
висловлювань („Тут це недоречно!”) і не йдіть у контрнаступ 
(„Ви що – хочете зірвати заняття?!”). Спробуйте виявити „ядро” 
критики. Далі у Вас є до вибору такі варіанти: 

Якщо це не потребуватиме багато часу – розв’язати проблему 
негайно, прийшовши до взаєморозуміння. „Ми вирішимо цю 
проблему під час перерви (після закінчення заняття)...”. 

Останній варіант – безапеляційно нагадати про тему заняття і 
відведений на нього час, і жорстко продовжити заняття, 
використавши можливості свого становища та субординації. 
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Практичні рекомендації до розв’язання конфліктів є 
наступними: 

- Як правило, „блокератора” можна виявити ще на вступній 
частині заняття, коли Ви називаєте тему і виявляєте очікування 
студентів. Вже в ці хвилини майбутній „порушник спокою” 
видасть себе підвищеними очікуваннями (претензіями) – і тут 
Ви легко зможете випередити його чіткою фіксацією теми: 
„…Ні, наше заняття передбачає розгляд лише (отаких і отаких 
учбових питань) – і не більше!”. У подальшому цьому 
студентові слід приділяти більше уваги. 

- Ніколи, в жодному разі не вступайте в довгі нудні дискусії з 
розглядуваної теми зі студентами. Скажіть просто і спокійно: 
„Автор трактує це питання (отак і отак). Дискусію можемо 
провадити після закінчення заняття, а зараз перейдемо до 
наступного учбового питання…”. 

- Якщо студент вперто демонструє, що його особистий 
практичний досвід суперечить Вашим твердженням – йдіть 
назустріч його досвідові так: 

-  У Вас є інший досвід?     чудово! Прошу, поділіться з 
усіма нами, але коротко, конкретно… 

- І як Ви потрактуєте цей Ваш особистий досвід (ситуацію) 
в світлі теми нашого заняття 

-  Будь-ласка, зробіть висновки для всіх слухачів! 
Ви побачите самі й переконаєтесь: від запитання до 

запитання „блокератор” поступово зменшить свою енергію 
конфлікту до нуля. 

- Інколи хтось із слухачів-”блокераторів” амбітно виказує 
дійсно багатий практичний досвід – так цей слухач демонструє 
Вам і решті присутніх, що він знає більше за викладача. Ваша 
реакція може бути, наприклад, такою: „Ви маєте дійсно 
багатий досвід! Я прошу Вас на цьому занятті бути моїм 
експертом-консультантом, і буду радий, якщо кожну мою тезу 
Ви проілюструєте реальним прикладом із своєї практики!” – і 
посадіть його поруч із собою. У такий спосіб Ви задовольните 
амбіції цього студента, а Ваш виклад стане цікавішим завдяки 
додатковим прикладам-ілюстраціям з практики. 
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- Іноді студент збиває ритм заняття, задаючи забагато 
несуттєвих питань – ніби й дотичних до теми, але другорядних. 
Це забирає час у викладача і дратує решту аудиторії. У цьому 
випадку скажіть студентові: „Запишіть ці свої запитання: після 
заняття я окремо відповім на них Вам і тим, кому це буде 
цікаво”. Як правило, мало хто залишається після заняття 
спеціально для з’ясування відповідей на додаткові запитання. 

- Якщо Ви бачите, що двоє-троє „блокераторів” зібралися 
поруч – змініть форму заняття: розділіть аудиторію на підгрупи 
для проведення дрібної вправи, і розведіть „порушників 
дисципліни” по різних підгрупах. Зробіть так, щоб саме вони 
доповідали про результати вправи. Зрештою, все це змусить їх 
„охолонути”. 

- Хтось із студентів демонстративно виявляє неповагу до 
Вашого викладу, хтось розмовляє між собою чи сміється? 

Спосіб перший: приверніть до нього увагу решти студентів. 
Зупиніть виклад, замовкніть і мовчіть, аж поки вся аудиторія не 
зосередить на ньому увагу. Вірогідно, аудиторія сама змусить 
„порушника спокою” до адекватної поведінки. Коли постане 
тиша, задайте йому запитання(за темою заняття) на кшталт: „Ви 
можете навести для всіх студентів конкретний приклад ситуації, 
яку ми зараз розглядаємо?” 

Спосіб другий: підійти до порушників і поцікавитися, яку 
саме проблему з розглядуваної теми вони обговорюють. 

Спосіб третій: доручити одному з „блокераторів” важливу 
вправу – наприклад, вести записи на дошці. 

Спосіб четвертий, м’який – під час перерви: „У мене до Вас 
прохання…” 

Спосіб п’ятий, жорсткіший: „Прошу не відволікатися від 
теми!” 

Принциповим є те, що в будь-якій ситуації слід бути 
ввічливим, але рішучим. Пам’ятайте: якою б не була Ваша 
реакція – поведінка викладача є моделлю стилю спілкування для 
студентів під час занять. 

- Зрештою, професійні викладачі давно сформулювали 
7 головних принципів протистояння „блокераторам” та 
конфліктам в аудиторії: 
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1) Найкращий спосіб упередити й уникнути „блокування” – 
це якісно й професійно підготуватися до заняття, бездоганно 
запланувати й організувати його. 

2) Не давайте необдуманих обіцянок. 
3) Ніколи не давайте можливості втягнути себе в довгу й 

безплідну дискусію. 
4) У будь-якому випадку, завжди залишайтеся спокійним, 

впевненим і врівноваженим. 
5) Вислуховуючи, не перебивайте – демонструйте натомість 

зацікавленість і людську повагу до „порушника спокою”. 
6) Не звинувачуйте і не нападайте, не виявляйте агресії. 

Ніколи не піддавайтеся „блокераторові” й небажаним настроям 
групи. 

7) Ніколи не конфліктуйте під час заняття. Якщо Ви 
вв’язалися в конфлікт – заняття можна вважати зірваним. 

 
3. Синдром професійного вигорання: симптоми і способи 

подолання 
Не менш болюча за низький рівень зарплат для всіх 

педагогів, незалежно від рівня майстерності, таланту і достатку, 
проблема перевантаження і перевтоми. Більшість викладачів 
почуваються на роботі так, як військові британські льотчики з 
пісні часів Другої світової війни, котрі, незважаючи на перебите 
крило і зламаний хвіст літака, мужньо виконували бойове 
завдання «на чесному слові й одному крилі». Синдром 
професійного вигорання – так називається серйозна недуга, яка 
відносно недавно поповнила Міжнародний класифікатор 
психічних хвороб. Вона загрожує представникам усіх професій, 
однак чи не найбільше потерпають від неї викладачі. 

Вигорання може виявлятися в усіх сферах життя людини: 
психічній (апатія або, навпаки, конфліктність), соціальній 
(небажання спілкуватися, ізоляція або дратівливість), 
ментальній (небажання щось створювати, продукувати ідеї), 
фізіологічній (тілесна втома, загострення хронічних хвороб та 
виникнення нових), духовній (домінування уявлень про повну 
безнадійність і втрату сенсу подальшого існування). З якою 
сферою більше пов’язана професія людини, у такій і буде 
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вигорання. Проте професійне вигорання має й позитивне 
значення. Це захисна реакція організму у випадку, коли людина 
неправильно витрачає свій ресурс. І тоді відповідальність на 
себе бере тіло – воно ніби вимикає напругу на перевантаженій 
електролінії. 

На відміну від представників інших професій, педагоги 
апріорі приречені на вигорання. І підштовхує їх до цього сама 
система, в якій вони працюють. Перш за все – це надмірна 
відповідальність, яка лежить на кожному вчителеві. 
Переповнені класи лише підсилюють негативний вплив цього 
чинника. А ось у приватних школах, де класи значно менше 
заповнені, вигорання відбувається на індивідуальному рівні, і 
пов’язане воно з тим, що вчителі не вміють обстоювати свої 
власні кордони, свою позицію і гідність перед заможними 
батьками, перед роботодавцем, від якого залежать матеріально. 

Моральний тиск – ще один чинник професійного вигорання 
педагогів. Звісно, найбільше зловживають ним адміністратори. 
Пані Олена, вчителька з двадцятирічним стажем, розповідає про 
наболіле: «Я завжди в усьому і перед усіма винна: перед 
начальством, перед батьками, перевіряльниками з райвно... 
Додому прийдеш – і там винна, бо мало приділяєш уваги сім’ї. 
Я для себе зробила два протилежні висновки: мені подобається 
навчати дітей, і я не можу працювати у школі». 

Праця педагога приносить більше користі суспільству, ніж 
вчителеві. І це теж стимулює вигорання. Звідки в нас беруться 
нервові викладачі, яких так не люблять і бояться діти? Вони 
були колись хороші і добрі. А нервовими стали тому, що не 
захистили вчасно своїх особистих кордонів і не попіклувалися 
про свій внутрішній ресурс. Вибираючи вчителя для своєї 
дитини, батьки часто стоять перед дилемою: молодий спеціаліст 
із ентузіазмом у погляді – чи досвідчений, але дуже суворий 
педагог (може, коли й дозволить собі зайве, накричить, але ж 
такі добрі знання дає, таку залізну дисципліну тримає!) 

Взагалі-то, погляд на педагога як на майстерного 
дресирувальника учнів – застарілий. Сьогодні інформація в усіх 
галузях науки оновлюється з блискавичною швидкістю, і те, що 
вчора здавалося революційним відкриттям, тепер відоме 
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кожному школяреві. Тому завдання вчителя – не так 
«нашпигувати» дитину знаннями, як дати стимул до 
саморозвитку, прищепити любов до наук, до навчання. А також 
зберегти гідність і здоров’я. Отож поняття професіоналізму 
набуває сьогодні трохи іншого трактування. 

Непрофесіоналізм деяких менеджерів освіти – потужний 
чинник педагогічного вигорання вчителів. І виявляється він як у 
бездіяльності, так і в безпідставно активному смиканні 
підлеглих постійними перевірками, чорними списками та 
нафантазованими завданнями. Звісно, це легше й вигідніше 
(створюється імідж хорошого організатора), ніж підтримати їх 
на професійному рівні та надати справжню допомогу. 

Дуже важливо для людини відчувати свою межу й розуміти: 
так далі не можна. І приймати для себе якесь рішення: або 
відновлюватися, або полишати професію. Якщо не можна 
змінити систему, потрібно або змінити себе, або піти в ту 
систему, котра тобі більше підходить. Хтось із педагогів іде у 
суміжну професію (гувернантка, репетитор), хтось змінює фах. 
Коли ж людина нічого не змінює, вона поступово знищує себе. 
Не можеш себе захистити – не потрібно залишатися у професії, 
бо шкодиш і собі, й іншим людям. 

Професійне вигорання – недуга серйозна, але не смертельна. 
У західних країнах, де послуги психотерапевта коштують дуже 
й дуже недешево, існує обов’язкова безкоштовна 
психотерапевтична допомога для представників усіх професій. 
Українським педагогам на це сподіватися не доводиться. А чи 
можуть педагоги самі зцілитися від професійної недуги? Звісно, 
з допомогою правильно організованого відпочинку. Треба 
дослухатися до себе і знайти свій спосіб відпочинку, зрозуміти, 
що саме і як ти віддаєш іншим у професійній діяльності, й 
організувати відпочинок так, аби поповнити це. Якщо 
перевтомилася фізична сфера, корисними будуть спа-
процедури, прогулянки на природі, масаж, якісне харчування – 
кому що більше підходить. Якщо людина втомилася від 
контактів – їй потрібне таке спілкування, в якому вона бере, а не 
дає: це може бути спілкування з близькими людьми, котрі 
огорнуть турботою й теплом, не вимагаючи нічого натомість. 



61 
 

Від втоми в емоційній сфері врятують участь у святах, слухання 
музики, відвідування театру. Взагалі, слід звернути увагу на 
себе і таким чином повернути витрачену на інших енергію. 
Навіть звичайна медитація, вміння зазирнути в себе, відчути 
себе, відстежити себе – це вже є енергетичне підживлення. Такі 
нескладні профілактичні дії важливо робити не лише у 
відпустці, а щодня. 
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ПИТАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ ТА КОНТРОЛЮ 
ЗАСВОЄННЯ ЗНАНЬ 

Означте своєрідність педагогічної діяльності. 
Проаналізуйте вимоги до організації праці викладача. 
Охарактеризуйте участь викладача в контролі за якістю навчально-

виховного процесу. 
Розкрийте сутність основних посад педагогічних і науково-

педагогічних працівників вищої освіти України. 
Як здійснюється обрахунок робочого часу викладача ВНЗ? 
Що входить у навчальну роботу викладача та які норми її 

обрахунку? 
Розкрийте зміст методичної, організаційної та наукової роботи 

викладача ВНЗ. Поясніть своєрідність педагогічної діяльності 
викладача. 

Сформулюйте основні права та обов’язки викладачів ВНЗ. 
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ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

Вкажіть сучасні вимоги до функціональних обов'язків викладача 
ВНЗ. 

Проаналізуйте навчальне навантаження викладачів кафедри 
соціології ЧНУ імені Ю.Федьковича. 

Розробіть проект анкети „Викладач очима студентів”.  
Вкажіть фактори, що впливають на обрання викладачем певного 

стилю педагогічного спілкування. 
Використовуючи метод спостереження підготуйте повідомлення: 

«Стилі педагогічного спілкування викладачів». 
З’ясуйте проблеми і перспективи інтеграції викладачів соціології 

України в професійне співтовариство. 
Підготуйте круглий стіл на тему: «Особистісний і професійний ріст 

викладача соціології: труднощі та шляхи подолання». 
Візьміть інтерв'ю в одного з викладачів соціології і з’ясуйте 

основні проблеми, пов'язані з його викладацькою діяльністю. 
Візьміть декілька інтерв'ю у студентів-соціологів різних курсів і 

складіть узагальнений соціальний портрет студента-соціолога. 
Дослідіть зв’язок викладацької діяльності з якістю навчально-

виховного процесу. 
Розкрийте складові педагогічної культури. 
Охарактеризуйте особливості способу життя і професійної 

діяльності викладача ВНЗ.  
Розкрийте моральний образ викладача соціології згідно «Етичного 

кодексу соціолога». 
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ТЕМА 4. МЕТОДИ ВИКЛАДАННЯ 
СОЦІОГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН 

План: 
1. Сутність та класифікація методів навчання 
2. Особливості та форми інтерактивних методів навчання  
3. Приклади інтерактивних вправ 
4. Методика проведення рольових ігор 
 
1. Сутність та класифікація методів навчання 
Сутність і значення методів навчання.  
Методи навчання є важливою складовою предмета методики 

викладання. Від методів навчання значною мірою залежать не 
тільки обсяг та глибина набутих студентами знань, 
сформованість у них професійних умінь і навичок, а й розвиток 
їхнього творчого мислення, інтелектуальний розвиток загалом. 

У філософії метод (грец. methodos – шлях дослідження або 
пізнання, теорія, вчення) – спосіб побудови та обґрунтування 
системи філософського знання; сукупність прийомів і операцій 
(спосіб) практичного й теоретичного освоєння дійсності. 
У навчальному процесі таке освоєння полягає в оволодінні 
студентами знаннями, уміннями і навичками, формуванні 
їхнього світогляду. 

Метод навчання – спосіб діяльності викладача і студентів, 
за допомогою якого досягається оволодіння знаннями, уміннями 
і навичками, формується світогляд студентів, розвиваються 
їхні здібності. 

У структуру методу входять: зміст навчання, шляхи 
досягнення мети, активність учнів, методичні прийоми, мета, 
способи, завдання, інструменти, засоби, правила, педагогічна 
майстерність учителя. 

Значення методів навчання і викладання як його складової у 
навчально-виховному процесі зумовлене тим, що вони є 
засобами реалізацій педагогічних цілей. Коли йдеться про 
шляхи удосконалення освіти, звертають увагу передусім на 
зміст і методи навчання. Зміст навчання і педагогічні цілі є 
визначальними чинниками щодо методів навчання. Зв'язок між 
методами, змістом і цілями полягає в тому, що методи навчання 
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– засоби розкриття змісту навчання задля реалізації 
педагогічних цілей.  

Визначеність методів змістом навчання означає, що кожній 
навчальній дисципліні притаманні певні методи навчання, 
навіть викладання різних розділів і тем навчальної дисципліни 
може потребувати використання неоднакових методів. На 
методи навчання, передусім викладання, покладено також 
завдання мотивації навчання студентів, активізації їхньої 
пізнавальної діяльності, розвитку потреби в оволодінні 
знаннями, уміннями і навичками. 

Методи навчання виконують і виховну функцію. Вони 
сприяють перетворенню набутих студентами знань на їхні 
особисті переконання, формують науковий світогляд студентів. 

Крім педагогічних цілей і змісту навчання, на обрання 
методів навчання впливають методи дослідження, які 
використовують у відповідній науці. Якщо в історії, наприклад, 
переважає конкретно-історичний підхід в аналізі суспільних 
явищ і процесів, що відбувалися в минулому, то у філософії – 
загальнотеоретичний, який характеризується логічним, 
понятійно-категоріальним аналізом природних та суспільних 
явищ і процесів. 

Отже, методи навчання виконують пізнавальну, навчальну, 
мотиваційну та виховну функції і слугують засобами розкриття 
змісту суспільно-гуманітарних дисциплін задля досягнення 
цілей навчання. 

 
Класифікація методів навчання.  
Класифікація методів навчання – це групування методів 

навчання за певними ознаками та встановлення між ними 
зв’язків. У сучасній дидактиці відомі десятки класифікацій. 
Найпоширенішими з них є такі: 

1) за організаційним характером навчання:  
– методи організації та здійснення навчально-пізнавальної 

діяльності;  
– методи стимулювання і мотивації навчально-пізнавальної 

діяльності (певні заохочення у формуванні мотивації, почуття 
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відповідальності, зобов’язань, інтересів в оволодінні знаннями, 
вміннями та навичками);  

– методи контролю та самоконтролю у навчанні (усні, 
письмові, перевірки і самоперевірки результативності 
оволодіння знаннями, вміннями та навичками);  

– бінарні (подвійні) методи навчання. 
2) за джерелом викладу навчального матеріалу: словесні, 

наочні, практичні. 
— словесні методи, які полягають у тому, що навчальний 

матеріал студенти сприймають у словесній формі (лекція, 
консультація, бесіда, інструктаж, робота з підручником тощо); 

— наочні методи, що передбачають зорове сприйняття 
студентами предметів, які вивчаються, та їх зображень 
(ілюстрування, демонстрування, спостереження); 

— практичні методи, що спрямовані на формування у 
студентів умінь і навичок застосування набутих знань на 
практиці (досліди, лабораторні роботи, виконання вправ, 
розв'язування задач, реферати тощо); 

3) за характером навчально-пізнавальної діяльності 
(ступенем самостійності і творчості): репродуктивні, 
пояснювально-ілюстративні, пошукові, дослідницькі, проблемні 
та ін. 

– репродуктивний (відтворювальний) метод. Полягає у 
застосуванні вивченого на основі зразка або правила. Діяльність 
студентів носить алгоритмічний характер, тобто виконується за 
інструкціями, приписам, правилам в аналогічних, схожих за 
зразком ситуаціях; 

— пояснювально-ілюстративний метод. Полягає в тому, що 
студентам повідомляють знання у готовому вигляді, які ними 
засвоюються і, за необхідності, відтворюються. Пояснювально-
ілюстративний метод можна реалізовувати в різних зовнішніх 
формах: лекції, письмовому викладенні матеріалу в навчальній 
літературі тощо. Використання цього методу передбачає 
надання студентам наукової інформації у завершеній формі, 
пояснення та полегшення сприйняття і запам'ятовування її 
шляхом використання ілюстративного матеріалу. Він розвиває 
переважно розуміння чужих думок і пам'ять студентів, формує 
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навички відтворення готових зразків розумової діяльності, але 
не озброює умінням творчо розв'язувати пізнавальні завдання, 
не ознайомлює із методами наукового пізнання. Цей метод 
знаходить найширше застосування для передачі великого 
масиву інформації, відіграє важливу роль у накопиченні знань, 
готує необхідну основу для розвитку творчої самостійності 
студентів; 

– частково-пошуковий (евристичний) метод. Полягає в 
організації активного пошуку розв’язання пізнавальних завдань 
або під керівництвом педагога, або на основі евристичних 
програм і вказівок. Викладач тією чи тією мірою залучає 
студентів до розв'язання проблеми – вони пропонують свої 
варіанти її розв'язання, перевіряють їх на відповідність уже 
відомим їм знанням тощо. Самостійність мислення студентів у 
навчанні при цьому зростає. Такий метод є перевіреним 
способом активізації мислення, посилення інтересу до пізнання 
на семінарах; 

– дослідницький метод. Студентам повідомляють не готову 
інформацію і шляхи її отримання, а лише проблему. Викладач 
ставить перед студентами проблему, пізнавальну задачу й 
організовує їхню самостійну пошукову діяльність з її 
розв'язання – допомагає скласти план дослідження, визначитися 
з дослідницькими гіпотезами, рекомендує відповідну наукову 
літературу, консультує у процесі розв'язання проблеми тощо. 
Дослідницький метод застосовують у навчально- і науково-
дослідницькій роботі студентів: написанні курсових, 
кваліфікаційних і конкурсних робіт, підготовці доповідей на 
наукові конференції, наукових статей тощо. 

— проблемний метод. Його суть полягає в тому, що знання 
студентам повідомляють не в готовому вигляді, а як результат 
творчого пошуку. Викладач ставить перед студентами 
проблему, формулює пізнавальне завдання, а потім, 
розкриваючи систему доведень, порівнюючи точки зору, різні 
підходи, показує спосіб її розв'язання. Студенти немовби стають 
свідками і співучасниками наукового пошуку. Проблемний 
метод є продуктивним, він значно більше, ніж пояснювально-
ілюстративний, сприяє розвитку самостійного мислення 
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студентів. Здобуті у такий спосіб знання є ґрунтовнішими й 
міцнішими; 

Загалом вищевказані методи можна звести до традиційних 
(перші два) та інноваційних (наступні три) методів, яким 
притаманні певні переваги і недоліки. Найпоширенішим 
методом, який нині використовують у викладанні, є 
пояснювально-ілюстративний. Зумовлено це значною мірою 
відсутністю посібників з використання інноваційних методів, 
простотою й економічністю цього методу, за допомогою якого 
за той самий час студенти здобувають більший обсяг знань, ніж 
у разі застосування інноваційних методів. Водночас, з погляду 
підвищення ефективності навчального процесу, активізації 
пізнавальної діяльності студентів, розвитку їхнього творчого 
мислення важливе значення мають інноваційні методи 
навчання, які передбачають не тільки здобуття студентами 
знань, а й формування у них навичок наукового пошуку.  

3) за характером дидактичних завдань: 
— методи набуття нових знань – лекція, семінарське 

заняття, робота з навчальною і науковою літературою тощо; 
— методи закріплення знань – підготовка студентів до 

семінарського заняття, іспиту, заліку, участь в обговоренні 
питань плану семінару тощо; 

— методи формування вмінь і навичок – лабораторні роботи, 
виконання вправ, розв'язування задач тощо; 

— методи перевірки та оцінювання знань – виконання 
контрольних робіт, тестових завдань, опитування на 
семінарських заняттях, іспитах, заліках та ін.; 

4) за логікою викладу й сприйняття навчального 
матеріалу:індуктивні і дедуктивні. 

Зауважимо, що жодна із запропонованих класифікацій не 
позбавлена недоліків. На практиці викладачі інтегрують методи 
різних груп, утворюючи методи навчання, які забезпечують 
оптимальні шляхи досягнення навчальної мети. Серед чинників, 
що впливають на вибір методу навчання, можна виокремити: 

— характер дисципліни – загальноосвітня чи профільна: у 
викладанні профільних дисциплін проблемний метод 
використовують більше ніж пояснювально-ілюстративний; 
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— рік (курс) навчання: на молодших курсах більше 
використовують пояснювально-ілюстративний метод, на 
старших – проблемний; 

— рівень підготовки студентів групи чи курсу: чим він 
вищий, тим більше можна застосовувати проблемний метод; 

— обсяг навчального часу, відведений на вивчення 
дисципліни, розділу, теми: чим він більший, тим більше 
можливостей для використання проблемного методу, і навпаки, 
за дефіциту навчального часу перевагу надають пояснювально-
ілюстративному методу; 

— форма організації навчального процесу – денна, вечірня, 
заочна (дистанційна): з погляду рівня підготовки студентів і 
обсягу навчального часу денна форма навчання надає більше 
можливостей для використання проблемного методу, ніж 
вечірня чи заочна; 

— форма навчального заняття – лекція, семінар, 
консультація, самостійна робота студентів: найбільше 
можливостей для застосування проблемного методу із 
залученням студентів, колективним обговоренням проблеми та 
пошуком шляхів її розв'язання надає семінарське заняття; 

— науковий і педагогічний рівень викладача: чим він вищий, 
тим більше викладач схильний використовувати проблемний 
метод. 

 
2. Особливості та форми інтерактивних методів навчання 
Сутність інтерактивних методів навчання.  
Усе більшого поширення у вищій школі набувають 

інтерактивні (нетрадиційні, інноваційні) методи навчання. Їх 
основою є проблемність, а основними складовими є активність 
та співпраця.  

Інтерактивні (лат. inter... – між... і activus – діяльний, 
енергійний) методи навчання – це методи, що передбачають 
активну співпрацю студентів у процесі розв'язання пізнавальних 
і практичних проблем. 

Усі інтерактивні методи навчання ґрунтуються на таких 
основних педагогічних принципах: 
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— проблемність – виокремлення та постановка проблеми, 
пошук шляхів її розв'язання через з'ясування й розв'язання 
суперечностей; 

– колективність навчальної діяльності у поєднанні з 
індивідуальною роботою, співпраця; 

— особистісно-рольова спрямованість навчальної діяльності; 
— діалогічність спілкування; 
— моделювання соціального середовища (наближення до 

реальних умов життя). 
Використання інтерактивних методів якісно змінює 

дидактичну модель навчання – взаємодію викладача і студентів: 
студенти виступають не стільки об'єктами, скільки суб'єктами 
навчального процесу, а викладач – його організатором. Це 
забезпечує здобуття студентами не тільки глибоких, а й міцних 
знань. Після пасивної участі у навчальному процесі знання 
досить швидко забуваються, а після активної – зберігаються 
тривалий час. Встановлено, що після добре підготовленої і 
прочитаної лекції уважний слухач здатен відтворити 70% 
інформації через три години, а через три дні – лише 10%. 
Вважають, що людина запам'ятовує 10% прочитаного, 20% 
почутого, 30% побаченого, 50% побаченого та почутого, 80% 
сказаного нею, 90% вираженого нею в дії. 

Особливо важливу роль форми і методи активного навчання 
відіграють у формуванні умінь і навичок професійної діяльності. 
Їх сутність полягає в моделюванні на навчальних заняттях умов 
майбутньої професійної діяльності і виконання студентами 
нових посадових обов'язків. Особливості форм і методів 
активного навчання полягають у тому, що вони розвивають 
аналітичне мислення і навчають переконливо й чітко викладати 
думки; активізують дії учасників навчального процесу; 
розвивають здатність ставити та вирішувати проблеми; 
навчають приймати рішення в умовах невизначеності або на 
основі неповної інформації; забезпечують оперативне 
застосування засвоєних теоретичних знань на практиці. 

Форми і методи активного навчання придатні практично для 
всіх занять, але найбільшого ефекту з їх використанням 
досягають на практичних заняттях. Розширене застосування 
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інтерактивних методів передбачає збільшення у навчальному 
процесі частки семінарських занять. Інтерактивні методи, 
проблемне навчання загалом вимагають від викладача уміння: 
ставити питання, що викликають у студентів інтерес, 
мобілізують на їх вирішення; підводити студентів до 
самостійної постановки проблемних питань за допомогою 
створення проблемних ситуацій; надавати допомогу студентам у 
розв'язанні навчальних проблем; оперативно керувати 
пізнавальною діяльністю студентів. 

 
Основа проблемного методу.  
Вихідним поняттям, що характеризує проблемний метод 

навчання, є «пізнавальна проблема». У гносеології (теорії 
пізнання) проблему розуміють як «знання про незнання»: 
суб'єкт пізнання усвідомлює, що він чогось не знає, не може 
дати відповіді на поставлене питання чи пояснити що-небудь. 
Розрізняють наукові і навчальні проблеми. Науковою є 
проблема, розв'язання якої в науці поки що немає, її суб'єктом є 
суспільство. Навчальною вважають проблему, вже вирішену в 
науці, але розв'язання якої невідоме студентам, її суб'єктом є не 
викладач, а студент. Знання, здобуті студентами в процесі 
розв'язання навчальної проблеми, нові для них, а не для 
суспільства (науки). У навчальному процесі зазвичай ставлять і 
розв'язують навчальні проблеми, а наукові – лише зрідка, для 
ознайомлення студентів з актуальною проблематикою певної 
галузі знань. 

Найпоширенішою і найпростішою формою постановки 
навчальної проблеми є сформульоване викладачем питання з 
можливими альтернативними відповідями на нього, наприклад: 
«Хто є студент – посуд, який потрібно наповнити знаннями, чи 
смолоскип, який необхідно запалити?». Постановка викладачем 
перед студентами проблеми створює в аудиторії проблемну 
ситуацію – інтелектуальне утруднення, яке полягає в тому, що 
наявних у студентів знань недостатньо для відповіді на 
поставлене питання. Проблемна ситуація активізує пізнавальну 
діяльність студентів, спонукає їх зосереджувати розумові 
зусилля на пошуку шляху її розв'язання. Проблему викладач 
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може поставити також у формі завдання, а самі студенти – 
сформулювати її як питання. 

Розв'язання навчальної проблеми відбувається аналогічно 
вирішенню наукових проблем – через висування гіпотези, її 
обґрунтування та перевірку. Гіпотеза є одним із варіантів 
розв'язання проблеми (відповіді на поставлене питання). Після 
висування її перевіряють на несуперечність наявному істинному 
знанню (верифікують). Якщо така суперечність є, гіпотезу 
вважають хибною, замість неї висувають іншу, яку також 
перевіряють. Так роблять доти, доки не буде отримано результат 
(відповідь), що не суперечить наявному істинному знанню. 
Здобуте у такий спосіб несуперечливе знання вважають 
істинним, хоча, як і будь-яке наукове знання, воно є таким лише 
в певних просторових і часових межах. 

Проблемний метод ефективний і в досягненні виховних 
цілей. Розв'язуючи навчальну проблему, студент відкриває 
істину для себе, за допомогою наукових засобів обґрунтовує її. 
Здобуті таким чином (а не просто повідомлені викладачем) 
знання швидше стають особистими переконаннями студентів, 
складовою їхнього світогляду. 

 
Прийоми створення проблемної ситуації.  
З огляду на те, що проблемна ситуація відображає певну 

суперечність (між об'єктивними явищами, об'єктивним фактом і 
теорією, теорією і практикою, застарілим і новим положеннями 
теорії тощо), можна виокремити кілька прийомів створення 
проблемної ситуації на навчальних заняттях. 

1) Порівняння певного теоретичного положення з його 
практичною реалізацією. Практика пов'язана з дією 
суб'єктивного чинника, реалізацією інтересів людей і завжди 
суперечлива та багатоманітніша за теорію. Практична реалізація 
тієї чи тієї теоретичної моделі, наприклад, ринкової економіки, 
демократичної державності, соціальної держави тощо, крім 
очікуваних бажаних наслідків, завжди спричиняла й 
непередбачувані негативні. Втілення в життя привабливої ідеї 
індивідуальної свободи призводило до соціального 
розшарування суспільства і міжкласових зіткнень, а ідеї 
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соціальної рівності – до тоталітаризму й жорстоких масових 
репресій держави стосовно власного народу. 

2) Порівняння буденного уявлення і наукового знання про 
певний об'єкт (явище, процес тощо). Буденні уявлення 
формуються у людей на основі їхньої повсякденної практичної 
діяльності, а наукові знання здобуваються у процесі навчання й 
наукового пошуку. Буденні уявлення є поверховими, не 
проникають у сутність явищ і процесів і нерідко далекі від того, 
що відбувається насправді. Наприклад, демократію багато 
людей сприймає як максимум свободи у всьому, тоді як реально 
вона можлива лише в разі неухильного дотримання офіційно 
встановлених заборон, обмежень і процедур. Однак у 
практичній діяльності більшість людей керуються саме 
буденними уявленнями, що часто спричиняє негативні наслідки 
для суспільства, особливо у політиці, де кожний вважає себе 
фахівцем і має рівні права з іншими. 

3) Зіставлення різних концепцій як способів наукового 
пояснення певного явища чи процесу. Такі концепції зазвичай 
розкривають різні аспекти об'єкта пояснення і можуть 
суперечити одні одним, що створює пізнавальні проблеми. 
У філософії, наприклад, є різні концепції істини, походження 
держави і ролі особи в історії тощо, у політології – концепції 
демократії, політичних еліт, лідерства та ін. Іноді, на перший 
погляд, одна одну заперечують цілі теорії, наприклад, теорії 
демократії і політичних еліт. Проблемну ситуацію можна 
створити зіставленням не тільки концепцій чи теорій, а й 
конкретних авторських визначень чи трактувань явища або 
процесу, що суперечать одні одним. 

4) Зіставлення різних трактувань проблеми у процесі її 
формування і розвитку. Пізнавальні проблеми та способи їх 
розв'язання не залишаються незмінними. Процес пізнання 
розвивається так, що одне істинне знання поступається іншому, 
точнішому і повнішому. 

5) Аналіз суперечностей суспільного розвитку, актуальних 
проблем економічного, соціального, політичного та культурного 
розвитку конкретного суспільства, світової спільноти загалом. 
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Форми інтерактивних методів навчання. 
Серед форм інтерактивних методів навчання виділяють: 

методи генерування ідей – методи дискусії, «мозкового 
штурму», «снігової кулі», «круглі столи»; методи моделювання 
ситуацій – рольові ігри; кейс-стаді, тренінги, дистанційне 
навчання, прес-конференції, брейн-ринги, кросворди тощо. 

Дискусія – широке публічне обговорення спірного питання.  
Вона може бути елементом будь-якого навчального заняття – 

лекції, семінару, консультації, навіть заліку чи іспиту 
(відбувається між студентом і викладачем-екзаменатором). 
Дискусію використовують тоді, коли метою є спільний пошук 
істини чи найкращого виходу з ситуації, що склалася, коли 
потрібно розглянути проблему з багатьох позицій, перш ніж 
прийняти рішення. 

Як інтерактивний метод навчання дискусія має певні 
особливості та різні форми, зокрема дебатів і переговорів, що 
розрізняються залежно від мети, яку потрібно досягти: 

— дебати застосовують тоді, коли за умов загостреного 
одночасного бачення проблеми і наявності різних варіантів її 
розв'язання необхідно не узгодити позиції, а здійснити вибір. 
У дебатах вислуховують опонента, щоб знайти аргументи проти 
його позиції, намагаються показати неприйнятність його 
аргументів, корегують власну позицію тощо; 

— переговори використовують тоді, коли кожен учасник 
групи вже має необхідні знання, а метою є узгодження спільних 
дій. У переговорах вислуховують партнера, щоб знайти спільні 
погляди, на основі яких можливі компроміс і співпраця. Якщо в 
дебатах суперництво спеціально загострюють, то в переговорах 
шукають компромісу, розв'язків, які дають змогу співпрацювати 
попри наявні відмінності. 

За характером обговорення проблем розрізняють такі види 
дискусій: 

— лінійну (відбувається тоді, коли її учасники дискутують 
між собою, а не з аудиторією); 

— керовану (передбачає, що ведучий виконує роль експерта, 
пропонує ставити запитання, висловлювати незгоду, 
скорочувати відповіді. Викладач у ролі ведучого так керує 
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дискусією, щоб з'ясувати всі незрозумілі моменти, дати змогу 
кожному з учасників висловити власне розуміння проблеми. Він 
не лише веде дискусію та надає слово, а й бере в ній активну 
участь, визначає напрями та зміст розмови, підсумовує 
обговорені елементи); 

— публічну (відрізняється від керованої роллю ведучого, 
який стежить за порядком, надає слово, контролює час деяких 
виступів, підсумовує та завершує дискусію, проте не 
втручається в її зміст); 

— вільну (передбачає, що ведучий лише визначає тему 
(проблему), не втручається в дискусію, а тільки спостерігає як 
група шукає розв'язок, щоб потім разом з учасниками 
обговорити його. Вільна дискусія доречна, коли викладач 
прагне навчити інтеграції та організувати спільну роботу групи); 

— у формі запитань і відповідей (може відбуватися після 
лекції для з'ясування чи уточнення її окремих положень. 
Запитання ставлять як студенти викладачеві, так і навпаки). 

Метод «мозкового штурму» («мозкової атаки») – спосіб 
розв'язання конкретної проблеми шляхом вільного 
висловлювання учасниками ідей та пропозицій щодо розв'язку. 

Основою цього методу є використання впливу взаємних 
асоціацій на учасників групи. Більшість ідей генерується 
завдяки уяві окремих учасників групи та виникненню асоціацій 
у решти. 

Метод «мозкового штурму» застосовують у таких ситуаціях: 
— якщо перед групою поставлено конкретну проблему; 
— якщо група порівняно однорідна і її члени не бояться 

висловлювати власні ідеї; 
— у невеликих групах – до 10 осіб; 
— коли всі члени групи мають приблизно однаковий 

інтелектуальний рівень; 
— коли в групі доброзичлива атмосфера.  
«Мозковий штурм» ґрунтується на таких принципах: 
— не дозволяється критикувати чужі ідеї; 
— кожна ідея фіксується (записується) стисло та 

якнайточніше; 



77 
 

— кількість ідей не обмежується, саме вона є однією з цілей 
«мозкового штурму»; 

— важливість нестандартних ідей, на перший погляд 
безпідставних та недоречних; 

— активна пропозиція і найширше використання висунутих 
ідей та їх розвиток. 

Оцінювання ідей (пропозицій) із метою пошуку розв'язку 
починають із викреслювання тих, що повторюються, та 
об'єднання подібних. Після цього проводять голосування з 
метою вибору оптимальних розв'язків. 

Метод «снігової кулі» – спосіб колективного пошуку 
спільного рішення або погляду на певний об'єкт через з'єднання 
окремих ідей в єдине ціле. 

Він придатний зокрема для створення прийнятного для всіх 
членів групи визначення. Кінцевий результат нікому не 
нав'язаний, а узгоджений шляхом спільного обговорення 
(окремі ідеї з'єднуються в єдине ціле як сніг у грудки, а грудки – 
у велику кулю). 

Метод «снігової кулі» застосовують, коли: 
— необхідно, щоб визначення певного об'єкта було ретельно 

обдумане та зрозуміле, стало інтелектуальною власністю групи; 
— група ще не інтегрована, її учасники ще не добре знайомі 

між собою, але мають протягом тривалого часу працювати; 
— добре знайомі учасники групи повинні розробити спільне 

рішення. 
Метод «снігової кулі» має такі переваги: 
— залучає до навчального процесу кожного з учасників, 

спонукає їх до активності; 
— дає змогу викладачеві заздалегідь оцінити сильні та слабкі 

аспекти групи, потреби групи загалом та кожного її учасника; 
— згуртовує навчальну групу, формує партнерські відносини 

між її учасниками. 
Дистанційне навчання включає навчальні відеофільми, 

супутникові телелекції, аудіо курси, навчаючі комп’ютерні 
програми, навчання в середовищі Інтернету, електронне 
тестування, інформатизацію адміністративних процесів, 
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зокрема, автоматизоване ведення електронних навчальних досьє 
студентів та ін.  

 
3. Приклади інтерактивних вправ 
«Продовження історії». 
Ця вправа є універсальною, бо її можна застосовувати на 

будь-якому етапі заняття – на початку, в середині, на 
завершення – це залежить лише від мети викладача. А вона 
може бути, наприклад, такою: 

– мотивувати на отримання нових знань на початку заняття; 
– спонукати до поглибленого вивчення інформації 

посередині; 
– закріпити / перевірити засвоєні знання в підсумковій 

частині. 
Ключовою основою вправи є вигадана чи адаптована 

викладачем „службова історія з життя”, яка може мати 
багатоваріантне завершення. Суть у тому, що, розповідаючи 
історію учасниками заняття, викладач зупиняє її в момент 
кульмінації, на піку події, і пропонує слухачам розглянути 
деталі історії та запрогнозувати завершення. 

Зрозуміло, що викладачеві в процесі підготовки до заняття 
заздалегідь потрібно продумати (або адаптувати) реальну подію, 
але – як історію без завершення. 

Тут важливим є те, що задумана для вправи історія, яку 
викладач заздалегідь створює, має бути не дуже складною за 
сюжетом. Головне – націлити групу на розвиток / продовження 
історії. В процесі роботи учасники мають усвідомити, які знання 
вони вже мають, а де ще є пробіли (наприклад, у знанні законів, 
практичній роботі тощо). Окрім того, інтерактивна робота в 
групах швидко додає нових знань. 

1) Групу ділимо на декілька малих підгруп (4-5 осіб). 
2) В залежності від технічних можливостей викладач може: 
- вголос прочитати історію; 
- роздати кожній підгрупі друкований текст історії; 
- показати текст з ілюстраціями на екрані в програмі 

PowerPoint. 
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Перший варіант є менш ефективним, тому що в процесі 
обговорення в малих підгрупах можуть виникнути 
непорозуміння між учасниками – адже кожен слухає і 
запам’ятовує „по-своєму”. Інша справа – коли контекст історії є 
перед очима: тоді кожна підгрупа уважніше концентрується на 
виконанні завдання. 

3) Викладач ставить завдання кожній підгрупі придумати 
своє завершення історії. Слід підкреслити, що учасники можуть 
враховувати власний досвід, знання, або просто пофантазувати. 
Кожна підгрупа має обрати представника, який пізніше 
розповість для всіх учасників заняття придумане продовження 
історії. 

Якщо в підгрупі виникають різні, принципово відмінні 
варіанти розвитку подій, спонукайте обговорити їх і прийти до 
спільного. Якщо це не вдається – слід дозволити презентувати 
обидва варіанти. Час роботи в підгрупах – до 10 хвилин. 

4) Представники від підгруп презентують свої варіанти 
продовження історії, пояснюючи, чому саме обрано той чи 
інший варіант розвитку подій. Викладач пропонує решті 
слухачів утриматися від коментарів, запитань та зауважень, 
пропонуючи обговорити все після того, як буде представлено 
рішення всіх підгруп. 

5) В підсумковій частині викладач ставить запитання 
слухачам: 

- Який із варіантів розвитку подій був переконливим? 
- Що викликало запитання, сумніви? 
- Які висновки можна зробити після заслуховування різних 

варіантів розвитку подій? 
Завдання цього етапу – вивести всіх слухачів на 

найоптимальніші варіанти дій в певній ситуації. 
Ключові висновки і узагальнення варто записати на великому 

аркуші паперу. Час на виконання всієї вправи – 30-35 хвилин. 
 
«Інформаційне коло». 
Цю вправу застосовують у випадку, коли певне коло слухачів 

має засвоїти значний обсяг матеріалу, що містить дуже багато 
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абсолютно різнопланових та різноманітних деталей за однією 
темою. 

Суть вправи полягає в тому, що кожен із слухачів отримує на 
занятті певну частину інформації і має обмінятися нею з усіма 
колегами. При цьому, повторивши вголос декілька разів свою 
інформацію, людина запам'ятовує її фактично назавжди. 

1) Документ (інструкцію, настанову) умовно ділимо на 
невеличкі логічні частини: в кожній з них – по 2-4 простих 
думки. Правило „розбивки” – кожна „учбова частина” тексту 
має містити рівно стільки, скільки пересічний слухач може з 
першого разу запам’ятати і переказати своїми словами. 
Кількість „учбових частин” тексту має відповідати кількості 
учасників заняття. 

2) Викладач попередньо, перед початком заняття, розрізає 
аркуш з обраними положеннями – „учбовими частинами” тексту 
на окремі стрічки паперу. Далі роздає слухачам – кожному одну 
стрічку із текстом. 

3) Викладач ділить групу на дві половини: вони створюють 
два кола – зовнішнє і внутрішнє: слухачі з зовнішнього кола 
стають обличчям до колег із внутрішнього кола, утворивши 
„пари” (якщо комусь не вистачає „пари”, то викладач сам 
приєднується до групи і працює разом з усіма, беручи собі один 
з папірчиків). 

4) Всім пропонується уважно прочитати „свій” текст і 
постаратися запам’ятати його так, щоб усно переповісти своїми 
словами колезі, який стоїть навпроти. Перед початком усного 
переказу викладач має наголосити, що слухачі мають 
якнайчіткіше донести колегам суть свого тексту – так, щоб інші 
швидко зрозуміли й запам’ятали його. 

Отже, за командою викладача слухачі „в парах” обмінюються 
інформацією, яку щойно прочитали на своїх стрічках-завданнях. 
На початку дозволяється підглядати в текст, бо головне 
завдання стоїть саме так – якнайточніше самому переповісти 
прочитану інформацію. 

5) За командою викладача, зовнішнє коло переміщується на 
один крок вправо. Кожен із слухачів знову розповідає свою 
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інформацію але вже новому партнерові – відбувається поновний 
обмін інформацією. 

6) Після обміну інформацією між новими партнерами 
зовнішня група знову робить наступний крок вправо – і так 
доти, поки ті пари, що розпочинали обмін інформацією, не 
зустрінуться знову. Отже, таким чином, всі учасники 
зовнішнього кола одержують повну інформацію від людей із 
внутрішнього кола і назустріч. Зрозуміло, що кожен із слухачів 
змушений буде повторити свій текст стільки разів, скільки у 
нього буде нових партнерів по колу. Але у відповідь він отримає 
дуже багато нової інформації від кожного наступного партнера. 

7) Всі повертаються на свої місця. Викладач пропонує 
слухачам (вибірково) назвати, що саме особливо запам’яталося 
кожному з положень, отриманих від інших. Потім пропонує 
знайти в тексті те положення, яке не назвав ніхто (для цього 
повний текст документу має бути хоча б з розрахунку 
1 примірник на 2-3 слухачі). 

На підсумок потрібно винести відкриті запитання, які 
допоможуть всім слухачам зібрати „в купу” отриману 
розрізнену інформацію. Наприклад: „Як Ви вважаєте, що є 
найголовнішим в цьому документі / інструкції / настанові?” 
або: „Як Ви можете використати отримані знання у своїй 
роботі?” тощо. 

Поради: 
- Попередньо важливо повідомити групі, що вправа буде 

рухлива, але в часі її виконання ключовим завданням є – 
запам’ятати якомога більше інформації від інших. Тобто, треба 
акцентувати увагу на тому, що суть вправи в отриманні нових 
знань. 

- Добре спрацьовує попередження, що після вправи викладач 
проведе експрес-опитування кожного слухача щодо отриманих 
знань (хоча насправді опитування проходитиме у довільній 
формі; тим не менше, після такого попередження слухачі 
набагато уважніше вислуховують інформацію від своїх колег). 

- Важливо також по завершенні обміну інформацією 
спонукати всіх слухачів групи переглянути повний текст усього 
документу. Це дасть їм змогу в підсумку усвідомити його зміст 
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в цілому. Саме цьому служитимуть і Ваші запитання в 
підсумковій частині вправи. Дайте можливість висловитися 
якнайбільшій кількості присутніх. Постійно відсилайте слухачів 
до тексту документу, спонукайте їх гортати його, цитувати, 
посилатися на пункти (абзаци / пункти / статті): так інформація 
засвоїться набагато краще. Проте, завжди потрібно „тримати” 
час. Тому заохочуйте слухачів говорити коротко і по суті. 

Ця вправа на перший погляд виглядає досить несерйозно 
(шикувати в два кола дорослих людей). Проте за ефективністю 
вона просто вражаюча – всі учасники заняття в дуже короткий 
час самостійно „вникають” в отриманий текст і водночас, 
отримують багато інформації від інших.  

 
4. Методика проведення рольових ігор 
Функції рольової гри.  
У вищій школі гра отримала визнання лише в останні 

десятиліття. Виділяють різні види ігор, які використовуються як 
в навчальних цілях, так і для вирішення реальних проблем 
(наукових, виробничих, організаційних та ін.) – навчальні, 
імітаційні, рольові, операційні, ділові, управлінські, військові, 
рутинні, інноваційні тощо. Нині існують сотні варіантів ділових 
і навчальних ігор. Головне, щоб ігрові ситуації відображали 
реальні життєві ситуації.   

Рольова гра занурює слухача в ситуацію, де діють ті самі 
обмеження, мотивації та інші умови, що і в реальному світі. 
Рольові ігри можна застосовувати практично у всіх напрямках 
викладання. Особливо ефективними рольові ігри є там, де 
виникають характерні ситуації, більшість із яких можна 
запрогнозувати заздалегідь. Отже, рольова гра стане незамінним 
способом навчання там, де слухачам треба швидко й безболісно 
„прищепити” певний початковий практичний досвід. 

Рольова гра потребує дещо більше часу, простору і ресурсів, 
а отже, і підготовка до неї потребує більше зусиль та старань. 

Більшість рольових ігор може вести викладач – сам-один. 
Втім, у багатьох випадках можна призначити собі „помічника” з 
числа слухацької аудиторії. 
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Форми рольової гри: 
1) Гра з реальними ролями (рекомендовано) – коли 

симулюються можливі ситуації, що реально виникатимуть на 
практиці. Важливо, щоб кожен слухач зіграв роль «самого себе». 

2) Гра з „розданими ролями” – сценарій не пов’язаний з 
конкретним досвідом слухачів, а кожну роль визначає й описує 
викладач. 

Переваги рольової гри: 
1) Діючи в тій чи іншій „можливій службовій ситуації”, 

слухач різко підвищує рівень самоконтролю та готовності до 
прийняття рішення. 

2) Слухач краще розуміє і враховує мотивації та дії інших 
учасників ситуації. 

3) Слухач швидко усвідомлює суть співпраці в команді. 
4) Рольова гра різко покращує розуміння ситуації, і як 

результат – підвищує мотивації слухачів (оскільки передбачає 
дію). 

5) Слухач вчиться контролювати свої почуття та емоції, 
швидко оцінювати правомірність своїх дій тощо. 

6) Рольові ігри ефективно заповнюють розрив між 
теоретичним методом навчання та реальною практикою. 

Важливі контрольні запитання викладача „до самого себе” 
при плануванні застосування рольової гри в ході майбутнього 
заняття: 

– Чи справді (така \ ця) рольова гра стане найефективнішим 
засобом для досягнення мети заняття? 

– Чи відповідає обрана форма гри цілям заняття? 
– Чи відповідає рівень попередньої підготовки слухачів 

вимогам майбутньої рольової гри? 
– Чи достатньо деталізованим (зрозумілим для кожного 

слухача) є розроблений сценарій гри? 
– Чи стане досвід, отриманий у процесі гри, придатним до 

застосування на практиці? 
– Чи маю я – викладач і керівник гри – достатньо підготовки і 

знань, щоб подолати можливі непередбачені перешкоди в ході 
гри? 
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Застосування кожної рольової гри в процесі викладання 
передбачає декілька етапів: 1) підготовка; 2) розподіл ролей; 
3) власне – сама гра; і, нарешті 4) оціночний аналіз гри. 

Розробка сценарію рольової гри. 
В його основу радимо закласти ситуацію, якнайтиповішу для 

розглядуваної теми заняття.  
Кількість учасників рольової гри, як правило, коливається від 

2 до 5. Решта слухачів є „спостерігачами-контролерами” – їхня 
роль є теж дуже важливою: уважно спостерігати й аналізувати 
хід гри, роблячи при цьому письмові помітки для подальшого 
обговорення в складі всієї групи. 

Сценарій гри слід будувати так, щоб всі слухачі наочно 
побачили системність різних підходів до розв’язання 
практичних ситуацій. 

Проведення гри – крок за кроком.  
1) Розподіліть між слухачами-учасниками рольової гри їхні 

ролі. Надайте їм дані для „входу в гру”, тобто опис 
індивідуальної рольової поведінки (кожному особисто). Радимо 
роздавати опис ролей на окремих смужках паперу. Важливо, 
щоб опис „ролі” отримав кожен учасник гри. Дайте учасникам 
гри кілька хвилин для того, щоб вони „увійшли” в отриману 
роль. 

2) Тимчасом поясніть решті слухачів учбової групи їхні 
конкретні завдання „спостерігачів” і вкажіть їм місце, де вони 
мають знаходитися в процесі рольової гри. Вкажіть чітку межу 
між „сценою” і глядацькою залою. Підкресліть важливість 
дисципліни „спостерігачів”: потрібна абсолютна тиша, жодних 
коментарів чи розмов! – всі уважно спостерігають і роблять свої 
помітки. 

3) Для всієї учбової групи опишіть конкретну ігрову 
ситуацію. Станьте „на сцені” і зробіть це голосно і чітко: бажано 
дослівно зачитати опис ситуації з паперу (аби не пропустити 
жодної важливої деталі). 

4) Відійдіть убік і голосом „з-за кадру” зробіть перші 2-3 
вступні підказки учасникам гри. Фактично, вже після цього 
вступу Вам слід відійти вбік і дозволити грі самостійно 
розвиватися так, як учасники гри побудують її відповідно до 
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сценарію. Відтепер Ваше втручання потрібно лише тоді, коли 
сценарій потребує різкої зміни ситуації (введення в сценарій 
нової обставини тощо). 

5) По закінченні ігрової частини зробіть „вихід із ролей”: 
голосно скажіть „Стоп! Гру припинено! – дякую всім за участь. 
Тепер прошу всіх усвідомити повернення до рельного життя і до 
нашого заняття!” (якщо це доречно – разом поаплодуйте 
„акторам”: як правило, такі аплодисменти прокреслюють чітку 
„межу” між грою і дійсністю). 

Головне завдання „виходу з ролей” – щоб „актори” після гри 
не продовжували нести в собі зайві емоції, а „спостерігачі” в 
подальшому не асоціювали своїх колег з виконаними ролями: 
адже це була тільки гра!.. 

Зворотний зв’язок та підведення підсумків.  
Учасники гри мають (поки ще) залишитися на „сцені”. 
Перша частина запитань має бути спрямована до кожного з 

тих учасників гри, які грали „самих себе”: 
– Як Ви почувалися в цій ролі: що було для Вас складним? 
– В чому (в якому моменті) Ви почувалися невпевнено? 

Чому? 
– Що було найважливішим у прийнятті рішень? 
Із досвіду: кожен учасник гри забажає говорити про все і 

одразу, але вам важливо не допустити „неструктурованої” 
гамірної балаканини. Радимо написати запитання на окремому 
великому аркуші і задавати їх „по колу” кожному учасникові. 

Друга частина запитань – для решти „акторів-статистів”, які 
взяли участь у грі: 

– Якими Ви побачили…? 
– Чи були їхні дії…? 
Третя частина запитань – до „спостерігачів-контролерів” – 

може звучати довільно і має стосуватися насамперед 
професійності дій „гравців”, наприклад: 

– Хто діяв професійніше? 
– Чи відповідали їх дії вимогам інструкцій та настанов? 
– Хто зробив щось „не так”? 
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Для викладача – керівника рольової гри – важливо, щоб 
якомога більша кількість „спостерігачів” висловили свої 
особисті спостереження щодо побаченого. 

Типові помилки у проведенні рольових ігор.  
1) Керівник гри – викладач – недостатньо деталізує ігрову 

ситуацію: наслідком можуть стати непередбачувані рішення 
учасників – зовсім не ті, до яких має привести рольова гра. 

2) Керівник гри недостатньо чітко формулює завдання 
учасникам: наслідком може стати повна розгубленість ключових 
учасників, які мають прийняти певне рішення. 

3) Безпосередні учасники рольової гри недостатньо 
усвідомлюють особливості своїх індивідуальних „ролей” (не 
розуміють, „чого від них хочуть”). 

4) Гра затягується в часі: як учасники „в ролях”, так і 
„спостерігачі” починають відверто нудьгувати. 

5) Надмірне захоплення акторською грою, ігровим 
реквізитом та ін. перетворюють серйозну рольову гру на веселу 
самодіяльну виставу в сільському клубі (веселощів буде багато, а 
от бажаного учбового результату – дуже мало). 

Деякі практичні поради щодо проведення рольових ігор.  
1) Намагайтеся кожного разу якомога детальніше розробляти 

„сценарій” рольової гри. Викладіть його на папері, щоб дати для 
знайомлення слухачам або повільно зачитати вголос. Ідеальним 
варіантом була би демонстрація висхідної ігрової ситуації за 
допомогою мультимедійного обладнання та PowerPoint-
презентації. 

2) Гарним помічником у проведенні рольової гри може стати 
відеокамера чи навіть цифровий фотоапарат з режимом 
відеозйомки. Аналізуючи свою поведінку на відео, слухачі-
учасники зможуть наочніше побачити свої помилки та зробити 
правильні висновки. 

3) В часі обговорення рольової гри, що відбулася, деякі 
слухачі з числа „спостерігачів-контролерів” можуть різко 
критикувати учасників гри – категорично зупиняйте будь-які 
спроби такої критики (щоб не занижувати рівень самооцінки 
учасників). Радимо починати обговорення з чіткої установки 
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слухачам: „Критикувати заборонено! – прошу лише давати 
конкретні поради „як робити краще в такій ситуації ”. 
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ПИТАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ ТА КОНТРОЛЮ 
ЗАСВОЄННЯ ЗНАНЬ 

Дайте визначення методу навчання. 
За якими критеріями класифікують методи навчання? 
У чому полягають відмінності між пояснювально-ілюстративним і 

проблемним методами навчання? 
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Визначте переваги і недоліки пояснювально-ілюстративного та 
проблемного методів навчання. 

Які чинники навчального процесу впливають на вибір методів 
навчання? 

Охарактеризуйте основні структурні елементи проблемного методу 
навчання. 

За допомогою яких прийомів створюють проблемну ситуацію на 
заняттях із суспільствознавчих дисциплін? 

У чому полягає сутність інтерактивних методів навчання? Наведіть 
приклади таких методів. 

 
ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

Охарактеризуйте різні підходи до методів навчання. 
Охарактеризуйте пасивні та активні методики викладання. 
Розкрийте сутність інноваційних методів викладання. 
Які можливості мають комп’ютерні технології організації 

навчального процесу? 
Як провести інтерактивну конференцію за допомогою Інтернету? 
Виконайте самостійну роботу по використанню одного з нових 

методів навчання.  
Визначте проблемно-пошукові методи навчання та їх використання 

в процесі викладання соціології. 
Наведіть приклад використання дискусії в процесі викладання 

соціології. 
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ТЕМА 5. ПЕДАГОГІЧНІ ЗАСОБИ ВИКЛАДАННЯ 
СОЦІОЛОГІЇ 

План: 
1. Соціологія – книжкова наука 
2. Методична, навчальна та наукова література 
3. Фактичний матеріал, публіцистика та твори мистецтва 
4. Засоби наочності і технічні засоби навчання 
5. Power Point-презентація як навчальний інструмент 

викладача 
 
1. Соціологія – книжкова наука 
Перш ніж висловити своє судження про предмет, соціолог 

повинен прочитати максимум того, що написано його 
попередниками та колегами. Обізнаність у спеціальній 
літературі – основний критерій професійної компетентності, і 
посилання на недоступність джерела, мовні труднощі і 
завантаженість роботою зазвичай не сприймаються в якості 
серйозного виправдання. Знайомство з інтелектуальної 
книжкової традицією дозволяє соціологу вважатися своєю 
людиною в професійному співтоваристві. Ця вимога несе в собі 
і важливий етичний компонент. Дисциплінарний етос зобов'язує 
ставитися до знання з належною пошаною. Тому соціологія в 
своїй основі – книжкова наука. Книжність накладає певні 
обмеження на очікувані результати наукового дослідження. 
Наприклад, у дослідника можуть виникнути ілюзії з приводу 
новизни отриманих ним висновків, тоді як результат 
дослідження здається новим лише внаслідок малої обізнаності в 
стані розробки питання.  

Кожна наука пручається нових результатів з енергією, 
пропорційною ступеню їх новизни та оригінальності. 
Найоригінальніші творіння часто залишаються незатребуваними 
внаслідок їх чужородності для традиційної дисциплінарної 
області. Але якщо автор знає і визнає досягнення попередників, 
наука виявляє величезні можливості поновлення і відмовляється 
від застарілих доктрин. Покликання науковця полягає в тому, 
щоб, прагнучи до радикального оновлення своєї дисциплінарної 
області, в той же час продовжувати рутинну розробку своєї 
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дослідницької програми і писати «сукупну статтю», створювану 
десятками і сотнями його колег, з виразним усвідомленням того, 
що цей результат буде рано чи пізно досягнуто. 

Щорічно в світі публікується приблизно 100 тисяч статей і 
5 тисяч книг по соціології. Ясно, що при такому обсязі 
спеціалізованої інформації не можна розраховувати на 
досягнення повної поінформованості в широкій професійній 
області. Поінформованість, рівнозначна всезнайству, марна. 
Професійна компетентність припускає гарну орієнтацію в 
дисциплінарній організації знання: термінологічному апараті 
науки, її нормативній лексиці, системі галузей та 
спеціальностей, явних і неявних правил професійної 
комунікації.  

 
Бібліотечна каталогізація літератури. 
Входячи у велику бібліотеку, читач зазвичай з неприязню і 

тугою дивиться на ряди ящиків з картками – каталоги. Він 
повинен скористатися каталогами, щоб самостійно знайти 
потрібну книгу, або вдатися до допомоги консультанта. Багато 
хто не люблять бібліотеку – цей величезний бюрократичний 
механізм, освоїти який неможливо, не знаючи десятків правил і 
умовностей. Однак навіть найкращі особисті зібрання не можуть 
замінити професіоналу наукову бібліотеку.  

Алфавітний каталог. Як працювати з бібліотечними 
каталогами? Найпростіше мати справу з алфавітним каталогом. 
Він являє собою «адресну книгу», і його призначення практично 
вичерпується встановленням місця розташування вже відомого 
видання у фонді або уточненням елементів бібліографічного 
опису. 

Систематичний каталог. Основне завдання, яке доводиться 
вирішувати фахівцеві, пов'язане з пошуком нових публікацій з 
теми дослідження. Зазвичай в сформованих наукових 
колективах, де існують традиції і спадкоємність, ця проблема 
вирішується простіше: початківці дізнаються, що треба читати, 
від старших колег. У соціології ж часто доводиться відкривати 
все нові і нові «велосипеди», тому коло читання формується за 
небагатьма винятками «з нуля». Відтак складання списку 
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літератури за певною темою слід починати з вивчення 
систематичного каталогу. У бібліотеках України застосовується 
кілька універсальних систем класифікації документів, зокрема 
рубрикатори УДК – єдина класифікаційна інформаційно-
пошукова мова Державної системи науково-технічної 
інформації. Ця система широко використовується в США, в 
багатьох країнах Європи, в Японії. В УДК десять основних 
розділів. Соціологія описується під цифрою 3 – «Суспільні 
науки», її шифр – 316. У таблицях УДК міститься послідовна 
конкретизація систематичних підрозділів. Основи УДК 
розроблені в кінці XIX в . американським бібліотекарем 
М. Дьюї. З тих пір система безперервно удосконалюється.  

Предметний каталог. Якщо дослідник добре орієнтований у 
своїй галузі, він відразу ж входить у потрібний йому осередок 
каталогу і починає здійснювати пошук літератури. Якщо ж 
місце питання в класифікації наук не відоме, то доведеться 
освоювати тематичний репертуар дисципліни за допомогою 
предметного каталогу. Предметний каталог заснований на 
ключових термінах, що відображають будь-яку тему, питання, 
організацію, подію, персоналію, що мають істотне значення для 
даної галузі знання. Предметний каталог являє собою аналог 
енциклопедичної статті, що містить тільки список відповідних 
джерел. Предметизація науки визначається рівнем розробки її 
понятійного апарату та нормативної лексики. Нормалізована 
лексика являє собою проміжний етап створення інформаційно- 
пошукового тезауруса. Тезаурус – складніша система, що 
відображає вертикальні і горизонтальні асоціативні зв'язки між 
предметними рубриками (дескрипторами). 

На соціологів працюють сотні і тисячі людей, в завдання 
яких входить систематизація та опис книжкового потоку таким 
чином, щоб кожна публікація потрапила в поле зору можливого 
споживача. Працюючи з бібліографічними джерелами, ми 
виходимо за межі фондів бібліотеки і починаємо вирішувати 
задачу, про яку йшлося вище: знати все, що опубліковано по 
темі, і бути впевненим, що якщо ми що-небудь не знаємо, то 
цього не знає ніхто на світі. 
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Педагогічні засоби та їх основні групи.  
У навчальному процесі педагогічними засобами в широкому 

розумінні є дії його суб'єктів (викладачів і студентів), 
спрямовані на досягнення педагогічних цілей, а також форми, в 
яких вони здійснюються, та знаряддя, які при цьому 
використовують, тобто всі основні чинники навчального 
процесу. У вузькому розумінні педагогічні засоби – це джерела 
інформації та предмети (знаряддя), що безпосередньо 
застосовуються у проведенні навчальних занять. 
Виокремлюють такі основні групи педагогічних засобів: 
1) методична, навчальна та наукова література; 2) фактичний 
матеріал; 3) публіцистика, твори художньої літератури та 
мистецтва; 4) засоби наочності і технічні засоби навчання. 

 
2. Методична, навчальна та наукова література 
Методична література.  
Види методичної літератури: програми дисциплін; методичні 

посібники та рекомендації (як з усього курсу, так і за його 
окремими темами). 

Основоположним методичним документом, що регламентує 
викладання кожної дисципліни, є програма (типова) 
навчальної дисципліни (форма № Н-3.03), наявність якої є 
обов'язковою умовою її викладання. У багаторічній практиці 
викладання сформувалися певні вимоги щодо змісту і структури 
навчальної програми. Згідно з ними основними елементами 
структури навчальної програми є:  

– титульна сторінка (ким затверджена, назва дисципліни, 
напрям і спеціальність, факультет) і зворотна сторінка 
(розробники; ким рекомендована); 

– вступ: призначення (напрям, спеціальність), предмет 
вивчення, міждисциплінарні зв’язки, тематика змістових 
модулів, мета та завдання, компетенції (знати й вміти), загальна 
кількість годин / кредитів; 

– інформаційний обсяг навчальної дисципліни: тематика 
змістових модулів та основні їх положення; 

– рекомендована література (базова і допоміжна); 
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– форма підсумкового контролю і засоби діагностики 
успішності навчання (питання до екзамену /заліку). 

На основі навчальної програми дисципліни та навчального 
плану конкретної спеціальності викладач складає робочу 
програму навчальної дисципліни (форма № Н-3.04), яка 
містить:  

– титульну сторінку (назва дисципліни, напрям і 
спеціальність) і зворотну сторінку (призначення – напрям і 
спеціальність; розробники; ким схвалена); 

– опис навчальної дисципліни (у формі таблиці): кількість 
кредитів, змістових модулів, загальна кількість годин, кількість 
тижневих годин; галузь знань, напрям, спеціальність, ОКР; тип 
дисципліни, рік підготовки, семестр, кількість годин – 
лекційних, семінарських, самостійної роботи, вид контролю; 

– мету та завдання навчальної дисципліни, компетенції 
(знати й вміти); 

– теоретичний зміст програми навчальної дисципліни: 
перелік змістових модулів з порядковою нумерацією тем, 
розкриття змісту кожної теми у формі плану чи тез; 

– структура навчальної дисципліни (назви змістових модулів, 
кількість годин різних видів навчальної роботи за темами); 

– теми семінарських занять (кількість годин); 
– самостійну робота (кількість годин); 
– індивідуальні завдання; 
– методи навчання; 
– методи контролю; 
– систему оцінювання: розподіл балів, які отримують 

студенти та шкала оцінювання; 
– методичне забезпечення; 
– рекомендовану література (базова і допоміжна); 
– інформаційні ресурси. 
Крім навчальних і робочих програм дисциплін, методична 

література досить різноманітна як за назвами, так і за змістом. 
Навчально-методичний посібник – це навчальне видання з 

методики викладання навчальної дисципліни. 
Методичні рекомендації зазвичай містять навчальну 

програму дисципліни, а також плани семінарських занять, 
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контрольні завдання і тести, завдання для самостійної роботи, 
методичні рекомендації до тем, рекомендовану літературу до 
тем, перелік контрольних питань до іспиту чи заліку та ін.  

Навчально-методичний комплекс повніше, ніж методична 
розробка, охоплює різні складові вивчення навчальної 
дисципліни. У зміст навчально-методичного комплексу входять: 
програма (типова) навчальної дисципліни; робоча програма 
навчальної дисципліни; засоби діагностики (контрольні питання 
для поточного контролю, контрольні питання до підсумкового 
контролю, банк тестових завдань, екзаменаційні білети, критерії 
оцінювання); опорні конспекти лекцій; відомості щодо 
забезпечення студентів навчальною та методичною 
літературою; методичні рекомендації (до вивчення дисципліни в 
цілому, до семінарських занять, до організації самостійної 
роботи); тематика та методичні рекомендації до навчально-
дослідних робіт. Іноді «методична розробка» і «навчально-
методичний комплекс» є тільки різними назвами однакового за 
змістом і структурою навчального матеріалу. Зрештою, у 
кожному вищому навчальному закладі і навіть на різних 
факультетах одного закладу методичні матеріали, у т. ч. їхні 
назви, мають свої особливості. 

 
Тематичні аспекти навчальної програми з курсу соціології.  
Переходячи від загальних питань методики викладання до її 

часткових розділів, необхідно насамперед зупинитися на 
характеристиці тематичного плану курсу соціології та його 
залежності від профілю спеціальності. Зрозуміло, мова йде про 
загальний курс соціології в рамках циклу гуманітарних і 
соціально-економічних дисциплін, що викладаються усім 
спеціальностям. 

Аналіз програм та навчальної літератури із соціології 
показує, що студенти в різних вузах і навіть на різних 
факультетах одного й того ж вузу вивчають абсолютно різний 
матеріал під загальною назвою «Соціологія». І це незважаючи 
на те, що існують державні стандарти вищої освіти, в яких 
конкретно зазначено, що повинен знати будь-який фахівець в 
галузі соціології. Саме ці стандартизовані вимоги і повинні 
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визначати структуру навчальних програм і зміст навчальних 
посібників з соціології. Проте на практиці відбувається дещо 
інше. Складається враження, що скільки викладачів, стільки й 
читаються курсів. При цьому можна помітити, що крен робиться 
або в бік історії соціології, або в бік теоретичної соціології, або 
в бік спеціальних соціологічних теорій, або в бік прикладної 
соціології. Всі ці прояви соціологічного знання важливі, і 
проблема полягає лише в тому, щоб їх об'єднати в рамках 
єдиного загального курсу і в той же час врахувати професійні 
інтереси студентів різних спеціальностей, що дозволило б як 
«фізикам», так і «лірикам» з однаковим інтересом ставитися до 
вивчення цієї дисципліни, набуваючи щось корисне для своєї 
майбутньої професійної діяльності. 

Аналізуючи цю проблему і констатуючи очевидний факт 
плюралістичності у вивченні соціології, автор практикуму з 
соціології Р.І. Руденко пропонує вирішення цього завдання за 
рахунок виділення п'яти основних смислових блоків, які цілком 
узгоджуються з вимогами стандарту з вивчення соціології: 

1. Характеристика соціології як науки і навчальної 
дисципліни. 

2. Основні етапи історичного розвитку соціологічної думки. 
3. Суспільство як система: характеристика її елементів. 
4. Спеціальні соціологічні теорії. 
5. Прикладна соціологія: методика і техніка соціологічних 

досліджень. 
Перші два блоки стосуються характеристики самої соціології 

як науки та навчальної дисципліни. Тут студенти повинні 
отримати чітке уявлення про предмет соціології, її завдання, 
функції та структуру; про місце соціології в системі соціального 
знання; про основні етапи її становлення та розвитку. 

Сам по собі цей блок досить великий за обсягом і крім того 
відрізняється гострою проблемністю ряду питань. Навіть 
питання про предмет соціології все ще перебуває в стадії 
теоретичної розробки; немає і кількох навчальних посібників, в 
яких би це питання викладалося однозначно. Складається 
враження, що ледь не кожен автор прагне дати таке визначення 
предмета соціології, яке хоч чимось відрізнялося б від усіх 
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попередніх. Те ж саме можна сказати і про структуру соціології, 
і про час її виникнення, і функції в суспільстві. 

Ці питання дуже цікаві з теоретичної точки зору. Тому для 
студентів-соціологів цей блок може читатися в розгорнутому 
вигляді, по-своєму заломлюючись в різних соціологічних 
курсах. Однак для несоціологів вся ця проблематика може 
виявитися малоцікавою і навіть дещо схоластичною. Для 
несоціологів тут потрібен безперечний матеріал, який би давав 
деяке загальне уявлення про соціологію як про одну з 
суспільствознавчих дисциплін, що вивчає свій сектор 
суспільного життя поряд з філософією, історією, психологією, 
демографією і т. ін. Тому від авторів навчальних посібників з 
соціології потрібен однозначний підхід у висвітленні цього 
блоку питань, свого роду науковий конвенціоналізм для того, 
щоб уникнути певної розпливчастості вже при визначенні 
самого предмета соціології. Цей консенсус потрібен ще й для 
того, щоб не витрачати занадто багато часу на вивчення перших 
двох блоків. При всій їх важливості вони мають допоміжне 
значення для несоціологів і цілком можуть бути прочитані за 
одну-дві лекції. 

Наступний блок («Суспільство як система») являє собою 
ключове, з теоретичної точки зору, значення в рамках 
соціологічного курсу. На вивчення цієї частини відводиться 
основний час, призначений для цього курсу. Втім необхідно 
враховувати наступні обставини. По-перше, ця тема має і 
філософський, і загальнонауковий сенс. І, мабуть, тут не 
вдасться уникнути деяких загальних формулювань про 
системно-структурну організацію суспільства, про яку студенти 
вже чули в рамках соціальної філософії. По-друге, і історик 
вивчає суспільство як систему, що також приводить до деякого 
перехрещування предметів двох наук. Тому, розібравши деякі 
загальні питання системної організації суспільства, соціолог 
повинен відразу ж перейти до її специфічної інтерпретації в 
рамках своєї науки. Ця специфіка виражається поняттями страти 
і стратифікації, інституту та інституціоналізації, групи, 
суспільства і особистості, соціалізації, соціальної дії і взаємодії, 
нормального і девіантного, культури та субкультури і т.д. По 
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суті, основна об'єктна мова соціології (її категоріальний апарат) 
розробляється саме в рамках цього блоку, чим і визначається 
його важливість, і відповідний час вивчення. 

Блок курсу соціології «Спеціальні соціологічні теорії» може 
бути представлений як та частина цього предмета, яка може 
легко змінюватись в залежності від інтересу слухачів тих чи 
інших спеціальностей. Перш за все, хотілося б сказати про саму 
назву цього блоку – «Спеціальні соціологічні теорії». Крім цієї 
назви в літературі використовуються і такі як «Соціологічні 
теорії середнього рівня», «Дисципліни галузевої соціології» і 
т.д. Тут варто було б провести аналогію з іншими науками, де є 
якесь ядро і периферійні розділи знання, наприклад, біологія 
(або загальна біологія) і весь набір біологічних дисциплін, 
математика (як загальна дисципліна) і набір самостійних 
математичних дисциплін і т. ін.  

Назва ж спеціальних соціологічних теорій (або теорій 
середнього рівня) створює ілюзію того, що тут мова йде про 
суто теоретичні галузі пізнання, хоча будь-яка соціологічна 
дисципліна (наприклад, соціологія сім'ї, управління або 
соціологія культури тощо) має як теоретичний, так і емпіричний 
(або прикладний) рівні своєї організації. 

Друге зауваження стосується кількісного показника цих 
дисциплін. Точну цифру спеціальних і галузевих соціологічних 
дисциплін навряд чи можливо назвати, тому що окремих 
елементів соціальної структури, соціальних явищ і процесів, які 
є або могли б стати об'єктом соціологічного розгляду, 
нескінченна безліч. Є, наприклад, соціологія культури, але 
поряд з нею існує соціологія мистецтва, за нею йдуть соціологія 
музики, театру, кіно і т.д. Нині вже існують соціологія читання, 
соціологія книги, соціологія словника, соціологія масової 
комунікації і т.д. до нескінченності. Процес „винайдення” цих 
теорій у соціології невпинно продовжується, і більшість із них, 
особливо новітніх і підозрілих (типу „соціологія моря”, 
„соціологія середовища” тощо), потребують застосування 
критеріїв соціологічності для з'ясування того, чи справді вони 
можуть належати до соціології.  
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Тут можна було б провести аналогію з історичною наукою. 
Коли мова йде про історію, то мають на увазі якусь загальну 
науку про історичне минуле людського суспільства. А далі ця 
наука може конкретизуватися і деталізуватися, коли мова йде 
про історію окремо взятої держави, регіону, міста, історії 
техніки, історії, припустимо, літакобудування або 
ракетобудування, історії мистецтва, історії науки, історії 
друкарства чи навіть історію окремо взятої книги, наприклад, 
Біблії і т.д. Ніхто ці локальні історії не називає історичними 
описами середнього рівня або спеціальними історичними 
теоріями, всі вони складають загальне тіло історичної науки, 
розрізняючись лише по предмету дослідження, це і є галузеві 
історичні дисципліни. Мабуть, і в соціології є сенс всю безліч 
соціологічних дисциплін (кількість яких ніяк не може бути 
обмежена будь-яким числом) називати саме галузевими. 

Є ще одна важлива з методологічної точки зору обставина, 
що стосується цього блоку питань. Її суть полягає в тому, що 
той самий матеріал у різних навчальних посібниках подається 
по-різному: в одних випадках мова йде про характеристику 
основних соціальних інститутів (сім'ї, освіти, релігії, економіки і 
політики, як це має місце, наприклад, в підручнику соціології Н. 
Смелзера), в інших же випадках цей самий матеріал трактується 
як різновид соціологічних дисциплін (наприклад, соціологія 
сім'ї, соціологія освіти, соціологія релігії і т.д.). Ясно, що при 
такому підході декілька зміщуються ракурси розгляду здавалося 
б одного й того ж предмета, і ці відмінності необхідно 
враховувати в навчальному процесі. 

Нарешті, важливою методичною проблемою є питання про 
те, яку кількість галузевих дисциплін включати у навчальну 
програму. Відповідаючи на це питання, можна помітити, що 
саме ця частина курсу соціології найбільш варіабельна. Якщо 
врахувати, що поряд з соціологією читаються курси економічної 
теорії, релігієзнавства, політології, культурології, то навряд чи є 
необхідність в загальному курсі соціології докладно зупинятися 
на аналогічних питаннях без ризику дублювання матеріалу. З 
усього переліку галузевих соціології можна було б 
запропонувати розглянути питання про шлюб, сім'ю, управління 
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(ці питання мають життєво важливе значення і ніде крім як в 
соціології не розбираються), а також те, що безпосередньо 
пов'язано зі спеціальністю слухачів, припустимо, соціологія 
медицини та охорони здоров'я для медиків, соціологія праці для 
технічних спеціальностей, соціологія мистецтва для 
культурологічного профілю, соціологія права для юристів і т.д., 
що і забезпечило б професійний інтерес слухачів. 

Питання про формування курсу соціології тісно пов'язане з 
питанням про те, де, як і для чого можливе застосування в 
майбутній професійній діяльності знань, отриманих в процесі 
вивчення цього предмета, які його розділи є найбільш 
значущими для тієї чи іншої сфери діяльності. Кожен фахівець 
шукає в цьому предметі свій аспект, свої ціннісні установки і 
практичні рекомендації, які можна використовувати у своїй 
професійній діяльності. 

Визначаючи значущість соціології для фахівців різних 
спеціальностей, необхідно мати на увазі ту обставину, що будь-
яка людина, а тим більше спеціаліст постійно перебуває в 
певному соціальному оточенні. Людина перебуває в сім'ї, в 
трудовому колективі, в політичній або громадській організації, в 
транспорті, на відпочинку, в місцях лікування і т.д. І де б вона 
не була, вона постійно перебуває в оточенні інших людей, 
відчуваючи на собі їх вплив. При цьому, чим вищий соціальний 
статус особистості, тим професійніше вона повинна 
орієнтуватися в питаннях соціальної взаємодії. Всі 
суспільствознавчі науки допомагають вирішувати цю задачу. 
Але роль соціології тут особливо велика. Як сучасна людина не 
може нормально жити, не маючи елементарних уявлень про 
логіку, філософію, психологію, екологію і т.д., так само вона не 
може успішно діяти, будувати своє життя і кар'єру, не маючи 
основ соціальних знань. 

Соціологія тут виступає в якості загального покажчика 
нормального і відхиленого. Можна сказати, що соціологічний 
аспект є в усіх сферах людської діяльності, тому список 
дисциплін на вибір тут просто невичерпний. Виробництво, 
економіка, політика, влада, управління, наука, мистецтво, спорт, 
маркетинг, реклама, релігія та багато, багато іншого містять свій 
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соціологічний стрижень, знання якого необхідно як простій 
людині, так і фахівцю. Саме тому, поряд із загальним курсом 
соціології є досить широкі можливості для залучення уваги 
студентів до таких розділів соціологічного знання, які будуть 
мати суто практичний сенс і значення в їх майбутній 
професійній діяльності. 

Наступний блок питань («Прикладна соціологія») має суто 
професійний сенс. У загальному курсі соціології він має скоріше 
освітнє значення. Тут необхідно мати на увазі, що ні лікар, ні 
інженер, ні юрист не буде виступати в якості професійного 
добувача соціологічної інформації. Тому навряд чи їм 
знадобиться детальне знання про програму дослідження, 
інструментарій, методи соціологічного пізнання і звітні 
документи. Проте всі ці фахівці, як, втім, і всі керівники, часто 
виступають як споживачі соціологічної інформації. А раз так, то 
їм важливо знати, як отримана ця інформація, що визначає її 
достовірність, зокрема, що означає репрезентативність, помилка 
вибірки, тощо. 

 
Навчальна література.  
Видами навчальної літератури є підручники, навчальні 

посібники, курси лекцій, навчально-методичні посібники, 
практикуми, навчально-наочні посібники (наприклад, збірники 
структурно-логічних схем), хрестоматії, довідкова література 
(довідники, словники, енциклопедії). 

Підручник – це навчальне видання, що містить 
систематизоване викладення навчальної дисципліни, відповідає 
програмі дисципліни та офіційно затверджене як такий вид 
видання.  

Навчальний посібник – це навчальне видання, що частково 
або повністю замінює або доповнює підручник та офіційно 
затверджене як такий вид видання.  

Вони затверджуються як нормативні видання з відповідним 
грифом. Присвоєння грифа означає, що підручник або 
навчальний посібник відповідає встановленим вимогам, 
зокрема, змісту навчальної програми дисципліни, дотримані 
умови щодо обсягу, належного технічного оформлення. Є два 
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види таких грифів: «Затверджено…» і «Рекомендовано…». 
Гриф «Затверджено…» надається за результатами експертизи 
підручникам, які попередньо були видані як навчальні 
посібники і отримали схвальні відгуки фахівців. Гриф 
«Рекомендовано…» надається за результатами експертизи всім 
іншим видам навчальної і навчально-методичної літератури. 
Гриф вказують на титульному аркуші під назвою навчального 
видання. На звороті титульного аркуша зазначають вихідні дані 
документа, на підставі якого прийнято рішення про надання 
грифа.  

За повнотою охоплення і розкриття проблематики навчальної 
дисципліни підручник вважають виданням вищого рівня, ніж 
навчальний посібник. Якщо є підручники з дисципліни, то 
навчальні посібники рекомендують випускати для доповнення 
або заміни на основі нових методичних підходів будь-якої 
частини підручника, не допускаючи його дублювання. 

Структуру підручників та навчальних посібників становлять:  
– зміст (перелік розділів);  
– вступ (передмова);  
– основний текст;  
– питання, тести для самоконтролю;  
– обов'язкові та додаткові задачі, приклади;  
– довідково-інформаційні дані для розв'язання задач (таблиці, 

схеми тощо);  
– апарат для орієнтації в матеріалах книги (предметний, 

іменний покажчики). 
Обсяг навчальної книги визначають в авторських (рукопис) 

або друкованих (книга) аркушах. Авторським (друкованим) 
аркушем називають одиницю обсягу літературного твору, що 
дорівнює 40 тис. друкованих знаків. Друкованими знаками 
вважають усі видимі друковані знаки (літери, розділові знаки, 
цифри тощо) та кожний пробіл між словами. У практичній 
роботі авторським аркушем вважають 22 сторінки 
комп'ютерного тексту, надрукованого через 1,5 інтервалу 
шрифтом Times New Roman 14 на стандартному аркуші формату 
А4 з розрахунку: 30 рядків на сторінці по 60 друкованих знаків у 
кожному рядку, тобто 1800 друкованих знаків на сторінці. 
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Обсяг підручників та навчальних посібників визначається 
кількістю годин за навчальним планом, відведених на вивчення 
навчальної дисципліни, реальним бюджетом часу студента для 
самостійного вивчення навчального матеріалу та 
продуктивністю засвоєння інформації студентом. Обсяг 
рукопису підручника чи навчального посібника визначають з 
розрахунку 1 авторський аркуш на 7 годин загального обсягу 
навчального часу (аудиторні заняття, самостійна робота 
студентів).  

Навчально-наочний посібник – це навчальне видання, яке 
містить ілюстративно-наочний матеріал, що сприяє вивченню 
і викладанню дисципліни, засвоєнню її змісту. 

Хрестоматія – це навчальне видання літературно-
художніх, історичних, наукових, мистецьких чи інших творів 
або їх частин, які є об'єктом вивчення певної навчальної 
дисципліни відповідно до офіційно затвердженої навчальної 
програми. 

Важливим джерелом інформації є довідкова література – 
словники, довідники, енциклопедії.  

 
Навчальна література з соціології.  
До 1989 р. офіційних підручників, навчальних посібників та 

іншої навчально-методичної літератури з соціології не існувало. 
Їх функцію виконували окремі монографії та посібники, мета 
яких зводилася до того, щоб ознайомити читачів із 
досягненнями соціологічної теорії і практики. Серед них можна 
виділити такі праці, як: «Робоча книга соціолога» (1976), 
«Соціологічне дослідження: методологія, програма, методи», 
автор – В. Ядов (1987), лекції Г. Андрєєвої, В. Гречіхіна. 
А. Здравомислова, Ю. Левади та ін. Перший офіційний 
підручник із соціології (мав «гриф») – це книга «Марксистсько-
ленінська соціологія» за редакцією М. Дряхлова, Б. Князєва, 
В. Нечаєва, яка вийшла в Москві у 1989 р. Але в ній автори, як і 
їхні попередники, не змогли вийти на рівень статусу соціології 
як самостійної науки.  

Із 1990-х рр. розпочинається справжній «бум» навчально-
методичної літератури з соціології, її екстенсивний розвиток. 
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Багато кафедр намагалися випустити свої власні посібники. 
Зауважимо, що в Росії його масштаби і темпи були набагато 
більшими, ніж в Україні. Тому, враховуючи відсутність мовного 
бар’єру, українські викладачі іноді користуються матеріалами 
російських авторів або перекладеними російською мовою 
виданнями зарубіжних авторів. Серед підручників і навчальних 
посібників із соціології зустрічаються і такі, що підготовлені 
авторськими колективами, і авторські видання. Також серед 
навчально-методичної літератури виходять хрестоматії, 
практикуми, енциклопедії, довідники, словники, з’явилася 
навчальна література з організації соціологічних досліджень та з 
окремих галузей соціології, видаються праці з теорії та історії 
соціології, твори класиків соціології.  

Загалом на ринку соціологічної літератури нині панує хаос. 
Кожен ВНЗ, кожна більш-менш значима кафедра соціології 
прагне створити і швидше надрукувати свій і виключно свій 
підручник соціології. В іншому випадку репутація кафедри буде 
страждати. Підручники часто-густо пишуть автори, котрі лише 
нещодавно познайомилися з соціологією. Ніяких ні внутрішніх, 
ні зовнішніх стримуючих механізмів вони при цьому не 
відчувають. Все залежить тільки від уміння організувати свій 
час і природної продуктивності, що часом не мають нічого 
спільного з професіоналізмом. У результаті книгарні 
перенасичені соціологічною навчальною літературою, але ця 
велика кількість вкрай оманлива. 

Втім поступово відбувається процес переходу кількості в 
якість, тобто перехід до інтенсивного розвитку літератури. Деякі 
видання перевидаються, а деякі – не витримують критики і 
зникають із вжитку. Найпопулярніші в Україні (схвалені як 
студентами, так і експертами) підручники з соціології – це 
авторський підручник Н. Черниш (Львівський національний 
університет ім. І. Франка) і колективний підручник за редакцією 
С. Макеєва (Інститут соціології НАН України). Єдиним за 
період незалежності перекладеним з іноземної мови 
підручником з соціології є праця сучасного британського 
соціолога Е. Гіденса (видання 1987 р., видане в Україні в 
1999 р.). У 2013 р. побачила світ (англійською мовою) сьома 
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редакція підручника Е. Гіденса (у співавторстві з Ф. Сатоном), 
обсяг якого – 1182 сторінки. Цікавою новацією підручника 
стало запровадження в кожному розділі секції «Соціологія в 
мистецтві», що дозволяє поглянути на суспільство не з позиції 
академічної соціальної науки, а крізь призму творів мистецтва 
та гуманітаристики. Для цього відповідно до теми 
пропонуються певні фільми, проза, п’єси, телепрограми, 
живопис і скульптури, музика та виставкові експозиції, де у 
мистецькому відображенні постають репрезентації сучасного 
суспільного життя, які можуть розширити наше знання про 
суспільство. Також у підручнику з’явився новий розділ – 
«Життєвий шлях». 

Підручники та навчальні посібники з соціології 
Українські 
Підручники та навчальні посібники з соціології: Бібліографічний 
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навчальних закладів. – К., 2005. – 328 с. 
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Харьков: Консум, 2003. – 576 с. // 
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Наукова література.  
Основними видами наукової літератури є монографії 

(авторські і колективні), брошури, статті у наукових журналах 
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і вісниках, тези доповідей на наукових зібраннях (конгресах, 
конференціях, з’їздах). 

Монографія – це наукова праця у вигляді книги, яка містить 
повне чи поглиблене дослідження однієї проблеми або теми, що 
належить одному або кільком авторам. 

Монографічні дослідження є найґрунтовнішими розробками 
відповідної наукової проблематики. Індивідуальна (написана 
одним автором) монографія часто є результатом дисертаційного 
дослідження (захист докторської дисертації з гуманітарних наук 
передбачає попереднє опублікування його результатів у вигляді 
монографії), колективна (написана групою авторів) – 
результатом колективної розробки наукової теми. 
У навчальному процесі монографічні дослідження 
використовують під час вивчення окремої теми або кількох 
суміжних. Монографія може мати різний обсяг, але не менше 6 
друкованих аркушів. 

Видом наукової літератури є брошура – невелика за обсягом 
(не більше 4-5 друкованих аркушів) книга, що має переважно 
науково-популярний характер. 

Стаття – це науковий твір невеликого обсягу, розміщений у 
журналі чи збірнику. Її обсяг зазвичай коливається у межах від 
0,5 до 1 друкованого аркуша. Стаття має вузькотематичний 
характер, її присвячують висвітленню певного питання. 
Найбільшу наукову вагу мають статті, опубліковані у 
зарубіжних та вітчизняних профільних журналах. Зокрема, у 
науково-дослідницьких установах системи Національної 
академії наук України, провідних вищих навчальних закладах 
видають наукові вісники та збірники наукових статей. Серед 
наукових журналів, вісників та збірників виокремлюють фахові 
видання, у яких зазвичай публікують результати дисертаційних 
досліджень. Таких видань із соціології в Україні нині 2-3 
десятки. 

Статус фахового виданню надається за дотримання таких 
вимог: 

— наявність у складі редакційної колегії не менше п'яти 
докторів наук із відповідної галузі науки, серед яких обов'язково 
повинні бути штатні працівники наукової установи, організації 
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чи вищого навчального закладу, що видає журнал (періодичне 
видання); 

— журнал (періодичне видання) підписується до друку 
виключно за рекомендацією вченої ради наукової установи, 
організації чи вищого навчального закладу, що його видає, про 
що зазначається у вихідних даних; 

— тираж не менше 100 примірників; 
— повне дотримання вимог до редакційного оформлення 

журналу (періодичного видання) згідно з державними 
стандартами України; 

— наявність журналу (періодичного видання) у фондах 
бібліотек України. 

До наукових джерел належать також опубліковані доповіді і 
тези виступів на наукових конференціях, «круглих столах» 
тощо. 

Навчальна література зазвичай стосується всіх або більшості 
тем курсу, а наукову літературу потрібно добирати до кожної 
теми. Необхідність включення до програми дисципліни наукової 
літератури зумовлена вже тим, що в системі вищої освіти 
студенти мають отримувати найновішу наукову інформацію, а 
не лише наявну у навчальній літературі.  

Як літературні джерела потрібно виокремлювати також 
першоджерела – праці класиків, історичні документи, правові 
акти тощо. Перелік рекомендованих до кожної теми джерел 
залежить від обсягу навчального часу, відведеного на її 
вивчення, і не повинен бути надто великим (охоплювати 5-6 
назв). Великі за обсягом класичні праці рекомендується вивчати 
за відповідними хрестоматіями. Кожен викладач, рекомендуючи 
студентам літературу з певної теми, добирає найбільш значущі 
праці, зважає на їх доступність (наявність у бібліотеці вищого 
навчального закладу чи факультету, міста, в Інтернеті тощо), 
анотує їх у лекціях та на семінарських заняттях. 

 
Індекс цитування.  
Статус і престиж науковця залежать від того, наскільки часто 

цитуються його роботи. Традиція посилатися на праці колег 
існує з середини XIX в. Водночас склався і жанр статті – 
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істотного доповнення до роботи попередників. З деякою 
часткою умовності можна вважати, що об'єднані в 
дисциплінарне співтовариство або в «незримий коледж» фахівці 
пишуть одну велику статтю, яка включає понад 100 тис. 
«маленьких» статей – приблизно стільки статей публікується за 
рік у журналах з соціальних і поведінкових наук. Члени 
«незримого коледжу» пишуть насамперед один для одного, вони 
об'єднані взаємним цитуванням таким чином, що цитати 
являють собою якийсь аналог розмінної монети в науковому 
співтоваристві і позначають ступінь впливу автора на певну 
область.  

Кожен фахівець зацікавлений в тому, щоб домогтися 
високого індексу цитування. У науці є імена, відомі всьому 
професійному співтовариству. Це «зірки» цитування. Безперечні 
«зірки» цитування – нобелівські лауреати, які публікують в 
10 разів більше робіт, ніж «середні вчені», а цитують їх роботи в 
30 - 50 разів частіше. Один учений такого рівня приходиться на 
тисячу тих, хто друкуються. Всього у світі понад мільйон таких 
вчених, з них більше 300 тис. – в США. З соціологів наприкінці 
50-х - початку 60-х рр. ХХ ст. найбільш часто цитувалися 
Т. Парсонс, Р. Мертон, П. Лазарсфельд. У 1970-і рр. «зірками» 
були Г. Шуман і С. Прессер.  

З середини 1970-х рр. база даних «Індексу Гарфілда» стала 
включати індекс цитування з соціальних наук. Тому кожен 
соціолог, мислячий цілераціонально, негайно і з радістю вишле 
колезі копію своєї роботи. У результаті формується система 
неформальних, «незримих» міжособистісних комунікацій між 
фахівцями, які можуть звертатися один до одного за науковою 
інформацією безпосередньо, минаючи журнали. 

При науковій експертизі заявок на фінансування 
дослідницьких проектів та установ нерідко враховуються не 
тільки публікації авторів, а й величина їх індексу цитування. 
Відтак, цитуються і підтримуються, як правило, процвітаючі 
фахівці та інституції, а маловідомим доводиться докладати 
значних зусиль, щоб завоювати визнання. Певна, ймовірно, 
виправдана дискримінація спостерігається і в залежності від 
національно-регіональної диференціації всередині 
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дисциплінарної області. Зокрема, щоб досягти визнання у 
світовій соціології, необхідно писати англійською.  

Важко судити, якою мірою революція в науковій комунікації 
несе в собі загрозу існуванню наукових журналів – однієї з 
основ дисциплінарної організації науки. Однак розвиток 
комп'ютерного зв'язку дозволяє створити замість тисяч різних 
журналів щось на зразок одного банку статей або супержурналу, 
в якому забезпечений надійний і ефективний пошук потрібної 
наукової інформації.  

 
3. Фактичний матеріал, публіцистика та твори мистецтва 
Методична, навчальна та наукова література на паперових, 

магнітних, електронних носіях є основним джерелом 
інформації. Але крім неї, у навчальному процесі 
використовують й інші джерела – фактичний матеріал, 
публіцистичні твори, витвори різних галузей мистецтва.  

Фактичний матеріал. 
Також у навчальному процесі використовують фактичний 

матеріал, який складають статистична інформація, дані 
соціологічних досліджень, повідомлення мас-медіа. Під фактом 
розуміють дійсні (невигадані) події, явища, те, що відбулося 
насправді. Відповідно, фактичний матеріал – це інформація про 
дійсні події і явища суспільного життя.  

Види і джерела фактичного матеріалу різноманітні. Він може 
стосуватися історичних подій (минулого, сучасності), окремого 
суспільства, світової спільноти загалом або окремих сфер 
суспільного життя – економічної, соціальної, політичної, 
духовної, міжнародних відносин тощо. 

Якщо фактичний матеріал поданий у систематизованій 
цифровій формі, то його називають статистичним матеріалом. 
Важливе значення дані демографічної статистики – щодо 
статевої, вікової, поселенської та інших структур населення, 
матеріали переписів населення. Великий обсяг статистичного 
матеріалу демографічного та соціально-економічного характеру 
майже щодо всіх країн світу публікують у статистичних 
щорічних збірниках ООН: «Демографічний щорічник» і 
«Статистичний щорічник праці», які виходять англійською, 
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французькою та іспанською мовами, відповідно у Нью-Йорку та 
Женеві. 

Загалом у соціології переважають дані соціологічних 
досліджень. Найбільші масиви соціологічної інформації щодо 
України містять: моніторинг «Українське суспільство», 
«Європейське соціальне дослідження», тощо.  

До використання фактичного матеріалу у навчальному 
процесі ставлять певні методичні вимоги: 

1) достовірність фактичного матеріалу, тобто його 
безсумнівність, правильність, точність. Викладач не може 
гарантувати достовірність використаного фактичного матеріалу, 
він підтверджує її посиланнями на джерела – статистичні 
збірники, друковані засоби масової інформації, повідомлення по 
радіо чи телебаченню (із зазначенням конкретної радіо- чи 
телепередачі), електронні адреси в Інтернеті тощо; 

2) критичне ставлення до фактичного, у т. ч. статистичного, 
матеріалу. Інформаційні повідомлення навіть офіційних джерел 
можуть не повністю відповідати або й зовсім не відповідати 
дійсності. Статистичні дані, які мають об'єктивний характер, 
можна добирати, групувати і подавати так, як це вигідно тому, 
хто ними оперує, використовувати у пропагандистських цілях, з 
метою маніпулювання громадською думкою тощо. «Є три види 
брехні: брехня, нахабна брехня і статистика», – іронічно 
зауважував американський письменник Марк Твен. Далекими 
від дійсності можуть бути і дані конкретних соціологічних 
досліджень, особливо якщо їх проводять на замовлення 
зацікавлених осіб, партій тощо. Критичне ставлення до 
фактичного матеріалу не означає недовіри до нього, а лише 
застерігає проти його абсолютизації, сприйняття за «істину в 
останній інстанції»; 

3) врахування конкретно-історичних умов, тобто зіставлення 
фактичного матеріалу з тими економічними, соціальними, 
політичними, міжнародними та іншими умовами, яких він 
стосується; 

4) комплексний підхід до використання фактичного 
матеріалу – зіставлення різних взаємопов'язаних даних, 
поєднання абсолютних і відносних показників тощо. 
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Використання у навчальному процесі фактичного матеріалу з 
дотриманням вказаних вимог надає викладанню переконливості, 
слугує обґрунтуванню теоретичних положень, перетворенню 
набутих студентами знань на їхні особисті переконання. У 
соціології фактичний матеріал використовують за двома 
основними напрямами: для наукового аналізу явищ суспільного 
життя, висновків та узагальнень (переважно у науковій 
діяльності); для аргументації та ілюстрації теоретичних 
положень (у навчальній діяльності).  

У викладанні історії України історичний підхід переважає 
над логічним (теоретичним), тому фактичний історичний 
матеріал має визначальне, а не допоміжне, ілюстративне 
значення. 

У викладанні філософії, навпаки, логічний підхід переважає 
над історичним. Фактичний матеріал тут використовують для 
аргументації та ілюстрації теоретичних положень. Він може 
бути природничо-науковим або соціологічним. 

Викладання економічної теорії ґрунтується на використанні 
інформації про економічні процеси у суспільстві та у відносинах 
між державами. При цьому переважає статистичний матеріал, 
наведений в офіційних статистичних виданнях. В Україні 
основними статистичними виданнями є статистичні щорічники: 
«Статистичний щорічник України за ... рік», «Україна в цифрах 
(рік). Статистичний довідник». Щорічники публікуються із 
значною затримкою в часі. Найновіший статистичний матеріал 
міститься на офіційному сайті Держкомстату, де є розділи 
«Соціально-економічне становище України», «Статистична 
інформація» і «Регіони України». Тут можна знайти будь-які 
дані щодо економіки країни (за галузями і загалом) та кожної 
конкретної області України. 

У викладанні політології переважає фактичний матеріал 
щодо явищ і процесів політичного життя суспільства, у т. ч. 
статистичний – про участь громадян у виборах і референдумах, 
членство у політичних партіях та громадських організаціях 
тощо. Основними джерелами такого матеріалу є повідомлення 
засобів масової інформації: преси, радіо, телебачення, Інтернету. 
Важливим об'єктом політологічного аналізу є правові акти, що 
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регулюють політичні відносини у суспільстві, – конституції, 
закони про вибори, референдуми, політичні партії, громадські 
організації, місцеве самоврядування тощо. Норми таких 
конкретних правових актів використовують також для 
аргументації та ілюстрації теоретичних положень політичної 
науки. 

Викладання культурології передбачає використання 
фактичного матеріалу переважно щодо духовної сфери 
суспільного життя, передусім стосовно освіти, науки і 
мистецтва, вміщеного у різноманітних джерелах, у т. ч. 
статистичних. 

 
 
Публіцистика.  
Публіцистика (лат. publicus – суспільний) – твори, 

присвячені актуальним проблемам і явищам поточного життя 
суспільства. Вона існує у словесній (письмовій та усній), 
графічно-зображувальній (плакат, карикатура), фото- і 
кінематографічній (документальне кіно, телебачення), 
театрально-драматургійній, словесно-музикальній формах. 
Публіцистика відіграє важливу політичну та ідеологічну роль як 
засіб вираження громадської думки щодо актуальних проблем 
суспільного життя. Публіцистичні твори можуть мати науковий 
(наукова публіцистика) і художній (художня публіцистика) 
характер. 

 
Твори мистецтва.  
Мистецтво – творче відображення дійсності в художніх 

образах. Воно охоплює художню літературу, архітектуру, 
скульптуру, живопис, графіку, музику, танці, театр, кіно та інші 
види людської діяльності як художньо-образні форми освоєння 
світу. Як мистецтво у вузькому сенсі розуміють тільки 
образотворче мистецтво, поряд з яким виокремлюють художню 
літературу (лат. literatura – написання) – вид мистецтва, що 
зображує життя, створює художні образи за допомогою слова. 
Вона естетично відображує суспільну свідомість і в свою чергу 
формує її, зберігає, накопичує і передає від покоління до 
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покоління естетичні, етичні, філософські та соціальні цінності. 
Творчість видатних діячів художньої культури знаменує 
найважливіші етапи розвитку світової науки і культури. 

У педагогіці художню літературу вважають засобом 
внутрішньої наочності. Реалістичне мистецтво, особливо 
література, відображуючи в художніх образах факти й події 
суспільного життя, слугує важливим засобом пізнання 
суспільно-історичних явищ. Використання образів художньої 
літератури посилює наочність викладання теоретичних 
положень, сприяє їх конкретизації, є засобом, що впливає на 
емоції студентів. 

У викладанні суспільствознавчих дисциплін публіцистика та 
твори мистецтва використовують за трьома основними 
напрямами: як матеріал для наукового аналізу явищ суспільного 
життя, висновків та узагальнень; для ілюстрації та конкретизації 
наукових положень; з метою вираження наукових положень з 
якнайбільшою яскравістю, повнотою і переконливістю. 

Використання художніх образів підвищує доказовість 
викладання матеріалу, оскільки до логічних аргументів (факти, 
міркування, докази) додає переконливість художнього образу. 

Публіцистику та твори мистецтва на навчальних заняттях із 
суспільствознавчих дисциплін використовують за допомогою 
таких методичних прийомів: 

1) демонстрування твору. Викладач може лише показати 
студентам книгу, копію картини, скульптури, портрет, 
карикатуру тощо з відповідним коментарем або відтворити 
фонозапис музичного твору; 

2) посилання на твір. Передбачається, що твір відомий 
студентам, а викладачеві варто лише послатися на нього для 
того, щоб використати як аргумент або викликати певні 
асоціації чи уявлення. Найчастіше посилаються на класичні 
твори вітчизняної та зарубіжної літератури, які студенти 
вивчали ще в середній школі; 

3) згадування образу з твору. Твір та художні образи з нього 
також мають бути відомими студентам. Це можуть бути образи 
з творів художньої літератури, персонажі кінофільмів, а також 
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художні образи реальних історичних діячів, політиків, 
науковців, митців та ін.; 

4) цитування твору. Стислого згадування образу або 
посилання на художній твір не завжди достатньо для того, щоб 
викликати у студентів певні асоціації чи уявлення. Викладачеві 
доводиться вдаватися до переказу або цитування окремих 
уривків із творів у поясненні певної думки. Уривок із 
художнього твору можна Вибрати для початку або завершення 
лекції. Читати або декламувати треба виразно, бездоганно, 
невеликі уривки з прозових або віршованих творів лектор може 
процитувати напам'ять. На заняттях можна відтворювати також 
записи художнього читання на магнітних носіях; 

5) коментування твору. Викладач зачитує уривок із 
художнього чи публіцистичного твору і коментує його сам або 
пропонує це зробити студентам. Останнє доцільно практикувати 
на семінарських заняттях. Окремі твори можна рекомендувати 
студентам для самостійного прочитання. 

 
4. Засоби наочності і технічні засоби навчання 
Сутність засобів наочності та їх класифікація.  
Зорова пам'ять у більшості людей розвинена краще за інші її 

види (слухову, рухову, тактильну). До 90% усіх знань про 
навколишній світ людина отримує за допомогою зору. 
Підраховано, що пропускна здатність системи «вухо – мозок» 
становить 50 тис. одиниць інформації (біт) за секунду, а системи 
«око – мозок» – 5 млн. біт/с, тобто пропускна здатність зорового 
сприйняття у 100 разів більша, ніж слухового. Втім більша 
частина інформації на навчальних заняттях у вищій школі 
надходить до студентів через слухове сприйняття, тоді як через 
зорове – дуже мало (або зовсім не надходить). Зорове 
сприйняття є значним потенційним резервом підвищення 
ефективності навчального процесу, що особливо важливо за 
швидкого і невпинного зростання обсягу наукової інформації, 
яку потрібно засвоїти. 

Із зоровим сприйняттям інформації у навчальному процесі 
пов'язано поняття «наочність». У дидактиці під наочністю 
розуміють те, що у навчальному процесі сприймається за 
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допомогою зору. З поняттям наочності, у свою чергу, пов'язаний 
термін «засоби наочності». 

Засоби наочності – усі види спеціально створених із 
навчальною метою зображень предметів і явищ, що 
відтворюють їх у натуральному або умовно-схематичному 
вигляді. 

Засоби наочності різноманітні. Для кращого пізнання їх 
класифікують за різними критеріями: 

1. За характером наведеного матеріалу: 
— натуральні засоби наочності, що є природними чи 

виробничими об'єктами. У навчальних курсах 
суспільствознавчих дисциплін об'єктами вивчення є не природні 
чи виробничі об'єкти, а суспільні відносини, які неможливо 
виразити у предметній формі. Тому натуральні засоби наочності 
на заняттях із суспільствознавчих дисциплін застосовувати не 
можна. Деякі натуральні об'єкти, що стосуються навчальних 
питань, можна показати студентам лише під час екскурсій; 

— зображувані засоби наочності, які зображують предмети і 
явища засобами мистецтва (живопису, графіки, скульптури) і 
техніки (відеозапис, діапроекція тощо). Їх широко 
використовують у викладанні суспільствознавчих дисциплін. 

2. За способами зображення: 
— образні засоби наочності, що відображають предмети і 

явища в їх реальному, образному вигляді (фотографії, картини, 
відеозображення тощо); 

— умовно-схематичні засоби наочності, які передають у 
предметі чи явищі тільки головне у певній логічній обробці і з 
використанням умовних графічних знаків, умовного 
розфарбування та символів (схеми, діаграми, графіки, політична 
карта світу тощо). 

3. За змістом: 
— понятійні засоби наочності, які дають уявлення про 

поняття, категорію чи закон у вигляді структурно-логічної або 
простої схеми; 

— ілюстративні засоби наочності, що містять фактичний 
матеріал, який підтверджує певне теоретичне положення. 
Ілюстративними можуть бути як зображувані, образні 
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(фотографії, портрети, картини тощо), так і умовно-схематичні 
(таблиці, схеми, діаграми, графіки тощо) засоби наочності, які 
використовують найчастіше. 

4. За тривалістю практики використання: 
— традиційні засоби наочності (дошка і крейда, книга, 

плакат, альбом, політична карта світу тощо); 
— сучасні засоби наочності – технічні засоби навчання 

(комп'ютер, відеокамера, телевізор, кінопроектор, діапроектор 
та ін.). До технічних засобів навчання (ТЗН) належать також 
радіо та фонозапис (електронні диски, касети тощо), призначені 
для слухового сприйняття. 

5. За об'єктом звернення: 
— зовнішня наочність, яка звернена до зорового сприйняття 

й охоплює всі відповідні засоби наочності; 
— внутрішня наочність, яка звернена до пам'яті студентів і 

полягає в тому, що викладач, нагадуючи студентам факти, 
приклади з життя або художні образи з книги чи фільму, 
викликає в їхній пам'яті певні уявлення, поняття. 

 
Методичні вимоги щодо використання засобів наочності. 
У педагогічній практиці напрацьовано певні методичні 

вимоги щодо використання засобів наочності на навчальних 
заняттях із суспільствознавчих дисциплін: 

1) попереднє визначення місця кожного наочного зображення 
у структурі навчального заняття. Готуючись до лекції чи 
семінару, добираючи наочні зображення, викладач має зробити 
помітки у тексті лекції чи плані семінарського заняття, коли 
саме ці зображення потрібно використовувати; 

2) обов'язкове коментування наочних зображень. 
Демонструючи зображення, викладач у логічній послідовності 
(назва, структура, зміст) коментує його. Обмеженість 
навчального часу та необхідність його економії спонукає 
викладача прискорювати сприйняття студентами зображення за 
допомогою цілеспрямованого пояснення; 

3) органічне поєднання наочного зображення з його логічним 
поясненням. Будь-яке зображення повинно бути наочним 
аргументом або ілюстрацією того, що говорить викладач. 
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Розбіжність між тим, що студенти бачать і що чують, знижує 
ефективність сприйняття матеріалу. 

Тому не можна переходити до викладання подальшого 
лекційного матеріалу, якщо студенти ще продовжують 
переносити наочне зображення (схему, таблицю, діаграму тощо) 
до конспекту. Після коментування наочного зображення і 
переходу до викладання наступного матеріалу зображення слід 
прибрати, щоб не відволікати увагу студентів. Вони мають 
бачити тільки те, що пов'язано зі словами, проголошуваними 
викладачем. Тому після завершення коментування викладач 
повинен зняти зображення з екрана монітора чи діапроектора, 
стерти його з дошки, закрити плакат тощо. Якщо викладач 
приніс на заняття кілька плакатів і розвісив їх в аудиторії, то 
студенти, побіжно ознайомившись із ними на початку заняття, 
надалі втрачають до них інтерес; 

4) оволодіння викладачем навичками користування 
апаратурою, необхідною для демонстрування наочних 
зображень. У деяких випадках викладач може користуватися 
допомогою лаборанта. У будь-якому разі організаційно-
технічний аспект навчального заняття має бути чітко 
врегульованим, щоб на очах у студентів не виникало жодних 
затримок чи неполадок, що дезорганізують навчальне заняття; 

5) забезпечення оптимальності у використанні наочних 
зображень. Не можна підмінювати усне викладення навчального 
матеріалу демонструванням наочних зображень, перетворювати 
лекцію на коментування наочних зображень чи на кінофільм. 
Засоби наочності повинні відігравати допоміжну роль у 
проведенні навчальних занять, а викладач – вирішальну. 
Протягом одного навчального заняття доцільно застосовувати 
не більше чотирьох-шести наочних зображень. 

Дотримання міри є загальною методичною вимогою щодо 
використання будь-яких засобів наочності. Ще однією 
загальною вимогою є систематичність – застосовувати засоби 
наочності потрібно на всіх або більшості навчальних занять, а 
не від випадку до випадку. 

Отже, використання засобів наочності значно розширює 
можливості сприйняття студентами інформації у навчальному 
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процесі, сприяючи підвищенню його ефективності. Певні засоби 
наочності можуть впливати також на емоції студентів, 
допомагаючи запам'ятовуванню змісту саме завдяки залученню 
емоційної пам'яті. 

 
Роль Інтернету як засобу навчання.  
Педагогічні засоби здебільшого реалізуються на паперових 

носіях. Але науково-технічний прогрес все ширше і ширше 
дозволяє використовувати інформацію і на електронних носіях, 
а також користуватися послугами Інтернету. Завдяки Інтернету 
створений своєрідний банк різноманітної неструктурованої 
інформації, що зачіпає всі сфери життєдіяльності людини. 
Важко сказати, яку частину у всій інформації займає наукова і 
навчальна інформація, однак це не останній за поширеністю вид 
інформації у всесвітній мережі. Можна лише зазначити, що 
подібна інформація розташовується як на сайтах її виробників, 
так і на сайтах продавців. Причому отримати таку інформацію 
дуже не складно; достатньо написати в рядку запиту пошукової 
системи в Інтернеті будь-яке слово (термін, прізвище, 
організацію, подію, документ і т. ін.), і можна дізнатися перелік 
усіх сайтів, що містять це слово. Широке поширення отримали 
віртуальні магазини, що пропонують широкий вибір літератури, 
особливо широкий із суспільних дисциплін. Якщо ж людину 
цікавить інформація про наукові конференції, то сайти покажуть 
їх тематику, яким питанням вони присвячені, хто в них бере 
участь і як на них потрапити. 

Багато західних ВНЗ мають свої власні сайти, на яких 
міститься вся необхідна інформація, починаючи з 
місцезнаходження, загальної організації вишу, оплати за 
навчання, характеристики факультетів, спеціальностей, і 
закінчуючи навчальними планами окремих курсів, списками 
груп, завданнями на семінарські заняття і звітами про 
успішність конкретних студентів. Це все затребуване, оскільки в 
різних країнах поширений досвід дистанційного навчання, 
методика якого змінює форму заочної освіти. Для того щоб 
вибрати вуз для подальшого навчання, тепер зовсім не 
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обов'язково їхати кудись для того, щоб отримати всю необхідну 
інформацію. 

В Інтернеті існують так звані конференції або форуми за 
інтересами – це сайти, створені з метою об'єднати людей, які 
захоплюються чимось, в тому числі і наукою. Ці люди 
«зустрічаються» в Інтернеті для того, щоб обговорити якісь 
вузько спеціалізовані проблеми, розповісти новинки в певній 
сфері, практикується безпосередній (рухомий рядок) діалог між 
кількома людьми, зацікавленими в отриманні інформації один 
від одного. Слід згадати сайти за інтересами, які відрізняються 
від форумів тим, що вони вузько спеціалізовані і на них не 
здійснюється взаємодії між відвідувачами – тут «викладена» 
автором сайту вся наявна в нього інформація з тієї чи іншої 
проблематики. Такі сайти є прикладом авторської інтерактивної 
книги, перевагою якої є можливість задати будь-яке питання 
автору сайту і отримати на нього відповідь. 

Сьогодні будь-який студент, який має доступ до Інтернету, 
знає про існування в електронній мережі сайтів, що містять 
величезну кількість студентських рефератів, доповідей, 
курсових робіт і дипломних проектів практично по всіх темах, 
які завжди можна отримати в електронному варіанті. Існують і 
інші можливості використання Інтернету. Отже, Інтернет у 
навчальних закладах має стати такою ж повсякденною річчю, 
яким зараз є підручник, наукова книга і конспект. Використання 
цього джерела інформації є важливим і необхідним елементом 
системи сучасної освіти. 

 
5. PowerPoint-презентація як навчальний інструмент 

викладача 
Функції PowerPoint-презентації.  
Якщо технічні можливості дозволяють використовувати 

комп’ютер та мультимедійний проектор, можна 
використовувати для занять PowerPoint-презентації. Це чудовий 
сучасний засіб ефективного й результативного навчання: він 
надзвичайно розширює методичні можливості викладача, бо 
значно полегшує слухачам процес сприйняття нової інформації 
– а саме через найвищий рівень наочності. PowerPoint-
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презентація та проектор замінять класну дошку з крейдою, і 
фліп-чарт із фломастерами, і купи плакатів та іншого наочного 
приладдя. Вона дозволить утримати впродовж всього заняття 
послідовність викладу теми і не дозволить забути щось важливе 
чи пропустити якусь ключову думку. PowerPoint-презентація – 
річ універсальна: її можна легко вдосконалювати, поповнювати, 
копіювати для колег тощо. Загалом кажучи, переваги 
мультимедіа-презентації – це: „наочність і зручність”. 
Оволодівши цим інструментом один раз, Ви вже ніколи не 
зможете обходитися без нього. 

 
Як правильно підготувати PowerPoint презентацію. 
PowerPoint-презентацію створюють за допомогою нескладної 

програмки Microsoft PowerPoint із службового пакету Microsoft 
Office. Програма PowerPoint є повністю „інтуїтивною”. 
У нашому випадку PowerPoint-презентація має виглядати 
фактично набором слайдів для проектора, якими можна 
супроводжувати та ілюструвати все заняття. Ось що вносить до 
учбового процесу PowerPoint-презентація: 

- можна приготувати до будь-якого заняття змістові слайди – 
наприклад, з текстами основних тез викладу. Люди 
запам’ятовують вдвічі краще, якщо не тільки чують слова, а ще 
й читають головну (ключову) думку на екрані; 

- можна вставити до презентації слайди-ілюстрації, що 
візуально підтверджуватимуть виклад – наприклад, певні 
фотознімки, схеми, таблиці чи копії документів; 

- можна використовувати в презентації також і організаційні 
слайди, які служитимуть не тільки слухачам, а й викладачеві – 
наприклад, назву наступного розділу, опис вправи, контрольні 
запитання для слухачів у кінці викладеного розділу та ін. 

Розставивши змістові, ілюстративні та організаційні файли в 
логічній послідовності, можна отримати, власне кажучи, 
ілюстрований план-конспект свого викладу, який, з іншого боку, 
допоможе слухачам легше та ґрунтовніше засвоїти і запам’ятати 
матеріал. 
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Практичні поради щодо наповнення PowerPoint-презентації: 
– Починайте свою презентацію зі слайду-заставки. Це, як 

ніби гарна обкладинка на книжці. Вкажіть на цьому слайді 
повну й точну тему. За необхідності – помістіть на цей слайд 
необхідні логотипи тощо. 

– Перші, вступні слайди можуть бути організаційними. Це 
може бути, наприклад, перелік учбових питань, план заняття і 
т.п. 

– Переходячи до змістової частини, починайте з назви 
першого розділу (чи учбового питання). 

– Викладаючи матеріал, не пишіть на слайді повного 
дослівного тексту, який Ви будете оголошувати. На слайдах слід 
викласти короткі ключові тези. Пам’ятаймо, що слухачі 
візуально дуже важко сприймають великий масив тексту: 
натомість слайд з 2-3-х ключових речень сприймається 
ефективніше і запам’ятовується краще. Намагайтеся робити не 
більше 5-7 рядків тексту на одному слайді. 

Інший підхід до створення „зрозумілого” слайду є таким: на 
слайді має бути щонайбільше 5 об’єктів (під „об’єктом” 
розуміємо одну текстову тезу / один невеличкий окремий абзац / 
одне фото чи інший графічний елемент). Намагайтеся робити на 
одному слайді не більше декількох рядків тексту. 

Щоб змістові / текстові слайди не виглядали „сухими”, їх 
можна „розбавити” у відповідних місцях загальноприйнятими 
легко-зрозуміліми графічними символами, різноманітними 
кольоровими стрілками, вказівниками тощо (наприклад: „Це 
важливо”, „Увага!”, „Заборонено!”). Багато таких символів 
містять шрифти типу Wingdings у шрифтовому наборі програмі 
Microsoft PowerPoint). Разом з тим не варто перевантажувати 
слайд зайвою графікою, котра не несе жодного функціонального 
навантаження. 

– Ілюструючи певне учбове питання, слід раціонально й 
логічно розміщувати на одному й тому самому слайді водночас і 
тезу, і ілюстрацію до неї. Але, якщо ілюстрація містить дуже 
багато дрібних важливих деталей, то краще подати тези на 
одному слайді, а ілюстрацію – на наступному (крупно, з 
коротким підписом-анотацією чи стрілками-поясненнями). 
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Інколи дехто занадто „роздрібнює” свій виклад на окремі 
слайди: доходить аж до того, що кожен слайд містить одне 
окреме речення. Не треба так робити! – це призводить до того, 
що презентація перетворюється на швидку зміну багатьох 
десятків слайдів, а це відволікає увагу слухача і „збиває його з 
пантелику”. 

Тут слід пам’ятати про розумну межу кількості слайдів. 
Загальна кількість слайдів має бути мінімально-потрібною, 
розумною. Якщо буде занадто багато слайдів, слухачі просто не 
встигатимуть за Вашою думкою, бо просто не встигатимуть 
розглядати всі слайди. Пам’ятайте, що пересічному слухачеві 
потрібна щонайменше одна хвилина, щоб співставити Ваші 
слова зі змістом слайду, усвідомити й запам’ятати „картинку”-
ілюстрацію. Тож, в середньому, на 45-хвилинне заняття має 
бути 20 - максимум 30 слайдів презентації: так, щоб вони 
змінювалися не частіше одного разу в 2 хвилини. 

Розміщуйте на слайдах лише найголовніші та найважливіші 
тези. Не варто подавати додаткову детальнішу інформацію (та 
ще й дрібнесеньким шрифтом): вона має міститися в 
роздатковому матеріалі або у словесному викладі. На слайдах 
має бути лише найголовніше. Загалом, ефективна PowerPoint-
презентація мусить мати порівну як ілюстрацій, так і тексту. 

Заключний слайд має зафіксувати увагу слухачів на головній 
думці заняття. Якщо предмет заняття складався з кількох тем, 
робіть заключний слайд до кожної з них, а в кінці презентації 
зробіть сумарний заключний слайд – це дозволить забезпечити 
повніше сприйняття слухачами головних моментів заняття. 

 
Практичні поради щодо візуального оформлення PowerPoint-

презентації. 
Головним алгоритмом створення навчальної PowerPoint-

презентації має бути принцип: „Простота, доступність і легкість 
сприйняття”. 

- Оптимальними видами шрифтів для учбових презентацій є 
найчитабельніші: Arial, Tahoma або Helvetica. Правильний вибір 
шрифту сприяє швидкому розумінню змісту написаного. 
Уникайте вузьких шрифтів (наприклад, таких як Arial Narrow), а 
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також шрифтів із засічками (наприклад, таких як Times). 
Пам’ятайте: аудиторія має слухати Ваш виклад, а не намагатися 
вчитатися в текст на екрані. 

- Оптимальними розмірами шрифтів для учбових презентацій 
є такі: для заголовків – у межах 33-44 пт; для текстів і підписів-
анотацій – у межах 20-30 пт.  

Не захоплюйтеся створенням занадто кольорово-яскравих 
слайдів! – це відволікає слухача, бо „ріже очі”. 

Відповідно до головного принципу створення навчальних 
PowerPoint-презентацій не треба вживати для основних текстів 
шрифти світлих кольорів на темному фоні (наприклад, білі 
літери на чорному тлі, жовті на коричневому і т.п.). Такі 
поєднання практично дуже важко читати і тому вони зазвичай 
підсвідомо дратують тих, хто намагається вчитатися в такий 
текст. Найкраще поєднання – це шрифти темних кольорів на 
дуже світлому або й зовсім білому тлі. 

- При створенні навчальних, викладацьких презентацій 
найефективнішим є „принцип одноманіття”: всі заголовки – 
одного кольору (наприклад, темно-червоного), всі тексти – дещо 
іншого (наприклад, чорного чи синього). І так – на всіх слайдах 
презентації. Тло (фон) слайду слід робити неяскравим і 
рівномірним – так, щоб воно „не різало очі” і не відволікало 
слухачів. 

Програма Microsoft PowerPoint спокушає досвідченішого 
користувача багатством можливостей. Дехто піддається на ці 
спокуси і „прикрашує” свою презентацію відео-перепливами з 
одного слайду в другий, звуковими ефектами та різнобарв’ям 
шрифтів та фону. Втім не радимо витрачати на все це час, 
зусилля і фантазію. Адже презентація – це не учбовий 
„мультик” для третьокласників, і не яскрава презентація зі 
сфери шоу-бізнесу. Річ у тому, що PowerPoint-презентація – це 
лише підручний засіб для швидкого й ефективного навчання 
дорослих і серйозних людей. Також не варто використовувати 
шаблони, що ними ряснить меню PowerPoint: переважну 
більшість цих шаблонів призначено для бізнесових та інших 
презентацій. 
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Способи збереження презентації PowerPoint.  
Як правило, комп’ютер за умовчанням зберігатиме Вашу 

презентацію в форматі „Презентація” з розширенням (назва).ppt. 
В цьому форматі можна легко в подальшому змінювати чи 
доповнювати її. Але для показу в часі заняття рекомендуємо 
зберегти свою презентацію в стандартному форматі 
„Демонстрація PowerPoint” як файл із розширенням (назва).pps. 
Тоді презентація відкриватиметься одразу в режимі показу (цей 
режим зводить показ до простого оперування клавішами 
„вперед-назад”). До того ж файли з розширенням .pps займають 
набагато менше місця на флеш-носіях. 
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ПИТАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ ТА КОНТРОЛЮ 

ЗАСВОЄННЯ ЗНАНЬ 
Чому більшість науковців сприймають соціологію як книжкову 

науку? 
Охарактеризуйте бібліотечну каталогізацію літератури. 
Розкрийте сутність та назвіть основні групи педагогічних засобів 

викладання. 
Виокремте основні елементи структури навчальної і робочої 

навчальної програм. 
У чому полягає відмінність між підручником і навчальним 

посібником? 
Охарактеризуйте навчальну літературу з соціології, яка 

здебільшого використовується в Україні.  
Які основні види наукової літератури використовують у 

навчальному процесі? 
Визначте зв’язок між індексом цитування та авторитетом вчених. 
Розкрийте значення фактичного матеріалу у викладанні 

суспільствознавчих дисциплін. 
Сформулюйте основні методичні вимоги щодо використання 

фактичного матеріалу у навчальному процесі. 
Розкрийте сутність і роль наочності в навчальному процесі. 
За якими критеріями класифікують засоби наочності? 
Визначте основні методичні вимоги щодо використання засобів 

наочності у навчальному процесі. 
Охарактеризуйте основні прийоми використання публіцистики, 

творів художньої літератури та мистецтва у викладанні 
суспільствознавчих дисциплін. 
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ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 
Визначте складові навчально-методичного комплексу з 

«Соціологія». 
Охарактеризуйте структуру навчальної та робочої навчальної 

програми з соціології. 
Розробіть тематичний план до програми навчальної дисципліни (на 

вибір студента). 
Складіть список сучасної навчально-методичної літератури з 

соціології. 
Проаналізуйте підручники і навчально-методичну літературу з 

соціології. 
Наведіть приклади використання у викладанні соціології 

фактичного матеріалу, публіцистики, творів мистецтва. 
Як правильно цитувати джерела при викладанні? 
Розробіть наочність (схеми, графіки, таблиці, фото- та відео- 

матеріали) до конкретної теми з курсу «Соціологія». 
Зробіть розгорнуту рецензію на сучасний підручник / навчальний 

посібник (виданого не раніше п'яти років тому) із соціологічної 
дисципліни (на вибір). 

Розкрийте можливості використання в курсі соціології 
аудіовізуальних навчальних засобів.  

Підготуйте екранну презентацію однієї з тем у Power Point.  
Охарактеризуйте інформаційні ресурси мережі Internet, що 

стосуються соціології. 
Опишіть використання дистанційної форми навчання у викладанні 

суспільствознавчих дисциплін.  
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ТЕМА 6. МЕТОДИКА ПІДГОТОВКИ І ПРОВЕДЕННЯ 
ЛЕКЦІЙ  

План: 
1. Лекція як провідна форма навчального процесу 
2. Методика підготовки лекції 
3. Структурування лекції 
4. Фактори успішного проведення лекції 
5. Особливості проведення інтерактивної лекції 
6. Оцінювання якості лекційної діяльності 
 
1. Лекція як провідна форма навчального процесу 
Сутність лекції як форми навчання.  
Лекція (лат. lectio – читання) – це навчальне заняття, яке 

полягає у викладі певного наукового або науково-методичного 
питання, ілюстрованому, при необхідності, засобами наочності 
та демонстрацією дослідів. 

Лекція є одним з основних видів навчальних занять і, 
водночас, методів навчання у вищій школі. Вона покликана 
формувати у студентів основи знань з певної галузі, а також 
визначати напрямок, основний зміст і характер усіх інших видів 
навчальних занять та самостійної роботи студентів з відповідної 
навчальної дисципліни. Лекція була й залишається провідною 
формою навчально-виховного процесу, що зумовлено наявністю 
в неї важливих переваг порівняно з іншими формами навчання. 
Лекції забезпечують системне, аргументоване й послідовне 
викладання змісту дисциплін, виокремлюючи в них 
найсуттєвіше, необхідне для студентів, і містять новітню 
наукову інформацію з проблем, що вивчаються. Лекції 
справляють емоційно-психологічний вплив на студентів, 
спрямовують їхню увагу й зусилля на вивчення дисципліни. Як 
приклад творчого мислення лекції розвивають мислення 
студентів, спонукають їх до вивчення літературних джерел, 
підготовки до семінарських занять, справляють виховний вплив. 

Обсяг лекційного курсу визначається навчальним планом, а 
його тематика – навчальною програмою дисципліни. Зміст і 
структурно-логічна послідовність лекцій повинні відповідати 
робочій навчальній програмі. Викладач, якому доручено 
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читання курсу лекцій, перед початком навчального року 
(семестру) подає на кафедру конспект лекцій (в окремих 
випадках анотований тематичний план) лекційного курсу, 
контрольні завдання для проведення передбаченого навчальним 
планом проміжного та підсумкового контролю, інші методичні 
матеріали, які забезпечують реалізацію робочої навчальної 
програми. Лектор зобов'язаний дотримуватись робочої 
навчальної програми щодо тематики і концептуальних основ 
змісту лекційних занять. Він вільний у виборі форм, методів і 
засобів донесення навчального матеріалу студентам. 

Зменшення обсягів лекційних курсів на користь інших форм 
навчання, перетворення лекцій на необов'язковий для 
відвідування студентами вид навчальних занять, заміна лектора 
технічними засобами не є теоретично обґрунтованими і 
практично доцільними. Шукати шляхи підвищення 
ефективності навчального процесу потрібно не в напрямі 
скорочення обсягів лекційних занять на користь семінарів чи 
самостійної роботи, а у всебічному вдосконаленні лекційного 
викладання. Висока оцінка лекції як форми навчання не 
заперечує, наявності в неї й певних недоліків, які 
нейтралізуються за допомогою використання інших форм 
навчання, передусім семінарських занять. 

 
Функції лекції.  
Переваги лекції як форми навчання та основні вимоги до неї 

виявляються у функціях лекції як основних напрямах її впливу 
на навчальний процес. Основними функціями лекції є освітня, 
навчальна, мотиваційна та виховна. 

Освітня (пізнавальна) функція лекції полягає в тому, що вона 
є процесом наукового пізнання, передання викладачем 
студентам наукових знань, що відображають явища і процеси 
об'єктивної дійсності. 

Навчальна функція лекції полягає в тому, що надаючи 
студентам наукові знання, лектор роз'яснює найскладніші й 
важкі для розуміння питання, наголошує на основному в 
навчальному матеріалі, систематизує його, аналізує або анотує у 
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процесі викладання матеріалу нову навчальну та наукову 
літературу, наводить відповідні приклади тощо. 

Мотиваційна функція лекції втілюється в активації 
пізнавальної діяльності студентів, зацікавленні їх науковими 
проблемами, орієнтуванні в навчальній та науковій літературі, 
спонуканні до її вивчення. 

Виховна функція лекції спрямована на формування та 
виховання особистості. Систематичне, аргументоване й 
послідовне викладення в лекції змісту теорії, розкриття її 
практичного значення формує у студентів науковий світогляд. 
Водночас, впливаючи не тільки на розум, а й на почуття і волю 
студентів, лекція сприяє перетворенню їхніх знань на 
переконання. У лекції найбільше виявляється виховна роль 
викладача як ученого, педагога, особистості. 

 
Історія виникнення та розвитку лекції.  
Для того щоб переконатися, що саме лекція є провідною 

формою навчального процесу, потрібно простежити історію її 
виникнення і розвитку. Як форма навчання лекція виникла у 
Давній Греції у V ст. до н. е. Її становлення і розвиток були 
безпосередньо пов'язані з розвитком філософської думки. 
Спершу лекцію використовували софісти для викладання основ 
філософії та ораторського мистецтва. Як засіб навчання її 
активно застосовували у філософських школах (Лікеї, 
післяплатонівській Академії, школах епікурейців та стоїків). 
Більшість античних філософів були майстрами публічного 
виступу. Вони використовували лекцію і для викладання своїх 
поглядів, і для пропаганди їх серед населення. 

Перехід від античності до середньовіччя в країнах Західної 
Європи, що супроводжувався занепадом у розвитку науки й 
освіти, призвів до зниження ролі лекції у навчальному процесі. 
Разом із занепадом міст припинили своє існування філософські 
школи. З VI ст. і до кінця XI ст. у Західній Європі не існувало 
іншої освіти, крім монастирської, яка зводилася до навчання 
мистецтва читання і письма, догматичного засвоєння Святого 
Письма. Заняття в монастирських школах проводили з 
невеликими групами учнів переважно у формі бесіди. Цілі 
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монастирської освіти (підготовка служителів церкви) і вкрай 
низький її рівень виключали необхідність лекційної форми 
навчання. 

Відродження лекційного викладання відбулося в 
середньовічних університетах, що почали виникати у другій 
половині XII ст. Так, Паризький університет був заснований у 
1160 p., Оксфордський – у 1167 р., на цей час припадає й 
заснування Болонського університету. У XIII ст. було створено 
університети у Кембриджі (1209), Падуї (1222), Неаполі (1224), 
у XIV ст. – у Празі (1347), Кракові (1364), Відні (1367). 
Протягом тривалого часу університети готували переважно 
духовенство. Викладання мало догматико-схоластичний 
характер, полягало в читанні лекцій і проведенні диспутів. 
Лекції були для учнів майже єдиним джерелом знань. Як 
правило, вони зводилися до повільного читання і диктування 
професором текстів (звідси й назва: lectio – читання) Святого 
Письма, праць античних філософів та коментарів до таких 
текстів. Сказане професором учні записували дослівно і вивчали 
напам'ять. Диспути слугували для набуття учнями навичок 
дискусії, основними знаряддями якої були софістика та 
формальна логіка. На початкових етапах навчання викладали 
граматику, риторику, логіку, арифметику, геометрію, 
астрономію. Після вивчення учнями цих предметів переходили 
до викладання філософії і теології. 

Панування лекційної форми навчання у вищій освіті 
античного світу та середньовіччя зумовлювало насамперед те, 
що рукописні книги були в ті часи великою рідкістю і не могло 
бути й мови про те, щоб забезпечити ними учнів (студентів). 
Винайдення і розвиток книгодрукування, регулярний випуск 
друкованої навчальної і наукової літератури позбавили лекцію 
монополії єдиного джерела нових знань. Однак лекція при 
цьому не втратила своєї провідної ролі у навчанні. З'ясувалося, 
що самостійне вивчення студентами підручників та іншої 
літератури не може замінити лекцію. 

Не похитнули провідного становища лекції в університетах 
за умов розвинутого книгодрукування й істотні зміни в цілях і 
змісті освіти, що відбулися на межі Нового часу. Університети 
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поступово перетворилися на світські навчальні заклади. Від 
вивчення Святого Письма і праць визнаних церквою античних 
авторів навчання все більше переорієнтовується на вивчення 
науки як відображення дійсності. Зміна змісту освіти 
потребувала удосконалення лекційного викладання. З читання у 
прямому розумінні слова воно перетворилося на усний виклад 
лектором навчального матеріалу. Як форма навчання лекція не 
втратила свого значення і на сучасному етапі. 

Відтак, майже на всіх історичних етапах становлення и 
розвитку вищої освіти лекції належала провідна роль у 
навчальному процесі, хоча її місце змінювалося. Провідна роль 
лекції у навчальному процесі зумовлюється передусім тим, що 
вона більшою мірою, ніж інші форми навчання, враховує 
психологічні та гносеологічні особливості процесу навчання і 
дає змогу реалізувати навчально-виховні цілі. 

 
Переваги лекції.  
Спроби обмежити роль лекцій у навчальному процесі щоразу 

спричиняли негативні наслідки: неефективне використання 
навчального часу, зниження рівня знань та організаційної 
дисципліни студентів, їх невміння системно і творчо мислити, 
послаблення виховного впливу викладачів на студентів. 
З'ясувалося, що лекція має такі переваги над іншими формами 
навчання, які зумовлюють її провідну роль у навчальному 
процесі: 

1) Цілісність, системність і послідовність викладення змісту 
навчальної дисципліни. У лекції матеріал із кожної теми 
викладають системно, аргументовано й послідовно, зміст тем 
також розкривають послідовно, у взаємозв'язку в межах усього 
лекційного курсу. Це безперечна перевага лекції перед 
семінарським заняттям, на якому навчальний матеріал у 
виступах студентів розглядається фрагментарно, без належної 
аргументації та взаємозв'язку виступів. 

2) Економічність. Лекція економить навчальний час 
студентів. Під час лекції студент отримує менше інформації, ніж 
він міг би отримати за цей самий час, читаючи навчальну 
літературу, оскільки викладач частину лекційного часу витрачає 
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на пояснення, повтори тощо. Але як свідчить педагогічна 
практика, під час усного викладу матеріал лекції легше 
сприймається і засвоюється студентами, ніж коли вони читають 
відповідний текст. Крім того, в жодному підручнику, книзі 
неможливо прочитати все те, про що йдеться в лекції, оскільки 
вона є синтезом знань із конкретної теми. У лекції в доступній 
формі студентам повідомляють систематизовану інформацію, 
взяту лектором із багатьох наукових праць, довідкових видань, 
джерел фактичного матеріалу. Для самостійного збирання й 
вивчення такого самого обсягу інформації студентам довелося б 
затратити значно більше часу, ніж той, що відводиться на 
лекцію. Отже, лекція економить час студента з погляду як 
засвоєння навчального матеріалу, так і опрацювання його 
обсягу. На молодших курсах складний матеріал без лекційного 
пояснення часто виявляється взагалі незрозумілим для 
студентів. 

3) Оперативність. Вона полягає у можливості використання 
викладачем у лекції новітнього наукового і фактичного 
матеріалу. Це перевага лекції перед самостійною роботою 
студентів із підручником, який видають один раз на кілька 
років, через що частина наявного в ньому теоретичного і 
фактичного матеріалу неодмінно старіє. Готуючись до лекції, 
викладач ознайомлюється з новітньою науковою літературою, 
теоретичні положення з якої він використовуватиме в лекції, 
добирає відповідний фактичний матеріал, під час лекції 
посилається на останні важливі події у суспільному житті своєї 
країни та за кордоном тощо. 

4) Розвиток творчого наукового мислення студентів. 
Слухаючи лектора, сприймаючи нову інформацію, студенти 
міркують разом із ним, відтворюють логіку мислення викладача, 
розвиваючи власне мислення, навчаються оперувати 
відповідним понятійно-категоріальним апаратом. Використання 
лектором проблемного методу викладання навчає студентів 
творчо розв'язувати пізнавальні проблеми. Найбільше часу 
студенти спілкуються з викладачем саме під час лекції. І хоча 
таке спілкування пасивне, воно справляє на них значний вплив. 
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5) Мотиваційний та емоційно-психологічний вплив 
викладача на студентів. Під час лекцій студенти перебувають 
під безпосереднім неперервним впливом викладача як 
авторитетної особистості, педагога і науковця. Він залучає 
студентів до активної пізнавальної діяльності, викликає в них 
інтерес до аналізованих питань і проблем, допомагає 
орієнтуватися в навчальній і науковій літературі, спонукає до її 
вивчення. Лекція створює в аудиторії атмосферу 
міжособистісного спілкування, допомагає студентам зосередити 
увагу на навчальному матеріалі. Емоційність лектора збуджує 
емоції слухачів, що сприяє активізації їхнього інтересу, 
загостренню уваги, чого не відбувається під час роботи студента 
з навчальною або науковою літературою. З усіх видів 
навчальних занять особам, які здобували освіту на денній формі 
навчання, найбільше запам'ятовуються саме лекції майстерних, 
яскравих викладачів. Емоційно-психологічний вплив лектора на 
студентів може бути настільки сильним, що деякі з них 
починають навіть у чомусь наслідувати конкретних викладачів. 

Переваги лекції як форми навчання не є атрибутивними 
властивостями будь-якої лекції. Найповніше вони реалізуються 
тільки у такій лекції, яка відповідає найвищим науковим і 
педагогічним вимогам. 

У навчальному процесі складається ряд ситуацій, коли 
лекційна форма навчання не може бути замінена жодною 
іншою: 

– при відсутності підручників по новим курсам лекція – 
основне джерело інформації; 

– новий матеріал не знайшов свого відображення в існуючих 
підручниках або деякі їх розділи застаріли; 

– окремі теми підручника особливо важкі для самостійного 
вивчення і вимагають методичної розробки лектором; 

– по основним проблемам курсу існують суперечливі 
концепції і лекція необхідна для об’єктивного їх висвітлення; 

– де особливо важливий особистий емоційний вплив лектора 
на студентів з метою вплинути на формування їхніх поглядів. 
Особливо дієвою є авторська лекція, коли йдуть не стільки на 
дисципліну, скільки на „лектора”. 
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Недоліки лекції.  
Роль лекції у навчальному процесі дуже важлива, однак цій 

формі навчання притаманні й певні недоліки: 
1) Привчання студентів до некритичного сприйняття чужих 

думок. Причиною цього є те, що під час лекції вони постійно 
зазнають впливу авторитету викладача. Найбільшим такий 
вплив є на молодших курсах, студенти яких ще не мають запасу 
знань і некритично сприймають все, що говорить лектор. Для 
формування у студентів елементів критичного мислення 
викладач повинен аналізувати навчальний матеріал, міркувати 
разом із студентами, а не декларувати готові істини. 

2) Обмеження можливостей студентів глибоко і всебічно 
продумати та засвоїти лекційний матеріал. Слухаючи лекцію, 
студент повинен одночасно сприймати, аналізувати й 
конспектувати інформацію, яка неперервно надходить від 
викладача. Він не встигає продумати і засвоїти її і робить це вже 
поза межами лекції – у процесі самостійної роботи, на 
семінарському занятті, під час підготовки до іспиту чи заліку 
тощо. Тому лекцію обов'язково потрібно поєднувати з іншими 
формами навчання, які доповнюватимуть і розвиватимуть 
лекційний матеріал. Викладаючи лекційний матеріал, лектор 
повинен робити посилання на літературні джерела, в яких 
висвітлені відповідні питання, орієнтувати студентів на їх 
самостійне вивчення. 

3) Неможливість врахування здібностей, рівня підготовки та 
психологічних особливостей кожного студента. Лекцію читають 
одразу всім студентам без урахування тих індивідуальних 
особливостей. Поширена думка, що за складністю матеріалу 
лекція має бути розрахована на студентів із середнім рівнем 
підготовки. Проте така лекція і буде посередньою, тобто матиме 
невисокий теоретичний рівень. Тому деякі педагоги вважають, 
що лектор повинен орієнтуватися на всі рівні аудиторії, для чого 
слід виокремлювати: абсолютно необхідну суть, яку осягають 
відразу всі; розгортання цієї суті, що зрозуміле більшості; 
складнощі, тонкощі, нюанси, які відразу доступні небагатьом. 
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4) Слабкий зворотний зв'язок лектора з аудиторією. На лекції 
домінує прямий зв'язок – викладача з аудиторією, студенти є 
пасивними об'єктами сприйняття матеріалу. Ступінь розуміння і 
засвоєння студентами лекційного матеріалу викладач оцінює 
переважно за зовнішніми ознаками, що характеризують 
аудиторію: станом дисципліни, увагою студентів, 
конспектуванням матеріалу тощо. Для активізації зворотного 
зв'язку зі студентами викладач може використовувати в лекції 
елементи бесіди, діалогу, звертатися до них із запитаннями, 
надавати студентам можливість звертатися із запитаннями до 
нього. З цим недоліком лекції пов'язано і те, що вона меншою 
мірою, ніж інші форми навчання, сприяє формуванню у 
студентів умінь і навичок практичного застосування здобутих 
знань. Лекція дає студентам знання, розвиває їхнє творче 
мислення, а практичні уміння і навички формуються у процесі 
використання інших форм навчання. 

Ці та інші недоліки лекції як форми навчання долаються 
через використання у навчальному процесі поряд із лекцією 
інших форм навчання, які безпосередньо пов'язані з 
самостійною роботою студентів, передусім семінарських занять. 

 
Види навчальних лекцій.  
У вищих навчальних закладах залежно від цілей, змісту та 

особливостей методики розрізняють такі види лекцій із 
соціальних дисциплін: вступну (установчу), нормативну, 
оглядову, підсумкову. 

Вступною є перша лекція з навчальної дисципліни для 
студентів денної форми навчання. Її характеризують певні 
особливості щодо змісту та методики читання. Змістовно у 
вступній лекції йдеться про предмет певної науки. Відповідно в 
ній потрібно визначити та охарактеризувати: об'єкт і предмет 
науки; її зв'язки із суміжними науками; основні методи 
досліджень, які використовують у науці; функції науки та її 
теоретичне і практичне значення. 

Особливостями методики читання вступної лекції є те, що в 
ній викладач повідомляє: обсяг навчального часу, відведений на 
вивчення дисципліни, у т. ч. на лекції та семінарські заняття; 
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форму підсумкового контролю, якою закінчується вивчення 
дисципліни (іспит чи залік); основні вимоги до студентів у 
процесі опанування ними навчальної дисципліни (відвідування 
лекцій та семінарських занять, виступи на семінарах, підготовка 
завдань, відпрацювання тем пропущених семінарів тощо) та 
засоби контролю (нарахування балів, зарахування заліку чи 
іспиту за результатами поточної успішності та ін.); тематику 
лекційного курсу; перелік навчальної (підручники, навчальні 
посібники, хрестоматії) та довідкової (словники, енциклопедії) 
літератури з дисципліни з її стислою анотацією; зазначенням 
того, яким виданням потрібно надавати перевагу; тему і план 
першого семінарського заняття. Більша частина такої інформації 
міститься у підготовленій викладачем робочій навчальній 
програмі дисципліни. 

Установчу лекцію читають як вступну студентам заочної 
форми навчання. Її завдання полягає в орієнтуванні студентів на 
самостійне опанування навчальної дисципліни за літературними 
джерелами та наданні їм методичної допомоги в цій роботі. За 
змістом і методичними особливостями установча лекція близька 
до вступної, а відрізняється від неї тим, що викладач не 
формулює вимог до студентів у процесі вивчення ними 
навчальної дисципліни, оскільки вони працюють самостійно, 
дає їм перелік контрольних питань до іспиту чи заліку. 

Нормативні лекції читають студентам денної форми 
протягом навчальних семестрів. 

Оглядовою є лекція, в якій зміст теми розкривається не 
докладно, як у нормативній, а в узагальненому вигляді. 
Використовують два різновиди оглядових лекцій: перші 
читають студентам заочної форми навчання, другі – студентам-
випускникам усіх форм навчання перед державними 
(атестаційними) іспитами. 

Обсяг часу аудиторних занять на заочній формі навчання 
становить лише 30% від обсягу часу денної форми. Тому для 
студентів-заочників лекції повинні мати оглядовий характер, 
який полягає в тому, що викладач зупиняється тільки на 
найважливіших, вузлових положеннях теми, не вдаючись до 
докладної аргументації та ілюстрацій. При цьому теми 
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розглядають або кожну окремо, або як питання плану 
загальнішої теми зі зверненням особливої уваги на врахування 
профілю факультету і спеціальності. 

Докладне розкриття в лекціях змісту лише окремих тем і 
винесення решти на самостійне опрацювання студентами 
заочної форми навчання, як і денної, недоцільне, оскільки 
самостійно студенти не можуть вивчити тему з такою 
системністю, глибиною і повнотою, як за наявності лекції. Крім 
того, як свідчить практика, всупереч самій ідеї заочної форми 
навчання студенти-заочники самостійно в період між 
екзаменаційними сесіями працюють мало (якщо взагалі 
працюють), а основний обсяг знань отримують саме з лекцій, 
прочитаних під час настановних сесій. 

Перед державними іспитами оглядові лекції студентам-
випускникам читають із тих профільних навчальних дисциплін, 
які виносять на іспит. Це може бути одна дисципліна або кілька 
суміжних, якщо державний іспит має комплексний характер. 
Завдання таких оглядових лекцій полягає в тому, щоб поновити 
в пам'яті студентів уже відомі їм знання, привернути увагу до 
найважливіших проблем, полегшивши підготовку до 
державного іспиту. Читають такі лекції викладачі відповідних 
дисциплін. Кількість тем оглядових лекцій залежить від обсягу 
часу, відведеного на їх читання, як правило, він становить 12-16 
годин. 

Читання оглядових лекцій має певні методичні особливості. 
Дехто вважає, що в них потрібно розповідати те, про що не 
йшлося в нормативних лекціях та на семінарських заняттях. 
Проте в нормативних лекціях і на семінарах мають бути 
розглянуті практично всі основні проблеми навчальної 
дисципліни. Тому в оглядових лекціях варто зупинятися на 
найважливіших, вузлових питаннях, поглиблено розглядаючи 
при цьому найактуальніші проблеми і анотуючи відповідну 
новітню наукову літературу. 

Підсумковою є остання лекція з навчальної дисципліни на 
денній формі навчання. Тему і зміст такої лекції визначено 
навчальною програмою, а особливості методики читання 
полягають у тому, що вона підсумовує навчальний матеріал 
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дисципліни та орієнтує студентів на подальше самостійне її 
вивчення з огляду на те, що відповідні знання потрібні для 
професійної діяльності та загальнокультурного розвитку. 

 
Нові лекційні форми.  
Розвиток освітньої системи, її гуманізація, тенденція до 

орієнтації на окрему людину, на реалізацію її творчих 
здібностей, обумовили появу і розробку нових лекційних форм, 
таких як проблемна лекція, лекція-візуалізація, лекція вдвох, 
лекція-прес-конференція. Вони успішно доповнюють 
традиційну лекцію, використовуючись на одному чи декількох 
заняттях або як елементи традиційної форми (лекції 
інформаційно-пояснювального характеру) на частині заняття. 

1) Проблемна лекція. На противагу традиційній лекції, на якій 
подається і пояснюється готова інформація, на проблемній 
лекції нове знання вводиться як невідоме, яке необхідно 
„відкрити”. Завдання викладача – створивши проблемну 
ситуацію, спрямувати студентів до пошуків вирішення 
проблеми, крок за кроком підводячи до цілі. Для цього новий 
теоретичний матеріал подається в формі проблемного завдання. 
Відтак, процес пізнання студентів наближається до пошукової, 
дослідницької діяльності. Головна умова – реалізувати принцип 
проблемності при відборі й обробці лекційного матеріалу, змісті 
і при його розгортанні безпосередньо на лекції в формі 
діалогічного спілкування. За допомогою проблемної лекції 
забезпечується розвиток теоретичного мислення, пізнавального 
інтересу до змісту предмету, професійна мотивація, 
корпоративність. 

2) Лекція-візуалізація. Вона виникла як результат пошуку 
нових можливостей реалізації принципу наочності. Лекція-
візуалізація являє собою усну інформацію, перетворену в 
візуальну форму. Читання такої лекції зводиться до 
розгорнутого коментування підготовлених візуальних 
матеріалів. Основні складності підготовки такої лекції – в 
розробці візуальних засобів і режисурі процесу читання лекції.  

3) Лекція вдвох. Це розвиток проблемного викладу матеріалу 
в діалозі двох викладачів. Тут моделюються реальні ситуації 
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обговорення теоретичних і практичних питань двома 
спеціалістами. Наприклад, представниками двох різних 
наукових шкіл, теоретиком і практиком. Необхідно, щоб діалог 
викладачів втягував в обговорення студентів, спонукав їх 
задавати питання, висловлювати свою точку зору, 
демонструвати відгук на те, що відбувається. Підготовка до 
такої лекції вимагає попереднє обговорення теоретичних питань 
плану лекції ведучими.  

4) Лекція-прес-конференція. Назвавши тему лекції, викладач 
просить студентів задавати йому письмово запитання по цій 
темі. Протягом декількох хвилин студенти формулюють 
питання і передають викладачу, який сортує їх по змісту і 
розпочинає лекцію. Вона викладається не як відповіді на 
питання, а як зв’язаний текст, в процесі викладу якого 
формулюються відповіді. В кінці лекції викладач проводить 
аналіз відповідей як відображення інтересів і знань студентів.  

 
Вимоги до лекцій із суспільствознавчих дисциплін.  
Найважливішими з них є: 1) глибока науковість; 2) зв'язок 

теоретичних положень із практикою; 3) системність, 
аргументованість і логічна послідовність викладення матеріалу; 
4) проблемність; 5) єдність освітніх і виховних засад, 
методологічної та світоглядної спрямованості. 

Науковість лекції із суспільствознавчих дисциплін 
визначається передусім адекватним відображенням у ній 
об'єктивної дійсності, у т. ч. закономірностей суспільного 
розвитку, які досліджує кожна соціальна наука. Систематизація 
таких закономірностей та категорій, що їх відображають, на 
рівні найновіших наукових досягнень – необхідні умови 
науковості лекційного викладу. 

Зв'язок теоретичних положень лекції з практикою 
забезпечується через систематичний показ того, що наукові 
положення, які вивчають, є теоретичним узагальненням 
суспільно-історичної практики, з'ясування методологічного 
значення розглянутих теоретичних положень для практики, 
розкриття прогностичного значення теорії, використання 
фактичного матеріалу тощо. При цьому основним у реалізації 
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принципу зв'язку лекційного викладання суспільствознавчих 
дисциплін з практикою є переконання студентів у тому, що 
суспільні явища і процеси – не випадковість, вони 
підпорядковані певним закономірностям, які з'ясовуються 
суспільствознавчими науками і вивчаються в контексті 
відповідних навчальних дисциплін. 

Викладення лекційного матеріалу має бути системним, 
аргументованим і логічно послідовним. Логіка побудови лекції 
може відповідати логіці історії предмета, науки, бути 
абстрактно-теоретичною, виявлятися в єдності логічного та 
історичного підходів. У викладанні одних суспільствознавчих 
дисциплін (філософії, економічної теорії, соціології, політології, 
культурології) повинна переважати логіка абстрактно-
теоретичного пізнання, інших (історії України, історії 
української культури) – логіка конкретно-історичного пізнання. 
Системність викладення лекційного матеріалу забезпечується 
розкриттям органічного взаємозв'язку всіх складових предмета 
науки та елементів структури навчальної дисципліни, а 
аргументованість – обґрунтуванням наукових положень 
теоретичним і фактичним матеріалом. 

Проблемність лекції вимагає використання в ній 
проблемного методу навчання, який передбачає залучення 
студентів до постановки і розв'язання пізнавальних проблем. 

Будь-який навчальний процес – це єдність освітньої і 
виховної складових. Відповідно й лекція має передбачати 
надання студентам певних наукових знань (освітня складова) та 
формування їхнього світогляду (виховна складова). Останнє 
реалізується як через набуття студентами наукових знань 
світоглядного характеру, так і завдяки виховному впливу 
особистості викладача на студентів. Освітня складова лекції 
повинна містити методологічну складову, яка полягає в 
оволодінні студентами методами наукового пізнання, 
застосуванні теоретичних положень в аналізі явищ і процесів 
об'єктивної дійсності. 

Особливість підготовки лекцій по соціології полягає в тому, 
що викладачеві, з одного боку, необхідно вміло орієнтуватися в 
багатоликому теоретичному матеріалі, який є чи не з кожної 
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теми курсу, а з іншого боку, проявити майстерність в його 
організації та систематизації. Матеріал лекцій по соціології 
повинен бути максимально прив'язаний до місцевих умов. 
Наприклад, якщо читається тема про сімейно-шлюбних 
відносини або про девіантну поведінку, то, звісно, необхідно 
теоретичні положення підкріплювати місцевими даними, а не 
тими, які наводяться у підручниках. Тільки в цьому випадку 
курс соціології буде сприйматися не як суто теоретична, 
абстрактна побудова, а як такий, що має практичний сенс, 
безпосередньо зачіпає інтереси слухачів.  

 
2. Методика підготовки лекції 
Складові підготовки лекції.  
Процесу читання лекції передує її підготовка, яка в підсумку 

визначає успіх лекції. До лекції повинні готуватися всі 
викладачі незалежно від педагогічного стажу, наукових ступенів 
і вчених звань. Це зумовлює необхідність постійного оновлення 
лекційного матеріалу. Навіть досконалого знання дисципліни 
недостатньо для лекції, до якої викладач не готувався. У процесі 
початкової підготовки лекції умовно можна виокремити три 
етапи: 1) визначення теми, мети і складання плану лекції; 
2) підбір і вивчення літератури; 3) складання робочих записів. 

 
Визначення теми, мети і складання плану лекції.  
Тема лекції визначається навчальною програмою 

дисципліни, де сформульовано теми лекцій та у формі тез 
розкрито їх зміст. Така програма обов'язкова для викладача. 
Проте на практиці кількість лекційних занять часто не збігається 
з кількістю тем, що підлягають вивченню. Якщо лекційних 
занять більше, ніж тем, то особливої проблеми немає: викладач 
деталізує зміст окремих тем і розкриває його протягом кількох 
занять. Проблема виникає тоді, коли тем більше, ніж лекційних 
занять, що трапляється досить часто. Використовують кілька 
способів її розв'язання: 

— читання лекцій тільки з окремих тем і винесення решти 
тем на самостійну роботу студентів; 
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— розкриття на одному лекційному занятті змісту двох тем, 
кожної за окремим планом; 

— об'єднання двох суміжних тем в одну і розкриття її змісту 
за одним планом. 

Найприйнятнішим є третій спосіб. Винесення окремих тем на 
самостійну роботу студентів хоча й можливе, але не забезпечує 
належного їх вивчення, оскільки без лекції, працюючи лише з 
підручником, студенти сприймають і засвоюють матеріал менш 
глибоко і повно. Крім того, на молодших курсах вони ще не 
мають необхідних навичок роботи з навчальною і науковою 
книгою. Нерідко викладач, заявляючи, що він читатиме лекції з 
найскладніших і найважливіших тем, насправді читає їх з тих 
тем, які він знає краще за інші. 

Винесення на одне лекційне заняття двох тем з окремими 
планами роздрібнює проблематику лекції, призводить до того, 
що питання плану другої теми розглядаються поспіхом, а то й 
не розглядаються взагалі через брак часу. Об'єднання двох 
суміжних тем в одну і читання лекції за одним планом, навпаки, 
дають змогу повністю розкрити зміст усіх питань плану. При 
цьому теми можна виокремлювати як питання плану. 
Об'єднувати можна не будь-які суміжні теми, а тільки змістовно 
споріднені. 

Мету лекції визначають на основі теми як передбачуваний 
результат її вивчення. Лекція може мати кілька цілей, 
окреслених відповідно до питань її плану. Визначаючи мету 
(цілі) лекції, викладач використовує формулювання «розкриття 
змісту», «аналіз теоретичних положень», «виокремлення 
складових», «з'ясування особливостей» тощо. 

План лекції є необхідною частиною роботи викладача. Навіть 
тоді, коли є програма курсу і певний досвід викладацької роботи 
викладачеві все одно часто доводиться вирішувати проблему, 
що давати, в якому обсязі і в якій послідовності. Ця проблема 
вирішується за рахунок планування лекційного матеріалу. Як 
правило, в лекції виділяються три-чотири ключові питання, які 
розкривають сутність теми. Ці питання допомагають відібрати 
необхідний матеріал до лекції і точно розрахувати його 
передачу студентам. Без такого плану лекція втрачає свою 
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основну функцію – систематичного викладу матеріалу, і 
перетворюється у вільну співбесіду з досить довільним 
переключенням уваги студентів на різні життєві теми, що 
досить легко відбувається в ситуації викладання суспільних 
дисциплін. Саме тому питання про планування лекції має 
великий методичний сенс, що допомагає максимально 
систематизувати матеріал. 

Складаючи план лекції, необхідно виокремити основні 
питання і розташувати їх в логічній послідовності. 
Формулювання питань плану лекції беруть із навчальної 
програми дисципліни. У методично правильно складеній 
програмі зміст кожної теми диференціюють на абзаци, які 
розкривають у формі тез зміст питань плану лекції. 
Найзагальніша з цих тез, якою має розпочинатися абзац, 
повинна бути формулюванням питання плану. 

У плані двогодинної лекції доцільно виокремлювати три 
питання. Якщо доводиться вибирати між двома і чотирма 
питаннями, то краще надати перевагу двом, які викладач завжди 
встигне розглянути. За наявності у плані лекції чотирьох і 
більше питань викладач поспішає перейти від одного питання 
до іншого, однак зазвичай так і не встигає повністю розкрити 
зміст останнього питання, оскільки розгляд перших питань 
завжди забирає більше навчального часу. 

 
Підбір і вивчення літератури до лекції.  
Після визначення теми, мети і складення плану лекції 

викладач підбирає відповідну методичну, навчальну і наукову 
літературу, фактичний матеріал. Вивчення літератури він 
починає з навчальної програми дисципліни, в якій не тільки у 
формі тез розкривається зміст теми, а й вказано відповідну 
навчальну і наукову літературу. Вивчення програми допомагає 
з'ясувати, які теоретичні положення треба розкрити в лекції з 
конкретної теми. 

Після ознайомлення з програмою викладач вивчає тему за 
підручниками і навчальними посібниками, використовуючи їх 
якомога більше. Сформувавши уявлення про зміст теми на 
основі навчальної літератури, з'ясувавши особливості 
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трактування тих чи тих питань різними авторами, він починає 
опрацьовувати наукову літературу – насамперед вказану в 
навчальній програмі і призначену для вивчення студентами, а 
потім підбирає відповідні наукові публікації: монографії та 
статті в журналах і збірниках (переважно за останні п'ять років). 
Джерелами пошуку наукової літератури можуть бути: каталоги 
й картотеки бібліотек факультету, іншого навчального закладу, 
провідних наукових бібліотек міста, бібліографічні посібники, 
прикнижкові та пристатейні списки літератури, виноски і 
посилання в підручниках, монографіях і словниках тощо, а 
також покажчики змісту річних комплектів спеціальних 
періодичних видань. 

Працюючи з літературою, викладач фіксує матеріал лекції у 
вигляді конспекту, ксерокопій, роздруківок, фіксує на 
електронних носіях тощо, систематизує його за проблематикою. 

 
Складання робочих записів.  
Використовують кілька основних видів робочих записів: 

розгорнутий план, тези, конспект, повний текст лекції. 
Розгорнутий план лекції охоплює питання плану лекції та 
підпитання з кожного із них. Подальшу конкретизацію 
розгорнутого плану здійснюють через формулювання тез. 
Прикладом того, якими можуть бути робочі записи у формі тез, 
є навчальна програма дисципліни. Розгортання тез здійснюється 
у формі конспекту. Він передбачає наявність у тексті визначень 
та основних теоретичних положень, але без їх докладної 
аргументації та ілюстративного матеріалу. Повний текст лекції 
– це дослівний запис усього того, що викладач говоритиме в 
аудиторії. 

Готуючи лекційний курс, викладач повинен написати мовні 
тексти лекцій з усіх тем. Лише у такому разі він матиме з курсу 
системні уявлення та конкретні знання з усіх тем і йому не 
доведеться імпровізувати другорядним матеріалом через брак 
необхідних знань. Розгорнутий план, тези не забезпечують 
високого теоретичного і методичного рівня лекції через 
відсутність визначень, аргументації, фактичного матеріалу. 
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З цієї самої причини не можна читати лекції тільки за 
навчальною програмою, без додаткових записів. 

Деякі дослідники вважають, що повний текст лекції не 
потрібний. В. Разін, наприклад, стверджує, що, «виступаючи 
перед слухачами, лектор повинен мати при собі якісь записи, 
якийсь робочий матеріал... Характер і форма таких записів 
можуть бути надзвичайно різноманітними... Найлегшою і, 
напевне, найшкідливішою формою є дослівний текст», оскільки 
«лекція – це живе спілкування», «неповторне, оригінальне, усне 
викладення матеріалу». Втім не слід плутати підготовку до 
лекції з її читанням. Написання повного тексту лекції з певної 
теми є необхідною умовою її вивчення самим викладачем, проте 
наявність цього тексту не означає, що він має бути дослівно 
зачитаний в аудиторії. Лекція – це усне викладення, переказ 
заздалегідь підготовленого тексту, а не його дослівне 
зачитування. Зведення читання лекції до імпровізації суперечить 
вимозі системного, аргументованого і послідовного викладення 
навчального матеріалу, якій має відповідати лекція. 
Імпровізовані лекції не сформують у студентів цілісного, 
системного уявлення про навчальну дисципліну. Із такими 
лекціями можна виступати хіба що перед широкою публікою, 
проте не можна перетворювати на імпровізацію лекційний курс. 
А викладач-початківець, який ще не має міцних знань в обсязі 
лекційного курсу, без тексту прочитати лекцію взагалі не зможе. 

Викладач зобов'язаний мати тексти лекцій. У Положенні про 
організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах 
передбачено: «Лектор, якому доручено читати курс лекцій, 
зобов'язаний перед початком відповідного семестру подати на 
кафедру складений ним конспект лекцій (підручник, навчальний 
посібник), контрольні завдання для проведення підсумкового 
контролю, передбаченого навчальним планом і програмою для 
даної навчальної дисципліни». Отже, тексти лекцій необхідно 
постійно оновлювати за рахунок новітнього теоретичного і 
фактичного матеріалу. 

Загалом значення робочих записів у формі повних текстів 
лекцій полягає в тому, що вони допомагають викладачеві: 
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1) відпрацювати змістовий бік лекції через остаточний відбір 
матеріалу та з'ясування змісту теми для самого себе; 

2) домогтися системності, аргументованості і логічної 
послідовності у викладенні лекційного матеріалу, 
пропорційності елементів структури лекції (вступу, питань 
плану, висновків); 

3) полегшити процес читання лекції, оскільки немає 
необхідності тримати в пам'яті весь лекційний матеріал; 

4) розподіляти лекційний матеріал за часом, зіставляючи 
кількість сторінок тексту з часом лекції; 

5) полегшити підготовку до повторного читання лекції; 
6) удосконалювати курс лекцій, вносячи до наявних текстів 

новий теоретичний та фактичний матеріал. 
Слід дотримуватися певних вимог щодо оформлення, 

структури та змісту повного тексту лекції. Обсяг тексту 
двогодинної лекції має становити в середньому один авторський 
аркуш, тобто приблизно 22 сторінки стандартного 
комп'ютерного тексту, надрукованого через 1,5 інтервалу 
шрифтом Times New Roman № 14 на аркуші формату А4 з 
розрахунку: 60 знаків у рядку і 30 рядків на сторінці. Це не 
стандартна вимога, а лише орієнтир. Текст лекції може бути 
написаний і від руки та мати різний обсяг. 

 
Зв’язок тексту лекції з підручником. 
Існує думка, що в лекції не варто викладати матеріал, який 

студенти можуть знайти в підручнику. Але в такому разі відпаде 
потреба в самих лекціях, оскільки вони не розкриватимуть 
змісту дисципліни і не відповідатимуть навчальній програмі, що 
є визначальною і щодо підручника, і щодо лекційного курсу. 
Тому за тематикою, проблематикою та основним змістом лекції 
і підручник мають збігатися. Проте лекційний курс не повинен 
бути його переказом. У лекції можна використати визначення, 
теоретичні положення, аргументацію з підручника, але її текст і 
текст підручника не мають збігатися в деталях, дослівно. 
Вважають аксіомою, що лектор повинен уникати використання 
фактичного матеріалу, наведеного в підручнику. 
Неприпустимим є читання лекції за ксерокопією підручника. 
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Викладач має написати власні тексти лекцій, використовуючи 
різноманітні джерела, у т. ч. різні підручники і навчальні 
посібники, інакше він не володітиме змістом навчальної 
дисципліни. Лекція, яку читають за підручником, втрачає одну 
із найважливіших переваг цієї форми навчання – економічність. 
Якщо студенти переконаються, що викладач читає лекції за 
певним підручником, то втратять до них інтерес. 

«Вузівська лекція з філософії, – наголошував Л. Нелеп, – 
відрізняється від викладення тієї само теми в підручнику за 
змістом, структурою, формою подання матеріалу, оскільки вона 
є продуктом творчої діяльності викладача. У ній неминуче 
знаходять відображення особливості лектора: його ерудиція, 
педагогічна майстерність, ставлення до різних думок, що 
виявляється при вирішенні дискусійних питань, його характер, 
темперамент та ін. Лекція завжди суб'єктивніша, ніж підручник, 
навіть якщо він написаний одним автором. Цим пояснюється 
почасти сила її впливу на студентів. І, звичайно, не мають рації 
ті, хто прагне підігнати всі лекції під один шаблон, як з погляду 
їхнього змісту, так і під кутом зору методів, прийомів тощо 
викладення матеріалу. Таке «нівелювання» рівнозначне спробі 
вилучити з лекції її суб'єкта – лектора». 

Отже, текст лекції слід готувати з метою вивчення теми 
викладачем та подальшого виголошення його в аудиторії, яке 
називають читанням лекції. Воно має бути не імпровізацією 
лектора, а відповідати певним методичним вимогам. 

 
Поради лектору щодо планування свого майбутнього 

заняття: 
1) Спробуйте старанно усвідомити (для самого себе) тему 

заняття: чи добре Ви самі її знаєте й розумієте? Чи нема в цій 
темі „білих плям” для Вас особисто? Якщо у Ваших власних 
знаннях є якісь пробіли – хто чи що їх може заповнити? До кого 
з експертів можна звернутися?.. 

2) Оцінюємо групу слухачів. Яким є їхній інтелектуальний 
рівень, освіта, життєвий досвід тощо. Іншими словами: якими 
прикладами будемо оперувати; що саме вони здатні зрозуміти, 
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запам’ятати й усвідомити, а що – не здатні; які їхні особисті 
інтереси та мотивації слід зачепити в часі заняття і т.п. 

3) Ставимо для себе чіткі й конкретні цілі майбутнього 
заняття. Наприклад: „В результаті заняття слухачі мають 
оволодіти практичними навичками використання…”, або: 
„В результаті заняття слухачі мають засвоїти нову настанову з 
…”. 

4) Упорядковуємо учбовий матеріал так, щоб легше його було 
подавати – структуруємо його на логічні частини: теми, підтеми, 
блоки. Принагідно міркуємо: яку практичну вправу можна 
застосувати до тієї чи іншої підтеми? 

5) На папері „для себе” розподіляємо учбовий час на блоки, 
за принципом: „Кожен учбовий блок – від 5 до 20 хвилин”. 

6) Визначаємо форми і методи заняття. Як подати учбовий 
матеріал? Це буде звичайна лекція? Чи є відповідні учбові  
плакати? А може є компакт-диск з матеріалами з цієї теми? Чи 
можливо застосувати мультимедіа-проектор і показати 
PowerPoint-презентацію? Чи може, це буде низка цікавих вправ? 
Чи можна застосувати практичну рольову гру? Яку саме?.. 

7) Підбираємо наочні й методичні матеріали: ті самі плакати, 
таблиці, слайди для презентації, зразки документів чи їх 
фотознімки, роздатковий матеріал для слухачів тощо. 

8) Організаційно-технічна підготовка: де буде проходити 
заняття? Як будуть сидіти слухачі? Де будете Ви? Де розмістити 
наочні приладдя? Де буде стояти проектор і екран? Чи потрібен 
електричний подовжувач для проектора? 

9) Складаємо план-сценарій заняття – фіксуємо його на 
папері (план потрібен Вам як своєрідна „шпаргалка”, що 
дозволить дотриматися послідовності заняття і „тримати час”). 

 
3. Структурування лекції 
Структурувати заняття – означає розподілити відведений час 

на специфічні етапи. Насправді це дуже просто – кожне окреме 
заняття можна спрощено структурувати у 3 етапи: 1) вступ; 
2) основна частина; 3) висновки. Нижче розглянемо послідовно 
кожен етап детальніше. 
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Вступна частина лекції.  
Всупереч своїй назві (лат. lectio – читання) лекція не повинна 

бути читанням у прямому значенні слова. Якщо викладач 
дослівно зачитує текст лекції, він прив'язується до нього, не 
підтримує постійного візуального контакту з аудиторією, не 
може тримати її в полі своєї уваги, що, у свою чергу, знижує 
увагу до лекції студентів. 

Перед початком лекції важливо сконцентрувати увагу 
студентів на сприйнятті навчального матеріалу. Напередодні 
лекції студенти займалися різними видами діяльності і не 
цілком готові до сприймання навчального матеріалу. Треба 
«включити» їх у потрібну діяльність, «настроїти» відповідні 
центри кори головного мозку на конкретну «мисленнєву 
хвилю». Постановка викладачем цікавих запитань сприяє 
гальмуванню нервових збуджень у корі головного мозку від 
раніше діючих подразників і допомагає думати в бажаному 
напряму. Доцільно також вдаватися до актуалізації опорних 
знань, які є передумовою розуміння нового навчального 
матеріалу лекції. 

Починати лекцію слід із формулювання її теми. Тему лекції 
диктують, але не повторюючи кілька разів, а за певними 
правилами: спершу формулювання теми зачитують загалом, 
після цього – частинами з кількох пов'язаних між собою слів із 
їх повторенням один-два рази, а потім формулювання знову 
зачитують повністю. Після теми викладач диктує 
формулювання питань плану лекції, а після них – перелік назв 
літературних джерел з теми. Формулювання теми і питань плану 
викладачеві бажано знати напам'ять. Якщо з теми передбачено 
семінарське заняття, то викладач вказує, що список 
літературних джерел студентам буде надано разом із планом 
семінару. За наявності у студентів планів семінарських занять у 
друкованому вигляді з початку семестру викладач на додаток до 
означеної в них літератури рекомендує студентам одну-дві праці 
(монографію або статті) з теми, опубліковані вже після 
складення планів семінарів. Це сприятиме обговоренню теми на 
семінарському занятті з урахуванням новітніх наукових 
публікацій. 
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Потім лектор виголошує вступне слово. Його зміст залежно 
від теми є різним, але обов'язково має містити зазначення 
зв'язку теми з темою попередньої лекції, її теоретичне і 
практичне значення та визначення мети лекції, що сприятиме, 
відповідно, забезпеченню логічного переходу від однієї 
лекційної теми до іншої та зосередженню уваги студентів на 
проблематиці лекції. Вступне слово повинно бути стислим – 
тривати не більше 3-5 хв. 

Початок лекції може бути й іншим: викладач, наприклад, 
наводить яскравий факт, окреслює суперечливі ситуації, що 
пов'язані з темою лекції і пробуджує у студентів інтерес до неї. 

Наведення на початку лекції плану та визначення її мети 
мобілізує увагу студентів, дає їм уявлення про зміст і структуру 
лекції, налаштовує на її сприйняття у певній послідовності. 
Щоправда, трапляється думка, що з метою економії навчального 
часу викладачеві не варто наводити план лекції на її початку, а 
слід обмежитися формулюваннями питань плану в процесі 
викладення матеріалу. Однак така «економія» неминуче 
обернеться втратами у сприйнятті студентами лекційного 
матеріалу, оскільки вони не матимуть попереднього уявлення 
про структуру лекції та послідовність розкриття змісту її 
основних елементів, а отже, відповідно не налаштуються на 
сприйняття лекції. 

Вступ лекції складається з таких елементів: теми лекції, 
плану лекції, переліку літератури з теми, вступного слова. 
Вступне слово ознайомлює студентів із темою. У ньому 
обов'язково зазначають зв'язок нової теми із попередньою (для 
забезпечення логічної послідовності тем лекційного курсу), її 
теоретичне і практичне значення та мету лекції. 

Вступ є визначним для кожного заняття, оскільки вирішує 
одразу кілька перших Ваших завдань: 

– Встановлення контакту зі слухачами. 
– Знайомство з темою (змістом) заняття. 
– Зняття можливої емоційної напруги, пов’язаної з 

можливими попередніми стресовими ситуаціями. 
– Створення мотивацій. 
– Оцінка рівня знань та практичного досвіду слухачів. 
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Представлення та знайомство. Започаткуйте зоровий 
контакт: перш ніж почати говорити, знайдіть серед аудиторії 
хоча б один-два зацікавлені погляди у Ваш бік, спрямовані Вам 
в очі. Посміхніться їм доброзичливо: відтепер Ви матимете 
особисту підтримку для початку заняття. 

Чітко назвіть себе, свою посаду. Скажіть про те, яку особисту 
підготовку Ви маєте з предмету навчання (іншими словами, 
„чому я маю право Вас навчати цьому”). 

Всією своєю поставою підкреслюйте, що Ви добре знаєте 
тему і сам предмет заняття. Пам’ятайте: від першого викладу 
буде залежати не лише подальший міцний контакт із слухачами, 
а й взаємодовіра. 

Випромінюйте людську бадьорість, позитивну енергетику. 
Пам’ятайте: бадьорий та енергійний вступ несе в собі 50% 
успіху заняття! Енергійний початок задає темп усьому заняттю - 
саме так Ви утримаєте ритм впродовж учбового часу, 
відведеного вам для навчання. 

Вступна частина – найзручніша для зміни ситуації в групі 
слухачів. Саме тут Вам треба перемкнути увагу людей від їх 
життєвих проблем і гострих ситуацій – на себе, на викладача, 
який прийшов до них із новою інформацією. Яскрава цитата „в 
тему” або влучний коментар до факту (прикладу з 
повсякденного життя слухачів); свіжий приклад із практики – 
згодиться все, що приверне увагу більшості аудиторії. Старанно 
підготуйте ці слова заздалегідь, але… вони мають виглядати 
експромтом. 

Ваш вступ в жодному разі не має нести негативу! (на кшталт: 
«В рамках вивчення «Методики викладання…» ми сьогодні 
вивчимо дуже нудну і суху тему…»). У таких випадках ліпше 
просто чітко повідомити слухачам тему і назвати основні 
питання. А потім звести вступну частину до з’ясування 
особистих мотивацій слухачів за допомогою кількох простих 
запитань: 

Петренко, як Ви думаєте: наскільки знання чи не-знання цих 
питань може вплинути на вашу кар’єру? 

Степанюк, чому ця тема є важливою для Вас особисто? 
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(До всіх): - Хто із вас відчував труднощі, пов’язані з браком 
інформації з цих питань? В якій саме ситуації? Розкажіть - як 
це було? 

Зверніть увагу: мотивація є важливим чинником як для 
слухачів, так і для викладача. Нема такого слухача, який не мав 
би особистісних мотивацій: кожен хоче чогось досягнути. Ось 
чому завданням викладача є досягнення максимальної 
зацікавленості кожного слухача. Вам слід непомітно підвести 
слухачів до певної чіткої думки: „Ці знання важливі для мене, 
бо вони матимуть цінність для мого подальшого життя 
(особистої кар’єри, родини)...” Або, принаймні так: „ці знання є 
важливими, бо я без них не зможу виконувати свої обов’язки, а 
отже - (…тут у кожного може бути своя індивідуальна 
короткострокова мотивація…)”. 

 
Основна частина лекції – розкриття питань плану.  
Після вступного слова викладач формулює перше питання 

плану лекції і починає розкривати його зміст. Лекція, як 
дидактичне дійство, повинна мати логічно вмотивовану 
структуру. Викладаючи зміст лекції, лектор відповідно до 
означеного плану має поетапно називати питання, що 
розглядаються, чітко розкривати їх зміст, після завершення 
робити короткі висновки і, забезпечуючи логічний зв'язок, 
переходити до наступного питання. Це допомагає студентам 
краще усвідомлювати зміст навчального матеріалу кожного 
питання, бачити структуру лекції в цілому. 

Визначенням понять і категорій приділяють першочергову 
увагу в науці та її викладанні, а понятійно-категоріальний 
апарат науки становить основний інструментарій дослідження її 
предмета. Викладання і вивчення дисципліни – це процес 
розкриття та осягнення змісту понять. Тому в змісті лекцій 
обов'язково мають міститися визначення вказаних у 
формулюваннях тем і питань планів понять. Відповідно до 
вимог логіки визначення певного поняття дають через родове 
щодо нього поняття, яке позначає усі такого роду поняття, і 
видову ознаку, що відрізняє саме це поняття від інших у межах 
понять цього роду. У визначенні поняття «лекція», наприклад, 
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родовим щодо нього є поняття «навчальне заняття», а видовою 
ознакою – «яке полягає в усному викладі лектором теми, що 
вивчається». Визначення мають бути невеликими за обсягом 
(кількістю слів), легко запам'ятовуватися. У лекції визначення 
диктують так само, як і формулювання теми лекції та питань її 
плану. Бажано, щоб викладач вивчив визначення напам'ять і 
диктував їх, не користуючись текстом. 

У практиці лекційної роботи іноді виникає запитання: «Чи 
треба конспектувати зміст лекції?» Викладачі та студенти по-
різному ставляться до цього. Але конспекти змісту лекцій треба 
вести обов'язково. По-перше, у процесі конспектування студент 
слухає, записує, аналізує, в результаті чого працює слухова, 
зорова, моторна, оперативна пам'ять. По-друге, забезпечується 
систематичність опрацювання навчального курсу.  

Ефективність лекції як методу навчання значно зростає, коли 
викладач використовує опорні сигнали: малюнки, таблиці, 
схеми, специфічні вправи, ключові слова. Такі засоби 
розвивають образне мислення, просторове уявлення шляхом 
включення в дію зорової пам'яті, першої сигнальної системи 
структури сприймання. Це, у свою чергу, сприяє кращому 
запам'ятовуванню навчального матеріалу.  

Елементами структури основної частини лекції є питання її 
плану та їх зміст. Змістовими складовими питань є визначення, 
основні теоретичні положення, їх аргументація та фактичний 
(ілюстративний) матеріал. Наприкінці тексту питання має бути 
висновок з нього та логічний перехід до наступного питання. 
Крім цих елементів структури основної частини, важливо 
виокремлювати у тексті лекції абзаци, пункти, підпункти тощо – 
там, де це потрібно і доцільно. Виокремлення абзаців 
здійснюється відступом на початку першого речення абзацу, 
пунктів – використанням слів і словосполучень, що позначають 
різні види переліку: «спершу», «спочатку», «потім», «далі», 
«насамкінець», «нарешті», «перше», «друге», «по-перше», «по-
друге» тощо та відповідних цифр. Таке структурування 
лекційного матеріалу полегшує читання лекції, а головне – його 
сприйняття, конспектування і запам'ятовування студентами. Для 
кращого власного зорового сприйняття тексту викладач може 
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виокремлювати його складові підкресленням, шрифтовими 
виділеннями, збільшеними полями, виділення кольором тощо. 
Текст лекції потрібно писати невеликими простими реченнями, 
уникаючи складних стилістичних формулювань. 

Основна частина заняття призначена для того, щоб Ви 
передали слухачам зміст теми, а також сформували та закріпили 
необхідні навички та вміння. На цьому етапі Ви можете 
застосовувати будь-які форми й методики з поданих нижче. 
Найефективнішими для засвоєння практичного матеріалу 
можуть стати вправи та рольові ігри, зразки яких ми подамо 
далі. 

Звичайно, найпершим критерієм вибору форм і методів буде 
стан та наявність учбово-методичної матеріальної бази. Так чи 
інакше, Ви маєте обрати найефективніший у Ваших умовах 
метод для реалізації завдань заняття, а далі – будувати роботу за 
логікою цього методу. 

 
Висновки лекції.  
У висновках лекції викладач наголошує на основній ідеї теми 

та формулює висновки з теми, які корелюються з 
формулюваннями теми та питань плану, і в узагальненому 
вигляді відтворюють висновки, зроблені в питаннях, не 
повторюючи їх дослівно. 

Викладач не повинен прагнути висвітлити в лекції всі 
передбачені навчальною програмою питання. Програма 
визначає обсяг знань, яким мають оволодіти студенти в різних 
формах освітнього процесу. Завдання лекції полягає в тому, щоб 
викласти основний зміст теми, викликати до неї інтерес та 
спонукати студентів до її подальшого самостійного вивчення. 
Частину змісту теми слід залишити для розгляду на 
семінарських заняттях, щоб вони не дублювали лекцію. 

Виклад лекційного матеріалу лектор має завершити на дві-
три хвилини до закінчення часу заняття (дзвінка) і запитати у 
студентів, чи є у них запитання щодо теми лекції. У разі 
надходження таких запитань викладач дає, на них стислі 
відповіді, не забираючи часу перерви. Якщо запитання 
стосується поточних подій суспільного життя, достовірної 
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інформації про які у викладача немає, він обіцяє студентам дати 
на них відповідь після ознайомлення з відповідною інформацією 
– на наступній лекції чи семінарському занятті. Якщо запитань 
немає, викладач оголошує перерву. 

У висновках лекції наголошують на основній ідеї теми та 
формулюють висновки з теми. Змістовно вони в узагальненому 
вигляді відтворюють висновки з питань плану лекції, але не 
повинні збігатися з ними дослівно. 

Завершення заняття є дуже важливим з точки зору 
результативності Вашого викладу. Насамперед, залишіть для 
заключної частини спеціальний час – від 5 до 10 хвилин (в 
залежності від кількості слухачів та обсягу викладеного 
матеріалу). Коротко підведіть підсумки заняття: „Отже, ми 
розглянули тему (…), а саме такі учбові питання: (…). Вони є 
важливими, тому що (…)” 

Наприкінці обов’язково запитайте аудиторію: „Що 
залишилося незрозумілим?” – щоб донести до слухачів потрібну 
інформацію при першій-ліпшій нагоді: наприклад, на 
наступному занятті тощо... 

 
4. Фактори успішного проведення лекції 
Важливе значення у методиці читання лекції мають наступні 

фактори: 
Темп мовлення.  
Темп і ритм мовлення залежать від кількох чинників: вікових 

особливостей слухачів, важливості навчального матеріалу, 
дидактичних завдань, санітарно-гігієнічних умов навчальної 
праці та ін. Темп визначає швидкість мови, яка вимірюється 
кількістю слів, що вимовляються за хвилину. Академічна лекція 
передбачає вибір такого темпу, за якого, по-перше, студенти 
мають змогу повільно, вдумливо сприймати інформацію, робити 
записи, схеми, таблиці, графіки тощо. Темп може змінюватися 
протягом одного заняття. Якщо педагог повідомляє студентам 
особливо важливу інформацію (розкриває сутність понять, 
законів, правил), темп має сповільнюватися; наведення 
прикладів, рутинна інформація зумовлюють прискорення темпу. 
Він має змінюватися також залежно від того, зі студентами 
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якого курсу працює викладач. Особливо ретельно і вдумливо 
треба обирати темп лекції у роботі з першокурсниками, які 
проходять етап адаптації. Тут треба не лише дотримуватися 
повільного темпу, а й вчити студентів слухати, використовуючи 
слухову, зорову, моторну й оперативну пам'ять. 

Вважається, що на молодших курсах темп читання лекції має 
становити 50-60 слів за хвилину, на старших – 60-70. Проте за 
будь-яких умов темп не повинен бути постійним протягом 
усього заняття. Можна виокремити три рівні темпу читання 
лекції: диктування, розмірене викладення, розмовна мова. 
Диктують формулювання теми, питань плану лекції, перелік 
літератури і визначення. У розміреному темпі з паузами і 
повторами викладають основні теоретичні положення з 
розрахунком, щоб студенти змогли їх законспектувати (не 
дослівно). У темпі розмовної мови наводять аргументацію 
теоретичних положень та фактичний матеріал. 

Темп читання лекції залежить також від рівня підготовки 
студентів: чим він нижчий, тим повільніше викладають 
матеріал. Проте за будь-яких умов лекцію не можна 
перетворювати на диктант, оскільки це призводить до 
нераціонального використання навчального часу і привчає 
студентів записувати тільки те, що викладач диктує. Не можна 
читати лекцію і в прискореному темпі, за якого студенти не 
встигатимуть її конспектувати. Читаючи лекцію, викладачеві 
варто час від часу непомітно для студентів поглядати на 
годинник, щоб зіставити обсяг лекційного матеріалу з часом 
лекції. Для пропорційного розподілу лекційного матеріалу за 
часом можна в кінці формулювань питань плану у тексті лекції 
у хвилинах вказати час, за який має бути розглянуте питання. 

 
Грамотність мовлення.  
Крім змісту, логічної послідовності, аргументованості і темпу 

викладення лекційного матеріалу, важливе значення в методиці 
читання лекції має мова лектора. Вона є зовнішнім виявом 
внутрішньої культури людини. Насамперед треба виокремити 
вимоги до забезпечення грамотності мови, яка визначається її 
відповідністю мовним нормам. Тому будь-яке порушення цих 
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норм викликає внутрішній опір аудиторії, знижує авторитет 
лектора. Викладач має добре знати основні правила граматики 
мови, якою він читає лекції, постійно стежити за дотриманням 
правил орфографії і пунктуації. Складовою частиною 
мовленнєвої культури є дотримання правил орфоепії, розумне 
використання лексичного багатства мови. Особливої уваги 
потребує вживання слів, які прийшли в нашу мову в останні 
десятиліття. Не доцільно вживати іншомовні слова, 
відповідники яких є в українській мові. Відтак необхідно 
звернути увагу на такі аспекти: 

1) Правильна побудова речень. Складові речення – підмет, 
присудок та другорядні члени – мають бути розставлені в ньому 
так, щоб його було легко читати і вимовляти (зазвичай підмет 
передує присудку). 

2) Узгодження закінчень слів у реченні. В українській мові, 
як і в інших слов'янських мовах, слова в реченні узгоджуються 
відповідно до відмінків закінченнями. Тому, читаючи лекцію, 
потрібно стежити, щоб закінчення слів у реченні були 
узгоджені. 

3) Правильний наголос – вирізнення складу в слові 
посиленням голосу. В українській мові наголос може падати на 
будь-який склад слова. Правильний наголос є важливою 
ознакою культури мови особи. У разі невпевненості в наголосі 
викладач повинен звернутися до відповідного словника і 
позначити наголос у слові в тексті лекції. Варто також мати на 
увазі, що є слова з подвійним наголосом, наприклад: 
«зокрема»,/«мабуть», «помилка», «також» тощо, тобто вони 
можуть вимовлятися по-різному. Досить часто неправильний 
наголос роблять у числівниках «одинадцять» і «чотирнадцять». 

4) Вживання відповідних українських слів і словосполучень 
замість поширених дослівних перекладів з російської мови. 
Наприклад: «вважати» (а не «рахувати»), «виокремлювати» 
(«виділяти»), «вмикати» («включати»), «водночас» («у той 
самий час»), «дає змогу» («дозволяє»), «жодний» («ніякий»), 
«загалом» («в цілому»), «збігається» («співпадає»), 
«неподільний» («неділимий»), «з погляду», «під кутом зору» («з 
точки зору»), «посідає» («займає») місце, «становить» («являє 
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собою») тощо. Особливої уваги і корегування потребує 
комп'ютерний переклад із російської мови українською. Він є 
дослівним, здійснюється за першим значенням слова і може 
спотворювати зміст. Наприклад, слово «образование» 
(у значенні «утворення») буде перекладене як «освіта»; 
«разрешение» («розв'язання») – як «дозвіл»; «охота» 
(«бажання») – як «полювання» тощо. 

5) Уникнення вживання слів- і словосполучень-«паразитів»: 
«в принципі», «звичайно», «значить», «ну», «отже», 
«природно», «так би мовити», «так званий», «скажімо так» 
тощо. Це звичайні слова і словосполучення, «паразитами» вони 
стають тоді, коли вживаються часто і недоречно. Ще гірше, коли 
лектор заповнює паузи між словами звуками «е-е-е...», «а-а-а...», 
«и-и-и...» тощо. 

6) Термінологічна грамотність, яка полягає у знанні значень 
слів як термінів певної науки. Це стосується передусім відносно 
нових, рідко вживаних чи запозичених з інших мов термінів: 
«менталітет», «парадигма», «соціум», «політикум» тощо. У разі 
невпевненості у значенні і вимові слова краще уникнути його 
вживання. Для підвищення рівня термінологічної грамотності 
потрібно використовувати відповідні словники. 

 
Стилістичні особливості мовлення.  
Традиційно виокремлюють низку функціональних стилів: 

художній, офіційно-діловий, газетно-публіцистичний, науковий, 
рольовий. Для академічної лекції характерними мають бути 
науковий і розмовний стилі. Разом з тим у мові лектора можуть 
бути елементи і публіцистичного, і художнього стилів. Мова 
лектора повинна мати певну синтаксичну архітектуру. Речення 
мають бути порівняно короткими, простими за синтаксичною 
побудовою. Фрази мають бути виразними, образними. Якщо у 
мові лектора переважають довгі речення, складні синтаксичні 
конструкції, на слух вони сприймаються важко, студенти 
швидко стомлюються, увага ослаблюється. Важливу роль у 
побудові синтаксичних конструкцій відіграють сполучні слова і 
речення. Тут найчастіше використовуються слова і вирази: 
«розглянемо», «зупинимося», «зверніть увагу», «візьмемо», 
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«таким чином» тощо. Вони відіграють роль апелятивів 
(звернень), допомагають студентам заглиблюватись у сутність 
почутого. 

 
Лаконічність мови.  
Важливо турбуватися про зрозумілість, стиль (стислий, 

короткий, виразний), уникати багатослів'я, за яким важко 
побачити, відчути головну думку. Необхідно домагатися ясності 
мови. Уміти про складні явища, процеси, наукові теорії сказати 
коротко, ясно, зрозуміло – важливий компонент педагогічної 
майстерності науково-педагогічного працівника. Критерієм 
ясності, точності висловлювання є відповідність його предмета 
мовлення: точність мовлення має бути спрямована на 
досягнення задуму лектора. Точність, виразність мовлення 
залежить передусім від того, наскільки глибоко і ґрунтовно 
педагог засвоїв предмет своєї лекції. Якщо цього немає, то 
з'являється звернення до багатослів'я, мовної, логічної і 
смислової плутанини. 

 
Емоційність мовлення.  
Академічна лекція не повинна бути позбавлена 

експресивності. Експресія – виразність, підкреслене виявлення 
почуттів, переживань. Експресивна мова лектора викликає 
емоції у студентів і надає мовленню емоційності, виразності, 
спонукає до емоційного збудження слухачів. Усе це сприяє 
підвищенню якості засвоєння навчального матеріалу. Вкажемо 
на окремі прийоми: на самому початку лекції – яскрава 
розповідь про подію, факт, який може бути об'єктом 
обговорення в ході лекції. Поряд з прийомами стилістики у 
лекційному мовленні позитивну роль можуть відігравати 
лексичні засоби. Усі ці лексичні засоби роблять мовлення більш 
яскравим, образним, динамічним, емоційним, 

Мова лектора є виявом його емоцій, а емоційність – 
необхідною умовою читання лекції. Лектор не повинен бути 
байдужим до того, що він говорить. Свої емоції він виявляє 
зміною тональності голосу, не зриваючись, однак, на крик і не 
переходячи на шепіт, бадьорим настроєм, жестами, рухами 
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тощо. Емоційність викладення створює сприятливу для 
сприйняття знань психологічну атмосферу, отримувані знання 
швидше перетворюються на особисті переконання студентів. 
Проте емоційність не повинна бути надмірною, штучною. Її 
змінюють залежно від змісту і логіки викладення матеріалу. 

 
Дикція (вимова).  
Правильна дикція передбачає чітке виголошення лектором 

слів, особливо їхніх закінчень. Слова слід вимовляти чітко і 
повністю, не «ковтаючи» і не приглушуючи закінчень слів і 
фраз. 

 
Гучність голосу.  
У процесі читання лекції необхідно дбати про силу голосу 

лектора, щоб він поширювався на всю аудиторію. Звуки мають 
«летіти» на рівні голів студентів. Якщо їх політ здійсню 
матиметься на рівні робочих столів, вони будуть гаситися 
меблями, вище – губитимуться десь під стелею. Тональність 
(гучність) голосу має також залежати від кількості студентів, 
розміру аудиторії та її акустичних властивостей. Дехто вважає, 
що лектор повинен лекцію не читати (переказувати текст), а 
емоційно, пафосно виголошувати – так, як актор виголошує 
монологи чи декламує вірші на сцені. Проте такий пафос 
недоречний. Лекція – не урочистий захід, а звичайна праця. 
Якщо лекції доводиться читати мало не щоденно, а іноді по дві-
три на день, то тут не до артистизму. Та й студенти швидко 
втомлюються від таких «спектаклів», особливо якщо вони 
відбуваються на третій чи четвертій парі. Протягом лекції сила і 
тональність мають змінюватися. З метою акцентування уваги 
студентів на важливості окремих наукових положень силу 
голосу необхідно збільшувати, тональність змінювати, щоб 
скеровувати увагу слухачів у потрібному напрямі. Монотонність 
мовлення лектора стомлює студентів, притлумлює їхню увагу. 

 
Зовнішність лектора.  
Неабияке значення має зовнішність викладача: одяг, взуття, 

зачіска, біжутерія та ін. – одяг має бути функціонально 
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доцільним: не повинен заважати діям (писати на дошці, 
працювати з обладнанням, ходити по аудиторії), відволікати 
студентів від змісту лекції. Особлива вишуканість одягу 
мимоволі будуть відволікати слухачів від зосередженості над 
дидактичним матеріалом. Неохайна зовнішність викладача 
також справляє негативне враження. Викладач постійно має 
тримати себе на рівні належної культури в одязі, зовнішності, 
використанні додаткових атрибутів, бути взірцем для студентів. 

 
Місце лектора в аудиторії.  
Можна спостерігати випадки, коли лектор під час читання 

лекції поважною ходою рухається по аудиторії – увага рухається 
за джерелом інформації. Це веде до розсіювання уваги, до 
втоми. Викладач має перебувати перед студентами у так 
званому колі уваги (кафедра, дошка). Це забезпечує оптимальні 
умови для польотності його голосу, для стійкості уваги 
студентів. Лише інколи, коли студенти перемальовують схему, 
таблицю чи ін., можна пройтися між рядами столів а метою 
контролю за їх роботою. 

 
Зоровий контакт.  
Читаючи лекцію, викладач повинен охоплювати поглядом 

усю аудиторію, психологічно тримати її в стані розумової праці, 
час від часу концентруючи увагу на окремих слухачах. Аж ніяк 
не виправдана позиція, коли викладач, читаючи лекцію, 
захоплений лише своєю персоною, очі спрямовані у вікно або в 
якусь частину аудиторії. 

 
Підтримання дисципліни.  
Лектор повинен підтримувати належну дисципліну в 

аудиторії, стежити за тим, щоб студенти не відволікалися і 
конспектували лекційний матеріал, за необхідності робити 
зауваження. Стан дисципліни в аудиторії і ставлення студентів 
до конспектування можуть слугувати показниками наукового і 
методичного рівня лекції. 

Для зміцнення дисципліни, підтримання зворотного зв'язку з 
аудиторією потрібне знання лектором студентів. Цього 
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неможливо досягти, якщо лектор сам не проводить семінарських 
занять і консультацій. Найкраще, коли лектор проводить 
семінарські заняття в усіх академічних групах курсу, найгірше – 
коли не проводить у жодній. 

Отож, лектор повинен відповідати високим вимогам 
студентів до його лекцій та до нього як особистості. Знання 
предмета, захопленість лекцією, грамотна мова і хороший голос, 
дикція, інтонація, темп, жести, уміння зацікавити студентів, 
внутрішня культура, інтелігентність, ерудиція, зібраність та 
акуратність, охайний та сучасний зовнішній вигляд, 
життєрадісність, дотепність, почуття гумору – необхідні риси 
викладача. Він повинен мати широкий науковий світогляд, 
володіти ґрунтовними знаннями і практичним досвідом у 
відповідній науковій галузі чи сфері виробничої діяльності, 
вміти системно, аргументовано, на належному науковому і 
методичному рівні викладати в лекціях теоретичні основи 
навчального курсу. Його лекції мають бути глибокими за 
змістом і доступними за формою викладу. 

 
5. Особливості проведення інтерактивної лекції 
Як правило, у спрощеному розумінні класична „учбова 

лекція” виглядає так: викладач розповідає матеріал, слухачі – 
мовчки сидять, слухають і конспектують. Однак, насправді не 
все так просто. Ефективність у засвоєнні матеріалу слухачами в 
такий спосіб досить низька. Вже на 10-15 хвилині увага слухачів 
поступово спадає, інформація проходить „повз вуха”. Саме тому 
професійні лектори знають багато тонкощів і дрібних, але 
важливих засобів, спрямованих на досягнення максимальної 
результативності звичайної лекції. Розглянемо деякі з них – 
зокрема ті, що кожен лектор легко може взяти до свого 
викладацького арсеналу. 

Як знайти підхід до аудиторії.  
Від початку усвідомимо, що досконале знання матеріалу – це 

ще не запорука успішного його донесення. Бо ця запорука 
вибудовується не з одного, а з багатьох чинників. Одним із них є 
стійкий інтерактивний контакт з аудиторією. Він перетворює 
лекцію з монотонного нудного монологу на цікавий процес, до 
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якого охоче підключається група. Як будується такий контакт? 
Подаємо його технологію крок за кроком. 

Попередньо проаналізуйте потреби аудиторії. Перед Вами 
будуть сидіти різні люди: кожен з них має свої індивідуальні 
прагнення, життєві установки і потреби. Знайдіть ту площину, де 
вони максимально перетинаються – і тоді Ви будете знати, як і 
чим мотивувати аудиторію.  

Зверніть увагу: дорослі люди вчаться особливо охоче, коли 
усвідомлюють, що це їм вигідно. Ці вигоди не обов’язково 
мають бути суто матеріальними: це може бути і прагнення 
вибудувати кар’єру, і бажання досягнути визнання й поваги в 
очах товаришів; зрештою – бажання отримувати задоволення від 
своєї роботи. Усі ці мотивації якраз і слід заторкнути на початку 
лекції. 

Не говоріть відверто: „Ця інформація Вам потрібна, щоб 
(…)”. Просто задайте декілька індивідуальних запитань кільком 
слухачам: про їхнє навчання, про якийсь конкретний випадок 
тощо. Задаючи такі дрібні запитання, намагайтеся зачепити 
особисті „струни” слухача. Однак не варто витрачати на це 
багато часу. Ваша мета – „розворушити” аудиторію, ввести в 
тему лекції, швиденько проаналізувати можливі мотивації 
присутніх. 

Врахуйте рівень знань слухачів. Навіть якщо слухачі 
відчувають високу потребу в навчанні і мають високу 
мотивацію, вони ніколи не вивчать того, чого не здатні 
зрозуміти. Ця проста істина змусить Вас підготуватися до 
викладу в особливий спосіб – передбачивши рівень складності 
матеріалу: можливо, треба буде оперувати простішими 
поняттями; можливо, слід вживати більше доступних прикладів. 
З іншого боку, тут криється певний ризик: надмірне 
„приземлення” – суттєве заниження рівня складності викладу – 
може викликати поблажливе ставлення слухачів, вони можуть 
втратити цікавість до матеріалу. Знову ж таки, якщо Ви будете 
викладати матеріал як „для академіків”, то це може вселити в 
слухачів відчуття непевності, нерозуміння; група розділиться на 
тих, хто „розуміє” і „не розуміє”, на тих кому „цікаво” і кому 
„не цікаво”. 
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Отже, Ваше завдання – знайти „золоту середину” для всіх. Як 
це зробити? Треба врахувати інтелектуальний рівень групи, 
життєвий досвід слухачів, уникати занадто наукових термінів і 
висловів. В ситуаціях, коли без них не можна обійтися – 
доступно і зрозуміло пояснити їхнє значення. 

Пам’ятайте також дуже важливе правило: Ваша лекція має 
бути спрямованою на те, щоб збагатити знання слухачів, а не на 
те, щоб занизити їхню самооцінку – якщо вони чогось не 
зрозуміють. 

Структуруйте матеріал. Розкладіть весь матеріал на логічні 
частини, послідовно, від простого до складнішого. 
Структурований матеріал краще збережеться в пам’яті слухачів. 
Лекційний виклад матеріалу є пасивним видом навчання. Ось 
чому слід задіяти такі методи, що дають групі можливість 
залучитися до процесу. 

Розділіть свою лекцію на три блоки: 1) початок (вступ); 
2) основна частина; 3) заключна / підсумкова частина.  

У вступі Ви маєте подати слухачам наступне: 
- Хто Ви. 
- Чому саме Ви прочитаєте зараз саме цю лекцію саме цій 

групі. 
- Тема лекції, її важливість (зачепіть мотивації!). 
- Чому група потребує знання цього матеріалу (знову ж таки 

мотивації!). 
Структура лекції: поясніть послідовність свого викладу („що 

за чим будемо вивчати ”)... 
Основна частина лекції. Нижче наведено приклад 

зацікавлення слухача динамікою викладу лекції. 
Слухачеві НУДНО, якщо 

лекція виглядає так: 
Вступ. 
Факт. 
Факт. 
Факт. 
Показник. 
Факт. 
Факт.   Факт 
Показник.   Підсумок. 

Слухачеві ЦІКАВО коли він чує… 
Несподіваний вступ (на прикладі з 

практики). 
Доречну цитату. 
Маловідомий факт. 
Обговорення. 
Факт. 
Приклад із життя. 
Факт.   Цікаву статистику... 
...і несподіваний висновок! 
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Подамо деякі важливі моменти, що зроблять лекцію цікавою 
для слухачів. 

Робіть акценти на позитивних моментах, а не на негативних: 
будуйте свою лекцію тільки на цьому принципі. Ваша поведінка 
має нести заряд ентузіазму, і водночас – певною мірою 
інтригувати аудиторію. 

Ось вислови, за допомогою яких Ви дасте слухачам 
зрозуміти, що поділитеся з ними цінним досвідом та унікальною 
інформацією: 

- Є одне надзвичайно цікаве питання… 
- Я впевнений, що багато кого з вас зацікавить… 
- Свого часу для мене було відкриттям… 
…і зараз для багатьох із вас я відкрию дивовижну річ: (…). 
Уникайте висловів, що можуть показати Вашу зневагу 

„геніального гуру” до своїх учнів. Маємо на увазі вислови на 
кшталт: 

- Я не вважаю, що вам слід знати аж такі тонкощі як (…) 
- Якби ви були здатні зрозуміти, що (…) 
Пам’ятайте: процес викладання передбачає передачу знань у 

спосіб „рівний – рівному” (хоча і з урахуванням субординації). 
Зверхня інтонація викладача може тільки зашкодити процесові 
якісного сприйняття матеріалу. 

Ретельно відбирайте „фактуру” лекції, особливо приклади із 
життя, з практичного досвіду окремих слухачів; дуже добре 
будуть сприйматися приклади із Вашого особистого 
практичного досвіду. 

Особливим успіхом буде користуватися матеріал, „близький 
до життя” – саме він найвищою мірою викличе емоції і 
зацікавить слухачів, не дозволить їм нудьгувати. Особливо, 
якщо Ви після прикладу влаштуєте міні-обговорення (1-1,5 
хвилини). 

Задавайте запитання! Це найпростіший і найефективніший 
спосіб залучення слухачів до процесу та привернення уваги всієї 
групи. Зверніть увагу: для Вас важливо не скільки отримати 
певну відповідь, стільки змусити думати слухача над темою 
лекції, занурити його в предмет. 

Ось прості приклади риторичних запитань: 
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- Чи траплялося комусь із вас (…)? 
- Чи хотілося би вам коли-небудь, щоб (…)? 
- Хтось із вас відчував коли-небудь, що (…)? 
Такі запитання, задані до всієї аудиторії, стимулюють процес 

групового мислення. Слухачі реагують на них навіть тоді, коли 
не мають конкретної відповіді. 

Риторичні запитання – не єдина можлива форма запитань і 
відповідей, яку можна використати в лекції. Ніхто не заважає 
вам в кінці викладу певного розділу перервати лекцію, щоб 
влаштувати коротку сесію „запитань-відповідей” за змістом 
прослуханого матеріалу. І це теж допоможе додатково 
концентрувати увагу слухачів. Не варто робити це у вигляді 
екзаменаційної перевірки. Іноді доречними будуть прості 
запитання: „Ми обговорили одне із важливих питань... Що кому 
найбільше запам’яталося? Що було для Вас новим?”. 

Окрім того, слід дати слухачам можливість задати свої 
запитання по темі, навіть якщо це забере 2-3 дорогоцінні 
хвилини Вашої лекції. Просто заплануйте (врахуйте) час на це 
заздалегідь. 

Попередня порада тісно стосується питання утримання 
концентрації уваги всієї групи. Викладаючи інформацію, 
враховуйте, що оптимальним періодом утримання концентрації 
уваги є щонайбільше 20 хвилин. Саме тут Ви маєте зробити 
паузу в лекції: задати риторичні запитання групі чи дати їй 
можливість задати свої запитання Вам. 

Інколи буває достатнім після „оптимальних” 20 хвилин 
змінити стиль викладу: наприклад, продемонструвати фрагмент 
відеофільму чи показати слайди на мультимедіа-проекторі. Чи, 
скажімо, роздати по малих групах роздатковий матеріал і 
запропонувати протягом кількох хвилин самостійно 
ознайомитися з ним. Звичайно, це має бути невеликий за 
об’ємом текст. Інакше слухачі просто не здатні будуть виконати 
Ваше завдання протягом такого короткого часу. 

Найпростіший спосіб зміни динаміку викладу: „А зараз я 
прошу кожного повернутися до сусіда, і після 1 хвилини 
спільного обговорення назвати / придумати приклад типової 
ситуації, коли (…)”. Хай пари слухачів „прокинуться” і 
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включаться до процесу! Далі протягом кількох хвилин Ви 
влаштуєте міні-обговорення наведених прикладів. 

Не стійте на одному й тому самому місці! Рухайтесь 
приміщенням, час від часу наближайтесь до певного столу. 
Якщо Ви задаєте своє запитання комусь із слухачів – підійдіть 
до нього ближче. Це – теж динаміка заняття, підвищення 
особистої концентрації кожного слухача. А для Вас – викладача 
– це важливо, бо так Ви демонструєте повагу до особистості 
кожного учасника заняття. 

Коли викладач одночасно пише (на дошці) і говорить, це 
призводить до того, що слухачі, вдивляючись в те, що пишеться, 
не дуже прислухаються до того, про що говориться. Окрім того, 
голос приглушується, бо він звернений до дошки, а не до групи. 
Ось чому доцільним буде запросити когось із слухачів 
допомогти Вам робити записи. До речі, іноді це допомагає 
нейтралізувати „занадто активного” чи „неспокійного” слухача 
(т.зв. блокератора), або навпаки – допомогти якомусь 
пасивному слухачеві активніше включитися в роботу. 

Завжди адресуйте свої слова присутнім, повернувшись до 
них, а не до аркуша паперу чи дошки... Пам'ятайте: записане 
тільки доповнює Ваші слова, а не навпаки. 

Візуалізація. Протягом лекції Вам згодиться все, що 
візуально допоможе слухачам краще усвідомити й закріпити 
матеріал: навчальні плакати, мультимедіа-проектор, учбові 
відео-фільми, будь-які наочні приладдя. Звичайно, зрозуміло, 
що їх наявність визначатиметься учбово-матеріальною базою... 

Заключна частина. Впродовж останніх хвилин лекції Вам  
належить закріпити її зміст у пам’яті слухачів: 

- нагадайте їм тему лекції; 
- попросіть аудиторію назвати й коротко розкрити ключові 

моменти лекції; це повторення виправдовує себе – воно 
допоможе ще раз підкреслити головне у Вашому викладі. 

Якщо ж Ви маєте кілька хвилин часу – застосуйте експрес-
опитування або анкетування як спосіб додаткового закріплення 
та контроль рівня засвоєння матеріалу. 
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6. Оцінювання якості лекційної діяльності 
Складові та критерії оцінювання читання лекцій.  
Існують об'єктивні та суб’єктивні вимоги, що визначають 

якість лекційної діяльності. Суб'єктивну сторону діяльності 
викладача характеризує лекторська майстерність викладача, яка 
складається з наступних показників:  

• Наукова ерудиція. Вона починає складатися ще в 
студентські роки і продовжує удосконалюватися в період всієї 
активної діяльності викладача. Приказка: «Вік живи, вік учись», 
маючи відношення до будь-якого фахівця вищої кваліфікації, 
найбільшою мірою стосується саме вузівського викладача. 

• Навички структурної та змістовної обробки наукового та 
навчального матеріалу по темі лекції. Досвід обробки матеріалу 
пов'язаний з умінням адаптувати складний матеріал до 
навчальних цілей, з відповідним його оформленням. 

• Оволодіння змістом підготовленої лекції, визначення 
смислових акцентів. Оволодіння змістом передбачає уважне 
прочитання тексту лекції з його внутрішнім суб'єктивним 
аналізом, з виділенням головних місць, з додатковим 
обмірковуванням аргументів і доказів, з формою подачі 
ілюстративного матеріалу, використування технічних засобів 
навчання і т.д. 

• Відпрацювання методів і техніки викладу лекційного 
матеріалу. Методика та техніка викладу являє собою реальний 
процес повідомлення слухачам навчального матеріалу. Навики 
цього викладу закладаються у майбутніх викладачів у процесі 
педагогічної практики і потім удосконалюються практично в 
період всієї творчої діяльності фахівця. Тут особливу роль 
відіграють як обмін досвідом між викладачами (відкриті лекції, 
взаємовідвідування занять, методичні конференції і т.д.), так і 
розвиток навичок самоаналізу і самооцінки викладача.  

Крім лекторської майстерності, є й об'єктивні вимоги, що 
визначають якість лекційної діяльності. До них відносяться:  

• забезпечення ідейної спрямованості матеріалу, що 
викладається, гармонійне поєднання пізнавальної і виховної 
функцій;  

• наукова інформативність лекції, її високий науковий рівень;  
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• доказовість і переконливість відомостей,  
• поєднання інформаційності і проблемності;  
• чіткість і логічна стрункість викладу;  
• активізація уваги слухачів, розвиток їх мислення;  
• ясність і чіткість мови викладу матеріалу, темп читання 

лекції;  
• методичне забезпечення лекції – виділення основних думок, 

положень і визначень, формулювання висновків і рекомендацій, 
підбір ілюстративного матеріалу, використання технічних 
засобів навчання;  

• активізація творчості слухачів, розвиток навичок 
конспектування лекцій.  

Отже, при оцінюванні якості лекції необхідно враховувати 
такі критерії: 

1) Зміст лекції. Науковість, відповідність сучасному рівню 
розвитку науки, світоглядна сторона, наявність методичних 
питань, правильне їх трактування. Активізація уваги шляхом 
висунення проблемних питань і розв’язання суперечностей у 
ході лекції. Висвітлення історії питання, показ різних концепцій, 
зв’язок із практикою. Лекція і підручник: чи викладається 
матеріал, якого немає в підручнику; чи переповідається 
підручник; чи роз’яснюються важкі питання; чи даються 
завдання проробити певну частину матеріалу самостійно за 
підручником. Зв’язок із попереднім і наступним матеріалом, 
внутрішньо-предметні і міжпредметні зв’язки. 

2) Методика читання лекції. Чітка структура лекції і логіка 
викладу. Наявність плану і слідування йому. Повідомлення 
літератури до лекції, її градація. Доступність і роз’яснення 
нових термінів і понять. Доказовість і аргументованість. 
Виділення головних думок і висновків. Використання прийомів 
закріплення: повторення, питання на перевірку уваги і 
засвоєння; підведення підсумків в кінці питання та усієї лекції. 
Використання наочних матеріалів і технічних засобів. 
Використання опорних матеріалів: текст, конспект, окремі 
записи, читання без опорних матеріалів.  

3) Керівництво роботою студентів. Вимога конспектувати і 
контроль за її виконанням. Навчання студентів методиці запису 
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і допомога в цьому: темп, повтор, паузи та ін. Перегляд 
конспектів: по ходу лекції або на семінарських заняттях. 
Використання прийомів підтримки уваги: риторичні питання, 
жарти, ораторські прийоми. Дозвіл задавати питання (коли і в 
якій формі). 

4) Лекторські данні. Знання предмету, емоційність, голос, 
дикція, ораторська майстерність, культура мовлення, зовнішній 
вигляд, уміння встановити контакт. 

5) Результативність лекції. Інформаційна цінність, виховний 
аспект, досягнення дидактичних цілей. 

 
Форми контролю рівня лекцій.  
Важливою складовою навчально-методичної роботи є 

забезпечення високого науково-теоретичного та навчально-
методичного рівня лекцій викладачів. Основними формами 
такої роботи є, зокрема, методичні семінари викладачів 
кафедри, на яких обговорюють актуальні проблеми певної науки 
та методики її викладання. Крім того, у практиці роботи 
склалися певні форми контролю навчально-виховного процесу, 
у т. ч. рівня лекцій викладачів. 

Найпоширенішою формою контролю рівня лекцій викладачів 
є читання ними відкритих лекцій. Кожний викладач-лектор час 
від часу має прочитати відкриту лекцію із заздалегідь 
визначеної теми. Графік відкритих лекцій складається і 
затверджується кафедрою на початку кожного навчального 
семестру (коли стає відомим розклад аудиторних занять 
викладачів). У ньому зазначають прізвище викладача, тему його 
відкритої лекції, місце (курс, спеціальність, факультет, 
аудиторію), дату і час її проведення. 

У вказаний у графіку час вільні від аудиторних занять 
викладачі мають бути присутні на відкритій лекції колеги, після 
чого відбувається її розгорнуте обговорення на засіданні 
кафедри з ухваленням висновку щодо теоретичного і 
методичного рівня лекції. Раніше викладачі читали відкриті 
лекції не рідше одного разу на навчальний рік, останнім часом 
такі лекції читають переважно у зв'язку з укладенням 
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викладачем контракту на наступний термін або участю його в 
конкурсі з обрання на посаду. 

Офіційних вимог щодо рецензії на відкриту лекцію немає. 
Втім можна запропонувати таку схему рецензії: 

— заголовок: зазначення того, хто, з якої теми, для яких 
студентів (спеціальність, факультет, вищий навчальний заклад) і 
коли (дата) прочитав лекцію; 

— оцінка початку лекції: формулювання теми, питань плану; 
перелік літератури; вступне слово; 

— науковий рівень лекції: системність, аргументованість і 
логічна послідовність викладення матеріалу; посилання на 
наукові праці; орієнтування лектора в останніх досягненнях 
науки; висвітлення дискусійних питань; зв'язок теоретичних 
положень з практикою; використання фактичного матеріалу; 
зв'язок із профілем спеціальності, факультету, вищого 
навчального закладу; висновки з питань плану лекції; 
співвідношення змісту лекції і тексту підручника; 

— активізація пізнавальної діяльності студентів: 
використання проблемного методу викладення матеріалу, 
засобів наочності (у т. ч. дошки), технічних засобів навчання, 
елементів бесіди і риторичних запитань; наявність контакту з 
аудиторією; зворотний зв'язок зі студентами; 

— закінчення лекції: висновки з теми; нестача чи надлишок 
навчального часу; наявність часу для запитань студентів та 
відповідей на них викладача; 

— поведінка лектора: рівень володіння матеріалом 
(наскільки лектор прив'язаний до тексту лекції); темп читання 
лекції; мова лектора (грамотність, дикція); емоційність 
викладення матеріалу, гучність; 

— загальний висновок щодо науково-теоретичного та 
навчально-методичного рівня лекції, її відповідності 
встановленим вимогам. 

Іноді читають т. зв. показову лекцію, яку викладач прагне 
подати колегам як зразкову. До таких лекцій зазвичай 
ставляться критично. Яких би наукових і педагогічних здобутків 
(науковий ступінь, вчене звання, науково-педагогічний стаж, 
академічне звання, публікації тощо) не мав викладач, він не 
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повинен вважати, що в читанні лекцій досяг вершини 
досконалості, оскільки меж педагогічної майстерності, 
самоосвіти немає. 

Формою контролю рівня лекцій є також їх 
взаємовідвідування викладачами. Викладачі кафедри протягом 
навчального року повинні відвідати кілька навчальних занять 
один одного, у т. ч. лекцій. На кожний навчальний семестр на 
кафедрі складають графік взаємовідвідувань, а їх результати із 
зазначенням позитивних і негативних сторін лекції фіксують у 
спеціальному журналі. 

Ще однією формою перевірки рівня лекцій є їх контрольне 
відвідування завідувачем кафедри. За результатами відвідування 
він проводить із викладачем бесіду щодо позитивних і 
негативних моментів лекції та дає йому відповідні методичні 
поради. 

На деяких кафедрах створюють відео- або фонотеки лекцій, 
якими можуть користуватися інші викладачі та студенти. Такий 
відео- чи фонозапис також є формою контролю рівня лекцій. 
Загалом у кожному вищому навчальному закладі і навіть на 
кожній кафедрі існують свої особливості контролю 
теоретичного і методичного рівня лекцій викладачів. 
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ПИТАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ ТА КОНТРОЛЮ 

ЗАСВОЄННЯ ЗНАНЬ 
Дайте визначення лекції як форми навчання. 
Розкрийте історію становлення та розвитку лекційного викладання. 
Вкажіть основні переваги лекції як форми навчання. 
У чому полягає обмеженість лекції як форми навчання? 
Визначте основні етапи процесу підготовки лекції викладачем. 
У якій послідовності підбирають та вивчають різні види літератури 

у процесі підготовки лекції? 
Які робочі записи може складати викладач при підготовці лекції? 
Охарактеризуйте основні елементи структури навчальної лекції. 
Сформулюйте основні вимоги до оформлення, структури і змісту 

тексту навчальної лекції. 
Яким має бути темп читання лекції? 
Сформулюйте основні вимоги до мови лектора. 
У чому полягають особливості методики читання вступної лекції? 
Кому читають установчу лекцію і яким методичним вимогам вона 

має відповідати? 
Розкрийте особливості методики проведення оглядових лекцій. 
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Охарактеризуйте форми контролю теоретичного та методичного 
рівня лекцій. 

 
ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

Розкрийте класифікацію лекцій у навчальному процесі. 
Здійсніть порівняльний аналіз методичних переваг і недоліків 

лекції. 
Які методичні вимоги висуваються до голосу і мовної діяльності 

викладача? 
Вкажіть методичні вимоги до підготовки і читання лекцій із 

соціології. 
Наведіть приклади вдалого і невдалого спілкування лектора з 

аудиторією. Охарактеризуйте їх. 
Підготуйте конспект лекції з курсу «Соціологія» для студентів 

неспеціальних факультетів. 
З числа авторефератів на здобуття ступеня кандидата соціологічних 

наук підберіть проблему, яка могла б стати навчальною для 
проведення проблемної лекції. Складіть докладний план такої лекції. 
Підберіть питання для управління дискусією. 

Розкрийте форми активізації пізнавального інтересу студентів у 
процесі проведення лекцій із соціології. 

Підготуйте фрагмент лекції з соціології (7-10 хвил.). Після 
проведення дайте їй оцінку (усно чи письмово) за наступними 
критеріями: 

1) Зміст виступу (наскільки вдало і повно розкрито наукове 
поняття). 

2) Особливості викладу (чіткість, гучність, темп мови; наявність 
помилок і «слів-паразитів»; читання тексту або розповідь і т.д.). 

3) Зовнішній вигляд (одяг, зачіска, міміка, жести; розташування в 
просторі щодо групи). 

4) Наявність контакту з аудиторією (звернення до групи, 
візуальний контакт, контроль поведінки, зворотний зв'язок). 

5) Потреба у змінах (яке враження справили на аудиторію, що 
наступного разу потрібно зробити інакше). 
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ТЕМА 7. ОРГАНІЗАЦІЯ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ  
План: 
1. Місце семінарських занять в освітньому процесі 
2. Форми семінарських занять 
3. Методика підготовки до семінару 
4. Методика проведення та оцінювання семінарського 

заняття 
 
1. Місце семінарських занять в освітньому процесі 
Практичне заняття.  
Процес навчання в вищій школі передбачає практичні 

заняття. Вони призначені для поглибленого вивчення 
дисципліни і мають різноманітні форми: семінарські заняття, 
лабораторні роботи, практикуми, уроки іноземної мови, тощо.  

Практичне заняття – це вид навчального заняття, на 
якому викладач організовує детальний розгляд студентами 
окремих теоретичних положень навчальної дисципліни та 
формує вміння і навички їх практичного застосування шляхом 
індивідуального виконання студентами відповідно до 
сформульованих завдань. 

Основна дидактична мета практичного заняття – розширення, 
поглиблення й деталізація наукових знань, отриманих 
студентами на лекціях та в процесі самостійної роботи і 
спрямованих на підвищення рівня засвоєння навчального 
матеріалу, прищеплення умінь і навичок, розвиток наукового 
мислення та усного мовлення студентів. 

Практичне заняття проводиться, як правило, з академічною 
групою. З окремих навчальних дисциплін, виходячи з 
особливостей їх вивчення та вимог безпеки життєдіяльності, 
допускається поділ академічної групи на підгрупи. 

Перелік тем і зміст практичних занять визначаються робочою 
навчальною програмою дисципліни. Тематика і плани 
проведення практичних занять із переліком рекомендованої 
літератури заздалегідь доводяться до відома студентів. Студенти 
згідно з тематичним планом проведення практичних занять 
самостійно опрацьовують лекційний матеріал та рекомендовану 
літературу з відповідної теми, готують, при потребі, необхідні 
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дидактичні матеріали та виконують домашні завдання. 
Для проведення практичного заняття викладачем готуються 

відповідні методичні матеріали: тести для виявлення ступеня 
оволодіння студентами необхідними теоретичними 
положеннями; набір практичних завдань різної складності для 
розв'язування їх студентами на занятті та необхідні дидактичні 
засоби. Якість підготовки студентів до заняття та їх участь у 
розв'язуванні практичних завдань оцінюються викладачем і 
враховуються при виставленні підсумкової оцінки з цієї 
навчальної дисципліни. 

 
Сутність семінарського заняття.  
У сучасній вищій школі семінар є одним з основних видів 

практичних занять, передусім із гуманітарних наук. Водночас 
семінар є однією з двох основних форм навчання поряд із 
лекцією. На лекції студенти здобувають основні знання з 
конкретної теми, на семінарі їх закріплюють, розширюють і 
поглиблюють. Відбувається це за активної участі студентів у 
семінарському занятті. На лекції студенти зазвичай є пасивними 
суб'єктами навчального процесу, на семінарі – активними. 

Семінарське заняття, семінар (лат. seminarium – 
розсадник) – це вид навчального заняття, на якому викладач 
організовує обговорення студентами питань із попередньо 
визначених робочою навчальною програмою тем.  

Семінар сприяє розвитку творчого мислення студентів, 
формуванню у них навичок публічного виступу, адже при 
обговоренні певної проблеми науки вони навчаються формувати 
з неї власну позицію, обстоювати її в навчальній дискусії. 
Відбувається це під керівництвом викладача, який своїми 
порадами, методичними рекомендаціями сприяє вирішенню на 
семінарі навчальних і виховних завдань. 

Проведення семінарського заняття передбачає обов'язкове 
підведення викладачем підсумків обговорення теми та 
оцінювання участі в ньому студентів. Робота студентів на 
семінарських заняттях враховується при виставленні оцінки з 
відповідної навчальної дисципліни. 
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Функції семінару.  
Семінарські заняття виконують у навчальному процесі кілька 

функцій, основними з яких є освітня, виховна і контрольна. 
Освітня (пізнавальна) функція семінару полягає в тому, що 

він є процесом пізнання, набуття студентами наукових знань. 
Семінар – творча лабораторія (розсадник знань), в якій знання 
студентів, отримані на лекції та в результаті самостійної роботи, 
закріплюються (через їх повторення), розширюються (через 
обмін знаннями) і поглиблюються (завдяки переходу від одного 
рівня знань до іншого, вищого). 

Виховна функція семінару виявляється в тому, що здобуті за 
його допомогою знання становлять основу світогляду студентів. 
Набуті студентами на семінарах знання швидше 
перетворюються на їхні особисті переконання, оскільки не 
тільки самостійно здобуваються у процесі підготовки до 
семінару, а й обстоюються в дискусіях на ньому. 

Контрольна функція семінару полягає в тому, що він дає 
викладачеві змогу ефективно контролювати зміст, глибину та 
системність самостійної роботи студентів, перевіряти й 
оцінювати рівень знань студентів – як групи загалом, так і 
кожного окремо. 

 
Історія семінару.  
Семінар є такою самою давньою формою навчання, як і 

лекція. Семінари проводилися ще у давньогрецьких і 
давньоримських філософських школах як своєрідні бесіди 
вчителя з учнями. У школі Платона практикували розв'язування 
завдань на самостійність мислення, дискусії, аналіз поглядів 
інших філософів. 

У середньовічних університетах семінари проводили у формі 
схоластичних диспутів, домінуючою метою і центральним 
завданням яких було мистецтво захисту та обґрунтування 
релігійних догм. Розвиток форм семінарських занять 
продовжувався в університетах Західної Європи в XVII-
XVIII ст. Революція у природознавстві наприкінці XIX - на 
початку XX ст. потребувала широкого запровадження у 
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навчальний процес практичних занять студентів і з того часу 
семінари стали однією з основних форм навчання. 

 
Переваги семінарів.  
У педагогічній літературі загалом семінарські заняття як 

форму навчання оцінюють однозначно позитивно. Якщо лекція 
як форма навчання має своїх опонентів, то семінар усі визнають 
дієвим педагогічним засобом, який повністю відповідає вимогам 
сучасності, містить у собі великі можливості освітнього і 
виховного впливу на студентів. Відмінності у поглядах на 
семінар виявляються лише в деталях, при розгляді питань щодо 
місця і ролі семінарських занять у навчальному процесі, зокрема 
їх співвідношення з іншими формами навчання, методики їх 
проведення тощо. Висока одностайна оцінка семінару 
пояснюється тим, що він як форма навчання має порівняно з 
іншими формами навчання помітні переваги: 

1) семінарські заняття безпосередньо пов'язані з самостійною 
роботою студентів. Лекція не передбачає обов'язкової 
підготовки до неї студентів, а до семінару вони повинні 
готуватися – вивчати й аналізувати навчальну і наукову 
літературу, виокремлювати проблемні питання, писати тексти 
доповідей та рефератів, продумувати свої виступи тощо; 

2) підготовка до семінару та участь у ньому передбачають 
високий рівень творчої самостійності кожного студента. Він не 
тільки самостійно готується до семінарського заняття, а й 
виступає на ньому з доповіддю чи доповненням, самостійно 
викладаючи матеріал, відповідаючи на запитання, беручи участь 
у дискусії, обґрунтовуючи власну позицію тощо; 

3) семінарські заняття мають більші, ніж лекції, можливості 
для збудження й підтримання на високому рівні пізнавальної 
активності студентів. Якщо на лекції студент може пасивно 
ставитися до інформації, яку повідомляє викладач, то без 
активного ставлення до навчального матеріалу він не може ні 
підготуватися до семінару, ні брати в ньому участь; 

4) семінарські заняття більше, ніж інші форми навчання, 
сприяють поєднанню навчальних і наукових засад у 
пізнавальній діяльності студентів. У процесі підготовки до 



187 
 

семінару, вивчення наукової літератури, її конспектування, 
реферування тощо студенти оволодівають науковим апаратом, 
набувають навичок наукового дослідження; 

5) семінарські заняття дають змогу здійснювати ефективний 
зворотний зв'язок в аудиторії, тобто зв'язок студентів із 
викладачем. У семінарі оптимально поєднуються викладання і 
навчання як діяльність, відповідно, викладача і студентів. 
Викладання – як організація навчальної діяльності студентів, 
управління нею, навчання – як пізнавальна діяльність студентів, 
спрямована на отримання знань, формування умінь і навичок; 

6) семінарські заняття дають змогу успішно розв'язувати 
завдання виховання студентів, оскільки на семінарі вони не 
пасивно сприймають наукову інформацію світоглядного 
характеру, а самі її здобувають, аналізують та обстоюють. 

 
Зв’язок семінару з лекцією.  
Семінар розкриває свої переваги лише в системі педагогічних 

засобів. Він не тільки не заперечує лекцію, а й передбачає її. 
Лекція і семінар – взаємопов'язані форми навчання, причому 
лекціям належить провідна, спрямовуюча роль щодо семінарів. 
Лекція закладає теоретичні основи для проведення 
семінарського заняття. Лекційний курс покликаний забезпечити 
цілісний виклад науки як навчальної дисципліни, подати її як 
систему знання, поставити й розкрити її основні проблеми. На 
семінарських заняттях відбувається подальше вивчення 
студентами частини цих проблем, а також таких, які в 
лекційному курсі взагалі не ставилися. 

Для того щоб лекційний курс відігравав провідну роль щодо 
семінарських занять, лекція і семінар мають у певний спосіб 
співвідноситися за часом і змістом. За часом вивчення теми на 
лекції має передувати її розгляду на семінарі. Порушення цієї 
послідовності зумовлює негативні результати. Оптимальний 
часовий інтервал між лекцією і семінаром з певної теми 
становить один тиждень. Якщо менше – студенти не встигають 
підготуватися до семінару, якщо більше – забувають лекційний 
матеріал. 
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За змістом семінарські заняття повинні не дублювати лекції, 
а доповнювати й поглиблювати їх. Досягають цього завдяки: 

— докладнішому аналізу на семінарі питань, які на лекції 
було розглянуто тільки в загальному вигляді; 

— розгляду на семінарі питань, які на лекції було поставлено, 
але не висвітлено; 

— постановці і розгляду на семінарі питань, які на лекції 
взагалі не ставилися. 

Змістовий відрив семінарських занять від лекцій є 
небажаним. Він утруднює вивчення студентами питань семінару 
і не сприяє формуванню у них уважного ставлення до лекцій. 

У разі дотримання вимог методики щодо підготовки і 
проведення семінарських занять дублювання семінарами лекцій 
не відбувається. Використовуючи знання, отримані на лекціях, 
студенти на основі вивчення літературних джерел поглиблюють 
і розширюють їх, набувають передбачених умінь і навичок. 
Дублювання відбувається тоді, коли студенти належно не 
готуються до семінару, а лише повторюють на ньому за 
конспектом почуте від викладача на лекції. 

 
2. Форми семінарських занять 
У практиці проведення семінарських занять із 

суспільствознавчих дисциплін склалися різні їх форми, зокрема: 
1) Розгорнута бесіда на основі заздалегідь даного студентам 

плану семінару. Передбачає підготовку всіх студентів із 
кожного питання плану семінарського заняття за єдиним для 
всіх переліком рекомендованої літератури; виступи студентів та 
їх обговорення; вступ і висновки викладача. Ця форма 
передбачає підготовку всіх студентів з питань семінару, їх 
виступи і висновок викладача з окремих питань семінару та 
семінару в цілому. Розгорнута бесіда дозволяє залучити до 
обговорення поставлених питань максимум студентів, 
активізувати їх увагу, використовувати основні і додаткові 
кошти. Така форма семінару не виключає можливості 
заслуховування повідомлень окремих студентів, що одержали 
від викладача попереднє завдання з тих чи інших питань теми. 
Але у всіх цих випадках подібні повідомлення виступають не в 
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якості основи для обговорення, а лише доповненням до 
обговорюваних в плані питань.  

2) Усні повідомлення (доповіді) студентів із наступним їх 
обговоренням. Система доповідей включає в себе велику 
різноманітність варіантів. Іноді викладач сам або за бажанням 
студентів призначає доповідачів, а також і співдоповідачів, 
опонентів. Іноді викладач призначає, навпаки, тільки опонентів 
з кожного питання плану або по деяким з них. При обговоренні 
опонент виступає з розбором виступів студентів, зазначає 
невірні положення і неточності, доповнює матеріал, підводить 
підсумки дискусії, що відбулася. Для того, щоб впоратися з цим 
завданням, він зобов'язаний особливо ретельно готуватися з 
відповідного питання теми. Суть справи полягає в тому, щоб 
доручити окремим студентам час від часу керувати 
обговоренням того чи іншого питання на семінарі і підводити 
підсумки, робити висновки про його плюси і мінуси. Це 
дозволяє особливо ефективно формувати у студентів навички 
педагогічної роботи.  

Розглядаючи розгорнуту бесіду і систему доповідей як 
відносно самостійні форми проведення семінарів, слід 
підкреслити, що вони мають багато спільного. І тут і там – 
головне – у творчому обговоренні відповідних питань. Правда, в 
першому випадку група готується повністю, а в другому – 
ініціатива віддається доповідачам. Досвід показує, що при 
доповідній системі з великими труднощами вдається 
забезпечити підготовку всієї групи з тих питань, які розподілені 
в якості доповіді. Звідси випливають два методичних висновки: 
1) використовуючи переваги кожної з форм, звертати особливу 
увагу на подолання властивих їм слабких сторін, 2) чергувати на 
заняттях ту чи іншу форми, не допускаючи захоплення однією з 
них.  

3) Обговорення письмових рефератів, заздалегідь 
підготовлених окремими студентами і зачитаних на семінарі. 
Реферат (нім. Referat, від лат. refего – доповідаю) – це стислий 
(зазвичай письмовий) виклад змісту наукової праці, результатів 
наукового дослідження. Підготовка реферату передбачає 
постановку проблеми, її розв'язання з використанням наукової 
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літератури, певні узагальнення. Від звичайних доповідей 
реферат відрізняється більшою самостійністю, поглибленням 
елементів власного дослідження, творчого пошуку, науковості. 
Добре, якщо реферат був попередньо прочитаний перед 
семінаром іншими студентами, але технічно це забезпечити 
важко. Тому часто автор відтворює свій реферат в якості усного 
повідомлення. Реферативний метод сприяє формуванню у 
студентів навичок дослідницької роботи, активізує семінарські 
заняття, дозволяє пов'язувати вивчення дисципліни з 
профілюючими науками і з виробництвом, що забезпечується 
вибором відповідної тематики рефератів.  

4) Теоретична конференція, яку найчастіше проводять у 
кількох групах або на курсі загалом. Семінар у вигляді 
теоретичної конференції є формою, дуже близькою до семінарів, 
на яких обговорюються доповіді та реферати. На конференції 
заслуховують доповіді або реферати студентів із різних груп. 
Тематика доповідей з кількох тем розділу навчальної програми 
дисципліни має підсумковий характер. Її відмінність полягає, з 
одного боку, у більш ретельній підготовці, а з іншого боку, в 
тому, що проводиться вона нерідко не з однією групою, а з 
декількома або навіть з цілим потоком. Найчастіше вона 
проводиться після вивчення великої теми або ж після вивчення 
всіх тем дисципліни. Конференцію доцільно проводити 
протягом чотирьох годин, щоб вистачило часу для доповідей. І 
перевага семінару в такій формі полягає в тому, що він значно 
підвищує відповідальність доповідачів, оскільки їм доводиться 
виступати перед ширшою, ніж семінарська група, аудиторією. 

5) Коментоване читання першоджерел. Один із студентів 
читає вголос той чи інший твір, а потім пояснює, як він зрозумів 
прочитане. Інші студенти вносять поправки і доповнення до 
сказаного. Потім наступний уривок читає інший студент, знову 
проводиться обговорення зачитаного. Воно здійснюється з 
метою поглибленого вивчення студентами історичних 
документів і творів класиків; найчастіше є лише елементом 
семінару у формі розгорнутої бесіди і триває всього 15-20 хв. 
Коментування може бути передбачено окремим пунктом плану 
семінару. 
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6) Завдання і вправи на самостійність мислення – це 
завдання, які повинні розв'язати студенти. Зазвичай вони є 
елементом розгорнутої бесіди і бувають різними за формою. 
Наприклад, викладач наводить кілька висловів видатних 
мислителів, що безпосередньо стогуються теми заняття, і 
пропонує студентам їх проаналізувати та встановити авторство. 

7) Запитання – відповіді. Проводять тоді, коли виникає 
потреба у визначенні рівня знань студентів з певної теми або 
кількох тем без їх розгорнутого обговорення. Викладач ставить 
студентам запитання і вислуховує їхні відповіді. Такий семінар 
іноді ще називають колоквіумом (лат. colloquim – співбесіда). 
Він не передбачає фіксованих виступів студентів. Питально-
відповідна система зводиться до бесіди викладача послідовно то 
з одним, то з іншим студентом. У цьому випадку питання 
задаються не всій групі, а одному студенту, з яким ведеться 
розмова. У разі допущення студентом неточностей або вузькості 
відповіді викладач сам виправляє і доповнює його. У результаті 
основна маса студентів залишається пасивною і нерідко 
займається сторонніми справами або гарячковим перегортанням 
свого конспекту, підручника в очікуванні своєї черги діалогу з 
викладачем.  

8) „Експрес-опитування”. Кожному зі студентів по черзі 
задають контрольні запитання. Задаючи наступне запитання, 
важливо не залишити його без відповіді: якщо Ви бачите, що 
слухач не може відповісти – швидко переадресовуйте це ж 
запитання його сусідові. Отримавши відповідь, наступне 
запитання задайте знову попередньому слухачеві: Ваше 
завдання полягає в тому, щоб кожен слухач групи відповів 
принаймні на 1-2 запитання. Якщо ж слухач відповідає неповно 
або неконкретно, задайте запитання до аудиторії: „Хто може 
доповнити цю відповідь?” В процесі опитуванням намагайтеся 
залучити до відповідей буквально кожного слухача. В підсумку 
таке опитування ще раз додатково зафіксує у слухачів отримані 
знання, а також дасть Вам достатню уяву про рівень засвоєння 
учбового матеріалу. 

9) Контрольна (письмова) робота з окремих питань (тем) з 
наступним обговоренням. Є водночас формою семінару і 
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формою поточного контролю знань студентів. Її проводять з 
однієї або кількох тем семінарів з наступним обговоренням 
результатів виконання. Письмові роботи дозволяють 
забезпечити фронтальний контроль студентів, привчають їх 
чітко формулювати свою думку, допомагають з'ясувати, що 
саме в них залишилося недостатньо осмисленим. Форми і обсяг 
письмових робіт різні. Щоб уникнути списування студентами 
один у одного матеріалу, деякі викладачі кожному студенту 
дають своє питання. Одні викладачі відводять на письмову 
роботу обидві години семінару, інші – одну годину або навіть 
півгодини, взявши якесь вузьке питання, а решту часу 
присвячують іншому виду семінару. Багаторічна практика 
проведення письмових робіт свідчить, що після них студенти 
починають значно краще готуватися до занять. У результаті 
робота семінарів активізується, ефективність їх різко 
підвищується. Зрозуміло, зловживати письмовими роботами не 
можна, доцільно проведення письмових робіт 1 - 2 рази на 
семестр. По завершенні письмової роботи семінар триває у 
формі розгорнутої бесіди з тих самих питань.  

10) Семінар-диспут (лат. disputo – досліджую, сперечаюсь) 
передбачає усне обговорення проблем теми семінару. Може 
відбуватися у вигляді “круглого столу”, форуму, дебатів, 
симпозіуму, які базуються на обміні думками між усіма 
учасниками. Це привчає студентів самостійно мислити, сприяє 
розвитку аналітичних навичок, розвиває здатність до виваженої 
аргументації, обстоювання власної точки зору, адекватно 
оцінювати себе та поважати думки інших. Питання, винесені на 
диспут, повинні мати важливе теоретичне і практичне значення. 
Великий інтерес при цьому викликають проблеми, з яких 
відбуваються дискусії в засобах масової інформації. Крім інших 
завдань, що зазвичай реалізують на семінарському занятті, 
такий семінар сприяє формуванню у студентів навичок 
полеміста, здатного оперативно й аргументовано обстоювати 
власну позицію та критикувати іншу. При цьому одному 
доповідачеві доручається викласти одну з існуючих точок зору, 
а іншому – іншу. Дуже важливо організувати диспут так, щоб 
студенти могли уявити собі як сильні, так і слабкі сторони тих, 
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що сперечаються. Диспут може бути як самостійною формою 
семінару, так і елементом інших форм. 

11) Семінари з використанням ігрових ситуацій. 
Проводяться у формі пізнавальної гри за типом телевізійних 
ігор, наприклад: “Що, де, коли?”, “Брейн-ринг”, “КВК” та ін. 
Різновидом рольових ігор є семінари - прес-конференції. Це 
різновид семінару з обговорення доповідей. Студент, який 
виконує роль прес-секретаря веде конференцію; студенти-
журналісти ставлять запитання експертам з проблем, що 
винесені на розгляд семінару. З усіх питань плану семінару 
викладач доручає студентам підготувати стислі доповіді. На 
занятті після короткого вступу він надає слово доповідачеві з 
першого питання, після чого студенти ставлять йому запитання 
з теми доповіді. Запитання і відповіді на них є центральним 
елементом семінару, адже здатність поставити питання 
передбачає певну підготовленість студента з відповідної теми. 
Чим ґрунтовніша підготовка, тим глибші і кваліфікованіші 
запитання. Із закінченням відповідей слово для доповіді з 
наступного питання надається іншому студенту. Висновки 
викладач робить або після кожного питання, або наприкінці 
семінару. 

Окремі семінарські заняття проводять в оригінальних 
формах. Зокрема, деякі викладачі проводять семінарські заняття 
у формі судового засідання (на юридичних факультетах) або 
захисту дисертації на здобуття наукового ступеня. 

12) Семінар – «мозковий штурм». Студенти завчасно 
ознайомлюються з важливими проблемними завданнями, які 
потребують вирішення; під час семінару вносять конкретні 
пропозиції щодо розв'язання проблеми. Усі пропозиції 
записують, систематизують і визначають найбільш доцільні. 
Проблемні завдання повинні мати конкретну наукову, 
виробничу, соціальну спрямованість. Така робота проводиться, 
як правило, на старших курсах за умови достатньої теоретичної 
підготовки студентів. Ідея «мозкового штурму», запропонована 
в 1953 р. американським психологом А. Осборном, широко 
використовувалась у другій половині XX ст. відомими вченими, 
конструкторами складних технічних систем. Ефективним є 
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застосування «мозкового штурму» в процесі проведення 
консиліумів. 

13) Семінар за матеріалами соціологічних досліджень, 
проведених студентами під керівництвом викладача. 
Використання матеріалів таких досліджень на семінарах 
дозволяє студентам при вивченні соціології краще відчути її 
практичну значимість, повніше зв'язати теоретичні положення з 
практикою. А все це сприяє суттєвому пожвавленню семінарів, 
робить їх більш дієвими.  

14) Семінар на виробництві (промисловому підприємстві, 
фірмі тощо). Такі семінари практикуються нечасто, тому що 
вони пов'язані з великими витратами часу на їх підготовку. 
Разом із тим їх проведення дає чималий ефект, особливо в плані 
знайомства студентів з їх майбутньою роботою.   

15) Семінар-екскурсія в музеї чи по пам'ятних місцях.  
16) Спецсемінар. Він є особливим видом семінарського 

заняття і практикується на старших курсах із фахових 
навчальних дисциплін. Він покликаний поєднувати теоретичну 
підготовку майбутніх фахівців з їх участю в науково-дослідній 
роботі. Успіх спецсемінарів значною мірою залежить від 
досвіду ведучого. Спецсемінар, керований авторитетним 
спеціалістом, набуває характеру наукової школи, привчає 
студентів до колективного мислення і творчості. У ході 
спецсемінару важливу роль відіграють відповідна орієнтація 
студентів на групову роботу та її оцінка, використання 
спеціальних прийомів, наприклад, моделювання ситуацій.  

17) Міжпредметні семінари. Проводяться одним або різними 
викладачами; на них обговорюється навчальна інформація, яка є 
предметом вивчення декількох дисциплін. 

 
Особливості різних форм семінарів.  
При всій багатоманітності форм семінарських занять 

основними і найбільш поширеними серед них залишаються 
розгорнута бесіда і доповідна (реферативна) система. Що 
стосується інших, то вони являють собою або варіації цих двох, 
або деякі доповнення до них, що позбавляє навчальний процес 
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від певної трафаретності. Ці форми не протиставляються, вони 
перетікають одна в одну. 

Кожній із цих основних форм семінарських занять 
притаманні певні переваги і недоліки. Перевагами семінару у 
формі розгорнутої бесіди є те, що він передбачає підготовку до 
нього всіх студентів з кожного питання плану заняття та їх 
активну участь у семінарі. Підготовленість студентів є 
передумовою їх активної участі в обговоренні виступів 
доповідачів, з якими вони мають більш-менш однаковий рівень 
знань з теми. Кожний студент перебуває в однаковому 
становищі з іншими. Недоліком цієї форми семінарського 
заняття є нижчий, між за реферативної форми, теоретичний 
рівень розгляду питань, що ґрунтується на використанні 
переважно навчальної літератури. У своїх виступах студенти 
часто викладають матеріал фрагментарно, без належної 
аргументації й логічної послідовності. 

Реферативна форма дає змогу аналізувати питання семінару 
на високому теоретичному рівні. Готуючи реферати, студенти 
використовують наукову літературу, посилаються на неї в 
аналізі поставлених проблем, анотують окремі праці тощо. 
Реферати можна готувати з певної наукової статті чи 
монографії, що пов'язані з темою семінару. Підготовка, 
зачитування та обговорення рефератів сприяють формуванню у 
студентів навичок науково-дослідної роботи, вміння самостійно 
аналізувати, систематизувати й узагальнювати науковий 
матеріал, зіставляти різні думки, викладати матеріал у 
письмовій та усній формах тощо. 

Проте реферативна форма не стимулює ґрунтовної 
підготовки до семінару всіх студентів, у чому полягає її 
суттєвий недолік. Вони знають, що з питань плану вже 
призначено доповідачів, тому решті немає потреби готуватися 
ґрунтовно до виступів. Та й кожний із студентів-доповідачів 
готує реферат тільки зі свого питання і не вивчає інші. Значна 
різниця в рівні підготовки доповідачів і решти студентів 
призводить до того, що реферати часто лише зачитують, але не 
обговорюють. На семінарському занятті у реферативній формі 
рідко виникає дискусія. Це означає, що активність студентів на 



196 
 

такому занятті нижча, ніж на семінарі у формі розгорнутої 
бесіди. 

Отже, не можна беззастережно віддати перевагу одній із 
форм семінару. Її вибір залежить від багатьох обставин: теми 
заняття; місця теми в структурі навчального курсу (початок, 
середина, закінчення); рівня підготовки й активності студентів; 
обсягу навчального часу, відведеного на семінари; профілю 
підготовки фахівців тощо. Так, з перших тем курсу семінари 
потрібно проводити у формі розгорнутої бесіди, оскільки у 
студентів ще немає знань і навичок, необхідних для підготовки 
рефератів з дисципліни. Надалі, коли студенти оволодіють 
базовими категоріями науки, можливе використання 
реферативної форми. Її доцільніше використовувати у сильній 
та активній групі, ніж у слабкій і пасивній. Написання реферату 
вимагає значно більше часу, ніж підготовка фіксованого 
виступу, тому реферативну форму краще застосовувати у разі 
відведення на семінарські заняття більшого обсягу навчального 
часу. 

Щоб якнайповніше використати переваги кожної з форм 
семінарських занять і послабити дію притаманних їм недоліків, 
їх необхідно чергувати – одні семінари проводити у формі 
розгорнутої бесіди, інші – в реферативній. Позитивний ефект 
забезпечує також поєднання в одному семінарі елементів 
розгорнутої бесіди і реферативного розгляду питань: одні 
питання обговорюють у формі бесіди, з інших зачитують й 
обговорюють заздалегідь підготовлені реферати. 

 
3. Методика підготовки до семінару 
Етапи підготовки до семінару.  
Для того щоб семінар якнайповніше розкрив свої потенційні 

можливості як школи творчого колективного мислення, став 
справжнім розсадником знань, крім вибору його оптимальної 
форми та методики проведення, необхідна ґрунтовна підготовка 
до семінару студентів і викладача. 

У процесі початкової підготовки викладача до семінарського 
заняття, як і в процесі підготовки лекції, умовно можна 
виокремити три етапи: 1) визначення теми, мети і плану 
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семінару; 2) підбір і вивчення літератури; 3) підготовка 
методичної розробки до семінару. 

 
Визначення теми, мети і плану семінару.  
Тема. Тема лекції визначається навчальною програмою 

дисципліни, а тема семінарського заняття – темою лекції, після 
якої воно проводиться. Втім формулювання теми семінару не 
повинно дослівно збігатися з формулюванням теми лекції. 
Викладач має виокремити дещо інший аспект теми семінару, 
ніж розглянутий у лекції, щоб уникнути дублювання лекції 
семінаром. 

Мета. Мету семінарського заняття визначають на основі 
теми як передбачуваний результат її вивчення. Конкретизують 
мету на основі питань плану семінару, результати розгляду яких 
визначаються як окремі цілі чи завдання. Мету семінару 
фіксують у методичній розробці з теми. 

План. Після визначення теми виокремлюють і розташовують 
у логічній послідовності питання плану семінарського заняття. 
Питання не повинні бути надто широкими чи вузькими. 
Змістовно вони збігаються з питаннями плану лекції, проте 
(знову ж таки з метою уникнення дублювання) не мають 
відтворювати їх дослівно. У плані двогодинного семінарського 
заняття, як і в плані лекції, доцільно виокремлювати три 
питання. Якщо доводиться вибирати між двома і чотирма 
питаннями, то перевагу краще віддати двом. Їх можна 
розглянути на семінарі в повному обсязі, а коли питань більше 
трьох, то на їх розгляд часу зазвичай не вистачає. Доведеться 
або прискорювати виступи студентів з питань, або залишати 
останні питання нерозглянутими. 

Семінарське заняття як форма навчання за своєю методикою 
досить істотно відрізняється від лекції. Ця відмінність 
виражається і в плануванні семінару. Хоча головним тут, як і в 
лекції, залишається, виділення ключових питань, призначених 
для обговорення, але сама структура цього плану вельми 
відрізняється від лекційного планування. План семінару, в 
якійсь мірі, може бути порівняний з режисерським планом, який 
повинен виводити на сцену акторів (студентів) з заздалегідь 



198 
 

вивченими ролями і розігрувати своєрідний спектакль під 
назвою семінарське заняття. Саме тому план семінару повинен 
включати не тільки основні, але й додаткові питання, викладач 
повинен заздалегідь намітити як основних, так і додаткових 
виступаючих, йому необхідно бути готовим не тільки 
вислуховувати відповіді, але і самому включатися в диспут, 
виводячи його на рівень теоретичного аналізу та узагальнення. 
Всі ці особливості проведення семінару повинні бути 
відображені у його плані, що допомагає як викладачеві, так і 
студентам перейти від експромту до серйозного обговорення 
проблеми. Враховуючи ту обставину, що семінари досить 
істотно можуть відрізнятися один від одного за своєю формою, 
змінюється і їхня планова основа. План семінару є не тільки 
організуючим документом, але може служити і звітним 
документом при перевірці роботи викладача. 

 
Підбір і вивчення літератури.  
Підготовка до семінарського заняття охоплює також 

складення переліку літератури з теми заняття. Основну – 
навчальну літературу (підручники, навчальні посібники тощо), 
рекомендують до всіх тем семінарських занять і до переліку 
літератури з конкретних тем іноді не включають. У процесі 
проведення семінарів студентам, які виявляють інтерес до 
поглибленого вивчення дисципліни, готують доповіді чи 
реферати, рекомендують додаткову – наукову літературу. 
Орієнтовно вона налічує 4-6 назв наукових праць – 
першоджерел і сучасних публікацій. Переважно це ті самі праці, 
що вказані у навчальній програмі дисципліни і згадуються на 
лекції.  

Складаючи перелік літератури, викладач має зважати на 
можливості її використання студентами – наявність хрестоматії 
з дисципліни, відповідних монографій, журналів, збірників, 
матеріалів конференцій у бібліотеці факультету, вищого 
навчального закладу, міста, в Інтернеті тощо. Якщо до переліку 
внесено велику за обсягом працю, то потрібно вказати її розділи 
чи сторінки, на яких міститься матеріал, що безпосередньо 
стосується теми семінару. При цьому викладач сам повинен 
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ознайомитися з працями, які він рекомендує студентам до 
семінару. 

Порядок підбору і вивчення літератури з теми семінарського 
заняття залежить від того, читав викладач перед цим лекцію з 
відповідної теми, чи ні. Якщо викладач проводить лише 
семінари після лекцій, прочитаних іншим викладачем, він 
повинен передусім ознайомитися з навчальною програмою 
дисципліни, в якій у формі тез розкрито зміст теми, вміщено 
перелік наукової літератури з теми, а також вказано навчальну 
літературу (підручники, навчальні посібники) з дисципліни 
загалом. 

Після ознайомлення з навчальною програмою викладач 
вивчає тему за вказаною в ній навчальною літературою, а також 
іншими підручниками і навчальними посібниками. Після цього 
він має ознайомитися з науковою літературою – спершу з тією, 
перелік якої міститься у навчальній програмі, потім – з вказаною 
у плані семінарських занять, і нарешті – з іншою науковою 
літературою, яку він підбирає самостійно. Щоб орієнтуватися в 
новітніх публікаціях з теми, викладач переглядає відповідні 
періодичні видання за останні п'ять років (багато з них можна 
знайти в Інтернеті). Для систематизації роботи з літературою він 
може скласти її перелік у вказаній послідовності. 

Працюючи з літературою, викладач робить письмові записи, 
ксерокопії, роздруківки, записи на електронних носіях тощо, які 
потім використовує у написанні методичної розробки з теми 
семінару. Знання викладачем навчальної та наукової літератури 
є необхідною умовою проведення ним семінарського заняття. 
Підготовка до семінару передбачає також збирання та 
систематизацію відповідного фактичного матеріалу. 

 
Підготовка методичної розробки до семінару.  
Методична розробка – це складений викладачем розгорнутий 

план проведення семінару. Її підготовка не є обов'язковою для 
викладача, однак вона допомагає систематизувати опрацьований 
матеріал, структурувати семінарське заняття, домогтися логічної 
послідовності в його проведенні, полегшує підготовку до 
наступного семінару з теми тощо. Складення методичних 
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розробок до семінарських занять студентами, що проходять у 
вищих навчальних закладах педагогічну (асистентську) 
практику, є обов'язковим. 

Методична розробка має певну структуру, основними 
елементами якої є: 

–  заголовок: Методична розробка до семінарського заняття з 
теми «...» (зазначається тема) (2 або 4 години) 

–  план семінарського заняття; 
–  перелік рекомендованої літератури: навчальної та 

наукової; 
—  вступне слово викладача; 
—  формулювання першого питання плану семінару із 

зазначенням (у дужках у кінці формулювання) часу, відведеного 
на його розгляд (у хвилинах), і виокремленням підпитань: а); б); 
в) тощо; 

—  визначення, основні теоретичні положення у формі тез, 
фактичний матеріал за підпитаннями; 

—  додаткові питання; 
—  висновки з першого питання; 
—  формулювання другого питання плану семінару та ін.; 
—  формулювання третього питання плану семінару та ін.; 
—  висновки з теми семінарського заняття.  
Ґрунтовна підготовка викладача до семінарського заняття є 

необхідною умовою його успішного проведення. Готуватися 
потрібно не тільки до семінару, який викладач проводить 
вперше, а й до кожного наступного – опрацьовуючи новітню 
наукову літературу, доручаючи студентам готувати реферати за 
новими публікаціями, формулюючи проблемні питання тощо. 

 
4. Методика проведення та оцінювання семінарського 

заняття 
Структура семінарського заняття.  
На перший погляд видається, що проведення семінарського 

заняття не викликає особливих труднощів. Однак хороший (на 
високому теоретичному і методичному рівні) семінар провести 
важче, ніж прочитати лекцію. Якщо успіх лекції залежить 
здебільшого від викладача, то успіх семінару – від студентів, 
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їхньої підготовленості та активності. Викладачеві доводиться 
докладати значних зусиль, привчаючи студентів систематично 
працювати з навчальною і науковою літературою, готувати 
доповіді і реферати, виступати на семінарі, полемізувати, 
висловлюватися грамотною мовою тощо. 

Методика проведення семінарського заняття визначається 
передусім його структурою, основними елементами якої є: 
вступ, основна частина, підсумкова частина. 

До елементів вступу належать перекличка, формулювання 
теми семінару і вступне слово викладача. Як і у вступному слові 
лекції, у вступному слові до семінару мають обов'язково 
міститися зазначення зв'язку теми семінарського заняття з 
темою попереднього семінару, її теоретичне і практичне 
значення та визначення мети заняття. 

Основна частина складається з розгляду питань плану 
семінару. У виступах з питань студенти мають навести 
визначення, основні теоретичні положення, їх аргументацію та 
фактичний матеріал. 

Підсумкова частина охоплює висновки викладача з теми, 
зазначення позитивних і негативних моментів семінару тощо. 

 
Методичні вимоги до проведення семінару.  
Загальні. Для проведення семінарського заняття на високому 

методичному рівні викладач повинен володіти високою 
педагогічною майстерністю. Можна виокремити такі загальні 
методичні вимоги до проведення семінару: 

1) якщо на лекції говорить один викладач, то на семінарі 
мають говорити студенти, а викладач – лише зрідка. Він не 
повинен захоплюватися власними виступами, перетворювати 
семінар на продовження лекції. Схильність до власних виступів 
на семінарах часто виявляють малодосвідчені викладачі; 

2) викладач повинен докласти якнайбільше зусиль для 
залучення до активної участі в семінарі всіх студентів. Часто на 
семінарських заняттях виступають одні й ті самі студенти, а 
решта студентів, особливо ті, які сидять позаду, відмовчуються. 
Щоб залучити студентів до участі в семінарі, викладач має 
звертатися до них із запитаннями, пропонувати їм ставити 
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запитання студентам-доповідачам і викладачеві, виступати з 
доповненнями; 

3) на семінарі викладач не повинен користуватися заздалегідь 
підготовленими записами. Методичну розробку складають з 
метою підготовки викладача до семінару, систематизації 
матеріалу, забезпечення логічної послідовності у розгляді 
питань, а наявні в ній визначення та основні теоретичні 
положення викладач має знати напам'ять. Вимагаючи від 
студентів відповідей з питань плану семінару і на запитання, 
викладач сам не повинен шукати відповідей у власних записах. 

Щодо вступу. Поширена думка, що на початку семестру 
викладачеві потрібно ознайомитися з семінарською групою: 
успішністю студентів (за даними деканату), активністю групи 
загалом й окремих студентів (через спілкування з викладачами, 
які раніше проводили заняття в групі), активом (староста, члени 
інших виборних органів студентського самоврядування та ін.). 
Однак це може спричинити упереджене ставлення до групи й 
окремих студентів. Значно цікавіше сформувати власну думку 
про групу, а вже потім порівняти її з враженнями інших 
викладачів. 

Семінарське заняття завжди потрібно розпочинати з 
переклички. Викладач повинен уважно стежити за відвідуванням 
студентами семінарів, фіксувати у своїх записах із семінарських 
занять не тільки присутність на семінарі, а й запізнення на 
заняття. Іноді викладач взагалі не робить переклички, 
мотивуючи це необхідністю економії навчального часу, або 
звертається до старости групи з проханням назвати прізвища 
відсутніх студентів. Цього робити не варто, адже перекличка 
фіксує початок семінару, мобілізує й дисциплінує студентів, дає 
викладачеві змогу контролювати відвідування занять, 
знайомитися зі студентами, запам'ятовувати їхні прізвища та 
імена, що особливо важливо. Навіть якщо у викладача багато 
семінарських груп, він повинен намагатися запам'ятати кожного 
студента. 

Після переклички викладач формулює тему семінару і 
виголошує вступне слово, в якому зазначає зв'язок теми 
семінару з темою попереднього заняття, її теоретичне і 
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практичне значення та визначає мету семінару. Це допомагає 
домогтися логічної послідовності у вивченні навчальної 
дисципліни на семінарських заняттях, наголосити на важливості 
вивчення теми, мобілізувати і спрямувати пізнавальну 
діяльність студентів на початку семінару. Інші складові 
вступного слова визначає викладач. Воно не повинно бути 
великим за обсягом (не більше 3-5 хв.). 

Іноді після вступного слова викладач запитує, хто із 
студентів не готовий до семінарського заняття. Однак цього 
робити не варто. Викладач має знати, що до кожного чи майже 
до кожного семінарського заняття готуються всього кілька 
одних і тих самих студентів групи, а більшість студентів до 
семінарів майже або й зовсім не готується. На семінарі вони не 
виступають з доповідями, не беруть участі в обговоренні 
питань, а в разі запрошення їх викладачем до виступу або 
відмовляються відповідати, або зачитують стислий конспект 
лекції (іноді – чужий) чи матеріал із ксерокопії підручника. 
Підготувавшись зрідка (один-два рази на семестр) до виступу з 
одного питання і виступивши на семінарі, такі студенти і надалі 
до занять не готуватимуться. Зрештою, сам семінар як форма 
навчання не стимулює підготовки студента до кожного заняття з 
усіх питань плану, оскільки в академічній групі із 25-30 і більше 
студентів він не матиме змоги виступити на кожному семінарі. 
Уже ці особливості семінарських занять свідчать, що ними не 
можна замінити лекцію, бо саме вона була і залишається 
головним джерелом знань для студентів. 

Можлива ситуація, коли на запитання викладача щодо 
готовності до семінару всі або майже всі студенти групи 
заявлять, що вони до нього не готові (навіть підготовлені 
студенти можуть заявити про неготовність на знак солідарності 
з більшістю). У такому разі викладачеві доведеться або 
переносити семінарське заняття на інший час, що він не має 
права робити, або замість семінару читати лекцію, що 
недоцільно робити тільки в одній академічній групі, коли лекція 
читається потоком. 

Щодо основної частини. Після вступного слова викладач 
формулює перше питання плану семінарського заняття, 
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вказуючи, на що саме потрібно звернути увагу в його розгляді, і 
запрошує студентів до виступу. На перших семінарських 
заняттях визначати студентів-доповідачів викладачеві варто за 
принципом добровільності, тобто запрошувані до виступу тих 
студентів, які цього прагнуть. Надалі добровільність потрібно 
поєднувати з викликом доповідачів, щоб спонукати до виступів 
пасивних студентів. 

Під час виступу студента викладач повинен його уважно 
слухати і не перебивати своїми зауваженнями, коментарями чи 
запитаннями. Допускається хіба що тактовне виправлення 
неправильно вимовленого слова, помилкового наголосу тощо. 
Зупиняє викладач студента у двох випадках: 1) якщо студент 
відповідає не по суті питання або 2) затягує час виступу. 
У першому разі викладач нагадує студенту, про що саме має йти 
мова у розгляді питання. Якщо доповідач і надалі ухиляється від 
викладу суті питання, викладач припиняє його виступ і 
пропонує висловитися іншому студенту. У другому випадку 
викладач пропонує студенту скорочувати час виступу, 
зупиняючись на основному в змісті питання. Затягування 
виступу нерідко відбувається тому, що студент дослівно зачитує 
текст підручника або наукової статті. Трапляється, що такий 
текст він заздалегідь взагалі не читав і знайомиться з ним уже на 
семінарі, тому не може виокремити в ньому основне. Таких 
«доповідей» краще не допускати. Студентів потрібно привчати 
не до зачитування, а до переказу підготовленого тексту. 

Іноді доповідач висловлює бажання виступити тільки з 
частини питання, розраховуючи, що решту його змісту 
розкриють інші студенти. Деякі викладачі у такій практиці 
вбачають засіб залучення більшої кількості студентів до 
обговорення теми. Однак при цьому зміст питання може 
залишитися недостатньо розкритим. Крім того, така практика 
сприяє поверховій підготовці студентів до семінару. Перші 
виступи з кожного питання мають бути повними, всебічними і 
глибокими, наближаючись за змістом і формою до доповіді. 
У такому разі і рівень наступних виступів (доповнень) буде 
вищим, оскільки від студентів вимагатиметься не просте 
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доповнення виступу, а повідомлення про те важливе, чого не 
згадав доповідач. 

Слухаючи виступ студента, викладач на чистому аркуші 
паперу відзначає його окремі висловлювання, формулювання, 
цікаві думки, обмовки, помилки тощо, до яких потрібно 
повернутися у розгорнутому обговоренні питання. Якщо 
студент припустився помилки, викладач його не виправляє, а 
вже після виступу запитує, чи звернули увагу на неї студенти. 
Досвід свідчить, що студенти доповідача уважно не слухають, 
вони переглядають підготовлені матеріали, готуються до 
виступу із наступного питання, а іноді займаються сторонніми 
справами. Це значно знижує ефективність семінару. Тому 
викладач повинен стежити, щоб студенти зосередилися на 
доповіді, робити зауваження тим, хто відволікається; звертатися 
до аудиторії із запитаннями тощо. 

Після закінчення виступу студента з питання викладач 
пропонує аудиторії звернутися до доповідача із запитаннями. 
Потрібно стежити за тим, щоб запитання студентів були 
суттєвими, пов'язаними з темою, чітко сформульованими. Під 
час відповідей доповідача на запитання студентів в аудиторії 
складається сприятлива для виникнення дискусії ситуація. 
Наявність дискусії, яка сприяє глибокому й усвідомленому 
засвоєнню навчального матеріалу, є ознакою хорошого 
семінарського заняття. Дискусія може розпочатися між 
доповідачем та іншими студентами і продовжитися вже між 
усіма студентами. 

Після відповідей доповідача на запитання студентів до нього 
із запитаннями може звернутися викладач. Якщо студент 
розкрив основний зміст питання, не припустився помилок і 
відповів на запитаний студентів, то викладачеві не варто цього 
робити. Свої запитання він ставить тоді, коли студент упустив у 
виступі щось важливе або якщо до нього не зверталися із 
запитаннями студенти. При цьому не слід задавати складних 
запитань слабко підготовленим студентам, щоб не відбивати у 
них бажання виступати на семінарі з власної ініціативи. 
Запитань викладача не повинно бути багато, щоб не 
перетворювати семінар на іспит. Якщо ні студенти, ні викладач 
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не ставлять запитань доповідачеві, то в нього може скластися 
враження, що його виступ ні в кого не викликав інтересу. 

Відповіді доповідача на запитання показують, наскільки 
добре він усвідомив матеріал. У реакції студенти на запитання 
виявляються його інтелектуальні і психологічні риси: 
самостійність мислення, самовладання, зібраність або, навпаки, 
нерішучість, боязкість перед аудиторією, нездатність швидко 
орієнтуватися в матеріалі, невміння сформулювати власну 
думку. Залежно від індивідуальних рис доповідача викладачеві 
доводиться або витримувати паузу, надаючи студенту час на те, 
щоб він сформулював думку, або звертатися до аудиторії з 
пропозицією разом подумати над відповіддю на запитання. 

Після відповідей на запитання доповідач займає своє місце, а 
викладач пропонує студентам зробити доповнення з питання, 
під час яких також бажано стимулювати дискусію між 
студентами. Доповнення не повинні затягуватися, щоб 
залишився час для розгляду наступних питань плану семінару. 

Після закінчення доповнень викладач ставить перед 
аудиторією одне чи два додаткові питання в межах 
обговорюваної теми, які він сформулював під час підготовки 
методичної розробки до семінару, і пропонує студентам дати на 
них відповіді. Це сприятиме поглибленню розгляду питань 
плану семінару; бажано щоб питання мали проблемний 
характер. 

На завершення розгляду першого питання викладач з'ясовує 
наявність у студентів запитань і в разі потреби відповідає на них 
чи пропонує відповісти студентам, робить висновок з питання і 
логічно переходить до другого питання, яке, як і наступні, 
розглядають у такій самій послідовності. 

Отже, обговорення питання плану семінарського заняття 
відбувається не в довільній формі, а в такій логічній 
послідовності: 

—  постановка питання викладачем; 
—  виступ студента (доповідача) з питання; 
—  запитання студентів до доповідача; 
—  запитання викладача до доповідача (за потреби); 
—  доповнення, обговорення питання всіма студентами; 
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—  додаткові питання викладача та відповідь на них 
студентів; 

—  висновок викладача з питання і перехід до наступного 
питання. 

Такої послідовності дотримуються у проведенні 
семінарського заняття як у бесідній, так і в реферативній 
формах. 

Викладач повинен у своєму зошиті (журналі) акуратно 
фіксувати всі види участі студентів у семінарі: доповіді, 
підготовку рефератів, виступи з ними, доповнення тощо, 
використовуючи певну символіку, нараховувати за них бали, що 
не тільки доцільно з погляду стимулювання виступів на 
семінарах, а й необхідно у проведенні занять за кредитно-
модульною системою. 

Щодо підсумкової частини. У підсумковій частині семінару 
викладач спершу робить висновки з теми заняття, 
конкретизуючи їх за питаннями плану. Потім звертає увагу на 
позитивні і негативні сторони (моменти) семінарського заняття: 
відзначає кращі доповіді і доповнення, найактивніших 
студентів, закликає пасивних студентів до активності тощо. 
Оцінок (балів) за семінарське заняття при цьому бажано не 
називати, щоб не створювати у студентів враження, що їхні 
виступи недооцінені, оцінені нижче, ніж виступи інших 
студентів тощо. На закінчення семінару викладач дає завдання 
на наступне семінарське заняття і методичні поради щодо 
підготовки до нього. Важливо закінчити семінар до дзвінка, щоб 
не займати час на перерві. 

Щодо окремих ситуацій. На семінарських заняттях можуть 
виникати деякі ситуації, які вимагатимуть підвищеної 
активності викладача. Іноді виступи з питань плану семінару є 
досить стислими (тривають 5-7 хв.) і студенти їх не 
обговорюють – не звертаються до доповідача із запитаннями і 
не доповнюють його виступ. У такому разі питання плану 
семінару можуть бути вичерпані задовго до закінчення заняття і 
викладач не матиме чим заповнити час, що залишився. Щоб 
уникнути такої ситуації, викладачеві не слід одразу переходити 
до розгляду наступного питання за відсутності бажаючих 
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виступити з доповненнями, а розтягнути розгляд питання за 
часом через стимулювання доповнень студентів, звернення до 
них із власними запитаннями, пропозиції звернутися із 
запитаннями до нього тощо. 

Можлива й така ситуація, що до семінару не підготувався 
жоден студент. Виступати з власної ініціативи ніхто не бажає, а 
викликані для виступу студенти відмовляються від нього через 
непідготовленість. У такому разі викладачеві не варто 
викликати для відповіді всіх студентів підряд. Обговорення 
теми він може розпочати із розгляду найпростіших питань, 
відповіді на які студенти знають і без попередньої підготовки, 
поступово підводячи його під питання плану семінару. При 
цьому можна звертатися до вже наявних у студентів знань із тем 
попередніх семінарських занять, із прослуханих ними лекцій, 
пропонувати їм дати власну оцінку певним фактам поточного 
життя суспільства, самому відповідати на поставлені питання 
тощо. Досвід свідчить, що, розговорившись, студенти можуть 
подолати невпевненість у власних знаннях і робити невеликі 
виступи. 

Зрештою, кожен викладач має власний досвід уникнення і 
подолання критичних ситуацій на семінарах. Жодна методика 
не в змозі передбачити всіх можливих нюансів навчального 
процесу. 

 
Оцінка якості семінарського заняття.  
З методичної точки зору, як викладачеві, так і студенту 

важливо знати не тільки форми проведення семінарських занять, 
а й критерії оцінки їх якості. У методологічній літературі є 
кілька варіантів таких критеріїв. Один із них був 
запропонований С. Кісельгоф і його колегами-співавторами. 
З точки зору цих дослідників, критеріями оцінки якості 
семінарського заняття можуть бути: 1) план семінару; 2) список 
рекомендованої літератури; 3) організація семінару; 
4) активність студентів; 5) стиль проведення семінару; 
6) підготовленість викладача і його майстерність; 7) ставлення 
викладача до студентів; 8) ставлення студентів до викладача і до 
досліджуваного предмета.  
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Розглянемо ці пункти більш докладно.  
1) План семінару визначається темою, яку належить вивчити, 

і програмою курсу, що вивчається. План семінару з соціології 
складається викладачем і повністю залежить від його досвіду і 
майстерності. При цьому є різні ситуації: або семінари веде сам 
лектор, або він тільки читає лекції, а семінари веде за ним 
викладач, або лектор читає лекції і веде семінари в окремих 
групах потоку, а в інших групах цього ж потоку заняття 
проводить викладач.  

Ясно, що у всіх цих випадках необхідна чітка узгодженість 
між лекційними і семінарськими темами; між темами, що 
вивчаються в одній групі і в паралельних; потрібно 
ідентифікувати кількість питань, форми проведення занять і 
контролю занять. Всі ці моменти визначаються методикою 
підготовки семінару. При цьому необхідно узгодити як творчу 
діяльність викладача (складання плану семінару, який може 
бути скупим або розгорнутим, затеоретизованим або буденно-
приземленим, погодженим із профілем спеціальності або 
далеким від неї і т. ін.), так і організуючу діяльність кафедри, 
яка повинна проводити різнобічну методичну роботу, зокрема, 
затверджувати робочі плани кожного викладача з тим, щоб 
уникнути будь-якого свавілля у викладацькій діяльності.  

2) Якість рекомендованої літератури визначається тим, що 
список її може бути або дуже вузьким, або занадто широким; він 
може включати або застарілі роботи, або такі, яких ще немає у 
бібліотеці. Тому чітке оформлення списку рекомендованої 
літератури є важливою методичною вимогою підготовки 
семінару, особливо при вивченні соціології.  

3) Організація семінару – багатоаспектний критерій. Тут 
відбивається ступінь готовності як студентів, так і викладача. 
Організація може бути чіткою, злагодженою, а може бути 
досить хаотичною. Час проведення семінару має бути суворо 
розписано і повністю відповідати меті заняття. Викладач не 
повинен зловживати своїм правом втручатися у відповіді 
студентів, він повинен уміло спрямовувати хід обговорення, 
чітко регулюючи при цьому час обговорення. Лише в результаті 



210 
 

такої злагодженої роботи викладача і студентів вдається повною 
мірою розібрати всі аспекти даної проблеми.  

4) Активність студентів проявляється як у їхніх відповідях, 
так і щодо відповідей своїх товаришів, до зауважень і доповнень 
викладача, у фіксації важливих положень розглянутих питань у 
вигляді спеціальних записів тощо.  

5) Стиль проведення семінару характеризується такими 
якостями, як високий інтерес слухачів, їх жваве і зацікавлене 
участь в обговоренні питань або ж, навпаки, нудьга, 
трафаретність, формалізм, відсутність будь-якого інтересу з 
боку студентів.  

6) Наступний пункт також відображає професійну 
майстерність викладача, його теоретичну і психологічну 
готовність до проведення семінару. Тут особливо зримо 
відчувається різниця між молодим викладачем-початківцем і 
викладачем, який має багатий досвід викладацької діяльності.  

7) Викладач, маючи поруч професійних якостей, в той же час 
є особистістю з набором своїх психологічних якостей. 
Психологічні якості викладача повинні відповідати його 
професії. Тут особливо цінується міра, причому міра в усьому: і 
в строгості, і в лібералізмі. Тут не проходять цинізм викладача і 
його зарозумілість по відношенню до студентів, особливо до 
їхніх недоліків, байдуже ставлення до аудиторії та викладацької 
діяльності, його професійна етика.  

8) Як відповідна реакція будується і ставлення студентів до 
викладача. Це відношення можна укласти в шкалу: шанобливе, 
байдуже, критичне, вороже.  

Існують і інші критерії, зокрема:  
1) Цілеспрямованість: постановка проблеми, прагнення 

пов’язати теорію з практикою, з використанням матеріалу в 
майбутній професійній діяльності. 

2) Планування: виділення основних питань, пов’язаних із 
профілюючими дисциплінами, наявність новинок у списку 
літератури. 

3) Організація семінару: уміння викликати і підтримувати 
дискусію, конструктивний аналіз всіх відповідей і виступів, 
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наповненість навчального часу обговоренням проблем, 
поведінка самого викладача. 

4) Стиль проведення семінару: жвавий, із постановкою 
гострих питань, дискусією або в’ялий, який не викликає ні 
думок, ні інтересу. 

5) Відношення „викладач – студенти”: шанобливі, в міру 
вимогливі, байдужі.  

6) Керівництво групою: швидкий контакт зі студентами, 
впевнена поведінка в групі, розумна і справедлива взаємодія зі 
студентами або, навпаки, підвищений тон, опора в роботі на 
лідерів, яка залишає пасивними інших студентів. 

7) Зауваження викладача: кваліфіковані, узагальнюючі або 
немає зауважень 

8) Ведення студентами записів на семінарах: регулярно, 
рідко, не ведуть. 
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ПИТАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ ТА КОНТРОЛЮ 

ЗАСВОЄННЯ ЗНАНЬ 
Що таке «практичне заняття»? Яка його дидактична мета? 
Дайте визначення семінару як форми навчання. Яка дидактична 

мета семінарського заняття? 
Визначте та охарактеризуйте переваги семінару порівняно з 

іншими формами навчання. 
У чому полягає обмеженість семінару як форми навчання? 
Як семінар має співвідноситися з лекцією за змістом і часом 

проведення? 
Вкажіть форми семінарських занять, які використовують у 

навчальному процесі. 
Які фактори впливають на вибір форми семінарського заняття? 
Визначте основні етапи процесу підготовки викладача до семінару. 
Сформулюйте основні вимоги до складення плану семінарського 

заняття. 
У якій послідовності викладач вивчає літературу у процесі 

підготовки до семінару? 
Що таке методична розробка до семінарського заняття, розкрийте її 

структуру? 
Вкажіть основні елементи структури семінарського заняття. 
Яких загальних методичних вимог повинен дотримуватися 

викладач при проведенні семінару? 
Охарактеризуйте вступну частину семінарського заняття. 
У якій послідовності відбувається обговорення питань плану 

семінарського заняття? 
У яких випадках викладач зупиняє виступ студента на семінарі? 
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Чи обов'язкове оцінювання участі студентів у семінарських 
заняттях? 

 
ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

Охарактеризуйте методику проведення семінарських занять із 
соціології. 

Що включає в себе план-конспект семінарського заняття з 
соціології? 

Сформулюйте модель семінарського заняття з соціології в активній 
формі. 

Визначте методи ведення групової дискусії. Студентське 
модерування дискусії відбувається на семінарському занятті. 
Студент/ка готуються до модерування одного з питань семінару 
протягом 10-15 хвилин. 

Як має відбуватися підготовка студента до семінарського заняття? 
Розробіть розгорнутий план семінарського заняття з соціології. 
Розробіть сценарій диспуту або навчальної гри на соціологічну 

тематику.  
Наведіть приклади вдалого і невдалого семінарського заняття. 

Охарактеризуйте їх. 
Складіть методичну розробку семінарського заняття. 
Зробіть порівняння лекційного і семінарського заняття. 
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ТЕМА 8. САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ 
План: 
1. Організація та форми самостійної роботи студентів 
2. Опрацювання літератури як основний метод самостійної 

роботи 
3. Навчально-дослідна робота студентів 
4. Науково-дослідна робота студентів 
5. Індивідуальна робота та консультації 
 
1. Організація та форми самостійної роботи студентів 
Роль і місце самостійної роботи у засвоєнні навчального 

матеріалу.  
Життям доведено, що тільки ті знання, які студент здобув 

самостійно, завдяки власному досвіду, думці і дії, будуть 
насправді міцні. У процесі викладання навчального матеріалу 
засвоюється 15% інформації, що сприймається на слух, 65% – на 
слух і зір. Якщо ж навчальний матеріал опрацьовується 
власноручно, самостійно виконується завдання від його 
постановки до аналізу отриманих результатів, то засвоюється не 
менше 90% інформації. Саме тому вища школа поступово, але 
неухильно переходить від передачі інформації до керівництва 
навчально-пізнавальною діяльністю, формування у студентів 
навичок самостійної творчої роботи. Тому самостійна робота 
студентів, підходи до якої потребують докорінних змін, на 
сучасному етапі має стати основою вищої освіти, важливою 
частиною процесу підготовки фахівців. Від організації 
самостійної роботи, вибору оптимальних її форм значною мірою 
залежить ефективність навчально-виховного процесу загалом. 
Правильна організація самостійної роботи забезпечує виконання 
основного завдання вищої освіти – оволодіння студентами не 
тільки глибокими науковими знаннями, а й методами 
самостійного і творчого пошуку нових знань та вивчення явищ 
суспільного життя. 

Самостійна робота – навчальна діяльність студентів у 
вільний від обов'язкових аудиторних занять час. 

Зміст самостійної роботи студентів визначають навчальна 
програма дисципліни, методичні матеріали, завдання та вказівки 
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викладача. Самостійна робота студентів забезпечується 
системою навчально-методичних засобів, передбачених для 
вивчення конкретної навчальної дисципліни: підручниками, 
навчальними та методичними посібниками, конспектом лекцій 
викладача тощо. Методичні матеріали для самостійної роботи 
студентів повинні передбачати можливість проведення 
самоконтролю з боку студента. Для самостійної роботи 
студентам також рекомендують відповідну наукову літературу 
(першоджерела, монографії, статті). 

Самостійно працювати над вивченням конкретної 
дисципліни студенти можуть у бібліотеці вищого навчального 
закладу чи факультету, навчальному кабінеті, комп'ютерному 
класі тощо, а також у домашніх умовах. 

 
Основні форми самостійної роботи.  
Згідно з «Тимчасовим положенням про організацію 

навчального процесу в кредитно-модульній системі підготовки 
фахівців», затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки 
України від 23.01.2004 р. № 48, самостійна робота студентів 
охоплює: підготовку до аудиторних занять (лекцій, семінарів 
тощо); виконання завдань з навчальної дисципліни протягом 
семестру; роботу над окремими темами відповідно до 
навчально-тематичних планів; підготовку до практики та 
виконання завдань, передбачених практикою; підготовку до всіх 
видів контрольних випробувань, у тому числі до модульних і 
комплексних контрольних робіт; підготовку до підсумкової 
державної атестації, у тому числі й виконання випускної 
кваліфікаційної роботи; роботу в студентських наукових 
гуртках; участь у роботі факультативів, спецсемінарів; участь у 
науковій і науково-методичній роботі кафедр і факультетів; 
участь у наукових і науково-практичних конференціях, 
семінарах, конкурсах. 

Отож, основними формами самостійної роботи студентів є 
навчальна і дослідницька (наукова). Навчальна самостійна 
робота охоплює різні форми підготовки до навчальних занять 
(лекцій, семінарів, тощо), іспитів і заліків. Основний обсяг 
самостійної роботи припадає на час між лекцією і семінаром. 
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У процесі самостійної роботи студенти, працюючи з 
навчальною і науковою літературою, закріплюють і 
поповнюють отриману на лекції інформацію, перетворюючи її 
на знання. Крім того, самостійно студенти працюють, готуючись 
до іспитів і заліків. Дослідницьку (наукову) самостійну роботу 
студентів донедавна поділяли на навчально-дослідну, 
передбачену навчальним планом, та науково-дослідну, яку 
виконують у позанавчальний час. Основними формами 
навчально-дослідної роботи студентів є написання рефератів, 
курсових і кваліфікаційних робіт, а формами науково-дослідної 
роботи – написання наукових статей, участь у наукових 
конференціях, роботі студентських наукових гуртків і 
проблемних груп, у конкурсах студентських наукових робіт 
тощо. 

Регламентування навчального часу на самостійну роботу.  
Самостійна робота становить значну частину загального 

обсягу навчального часу студентів. Згідно з Положенням про 
організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах, 
затвердженим наказом Міністерства освіти України № 161 від 
02.06.1993 р., навчальний час студента визначається кількістю 
облікових одиниць часу, відведених для здійснення програми 
підготовки на певному освітньому або кваліфікаційному рівні. 
Обліковими одиницями навчального часу студента є академічна 
година (45 хв.), навчальний день (до 9 акад. год.), навчальний 
тиждень (до 54 акад. год.), навчальний семестр (терміни згідно 
навчального плану), навчальний курс (час навчальних семестрів, 
підсумкового контролю та канікул), навчальний рік 
(календарний рік, початок 1 вересня). 

Облік навчального часу також здійснюється у кредитах. 
У зв'язку з приєднанням до Болонського процесу в Україні як 
одиницю виміру та обліку навчального часу студента 
запроваджено кредит ECTS (Європейської кредитно-
трансферної системи), що становить 36 годин (з 1 вересня 
2015 р. – 30). 

Навчальні заняття у вищому навчальному закладі тривають 
2 академічні години з перервами між ними (іноді навчальне 
заняття триває 80 хв. без перерви) і проводяться за розкладом. 
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Розклад має забезпечити виконання навчального плану в 
повному обсязі. 

Навчальний час, відведений для самостійної роботи студента, 
регламентується робочим навчальним планом і повинен 
становити не менше 1/3 (33%) та не більше 2/3 (66%) загального 
обсягу навчального часу студента, відведеного для вивчення 
конкретної дисципліни. Якщо, наприклад, для вивчення 
філософії згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України 
«Про організацію вивчення гуманітарних дисциплін за вільним 
вибором студента» № 642 від 09.07.2009 р. передбачено три 
кредити ECTS, тобто 108 годин, то це означає, що на самостійну 
роботу студентів з цього обсягу може бути відведено від 36 до 
72 годин, а на аудиторні заняття (лекції, семінари) – відповідно 
від 72 до 36 годин. 

Співвідношення обсягів аудиторних занять і самостійної 
роботи студентів визначається з урахуванням специфіки та 
змісту конкретної навчальної дисципліни, її місця, значення і 
дидактичної мети в реалізації освітньо-професійної програми, а 
також питомої ваги в навчальному процесі практичних, 
семінарських і лабораторних занять. З тих навчальних 
дисциплін, де передбачено не лише засвоєння певного обсягу 
знань, а й вироблення необхідних практичних вмінь і навичок, 
обсяг аудиторних занять становить, як правило, близько 2/3, а з 
інших навчальних дисциплін – близько 1/3 загального обсягу 
часу. 

«Рекомендації щодо структури залікового кредиту та порядку 
оцінювання навчальних досягнень студентів», затверджені 
наказом Міністерства освіти і науки України «Про 
впровадження кредитно-модульної системи організації 
навчального процесу» № 774 від 30.12.2005 р., передбачають, 
що обсяг аудиторної роботи не повинен перевищувати 50% 
залікового кредиту, який містить модулі кількох видів 
навчальної діяльності студентів (аудиторної, самостійної та 
індивідуальної роботи). Орієнтовні обсяги самостійної та 
індивідуальної роботи можуть становити по 25%. За цими 
рекомендаціями на самостійну роботу студентів відводиться не 
менше половини навчального часу. 
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Ще одне питання стосується співвідношення часу 
аудиторних занять і самостійної роботи студентів протягом 
навчального тижня, тривалість якого має становити не більше 
54 академічних годин. Якщо на самостійну роботу припадає від 
1/3 до 2/3 загального обсягу навчального часу, відведеного для 
вивчення конкретної дисципліни, то це означає, що аудиторні 
заняття можуть становити від 36 до 18 годин на тиждень. Це теж 
дає змогу лімітувати самостійну роботу студентів і скорочувати 
обсяги аудиторних занять. 

 
2. Опрацювання літератури як основний метод 

самостійної роботи 
Методичні вимоги щодо роботи з науковою книгою.  
Робота з книгою є основою всіх форм і видів самостійної 

роботи студентів – як навчально-дослідної, так і науково-
дослідної. Уміння і бажання студента працювати з книгою 
визначають успішність його навчання та досягнення у науковій 
роботі. За всієї багатоманітності форм і засобів самостійної 
роботи студентів основний її зміст становить їх систематична 
робота з книгою – навчальними та науковими виданнями. 
Викладач повинен сформувати у них уміння і навички щодо 
виконання такої роботи. 

Існують певні методичні вимоги до формування у студентів 
умінь і навичок роботи з науковою книгою: 

1) Систематичність, яка означає, що працювати з книгою 
студент повинен щоденно, а не від часу до часу, наприклад, під 
час підготовки до іспиту чи заліку. Формування у студентів 
звички систематичного читання є одним із найважливіших 
завдань викладача, але водночас студент сам повинен привчити 
себе працювати з книгою щоденно протягом усього навчального 
року. Систематична робота з книгою розвиватиме у студентів 
інтерес до науки. 

2) Розуміння і свідоме засвоєння прочитаного. Для розуміння 
написаного в книзі студент повинен мати здатність до 
абстрактного мислення, певний рівень теоретичної підготовки, 
термінологічної грамотності, яка полягає у знанні значень слів і 
словосполучень як термінів відповідної науки. Свідоме 
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засвоєння прочитаного передбачає не механічне його 
запам'ятовування, а розуміння матеріалу, що вивчається, не 
збирання і накопичення фактів, а розкриття їх сутності, 
встановлення зв'язків і закономірностей. Студентам необхідно 
пояснити, що розуміння значення наукових термінів сприяє 
формуванню логічного мислення. Важливим є зацікавлення 
студентів походженням (етимологією) термінів та їх зв'язками із 
суміжними поняттями. 

3) Критичне ставлення до написаного. Друковане слово 
викликає у більшості людей довіру вже самим фактом його 
друкування. Люди зазвичай сприймають надруковану 
інформацію як істинну, хоча вона може такою не бути. Така 
ситуація можлива не тільки у повсякденному житті, а й у науці, 
де багато гіпотез, припущень, спірних і суперечливих позицій, 
концепцій тощо. Є книги, в яких наведено застарілі факти, 
неправильні судження й висновки. Зрештою, сам процес 
наукового пізнання є діалектичним поєднанням істинного і 
хибного знання. Абсолютної істини, істини «в останній 
інстанції» немає. Тому студентів потрібно навчити критичного 
ставлення до написаного в книзі, без якого неможливий 
розвиток науки. 

4) Формування власної позиції з питання, про яке йдеться в 
книзі. Критичне ставлення до написаного має полягати не в його 
запереченні, а в намаганні знайти слабкі місця в позиції автора, 
його аргументації тощо і сформувати власне бачення проблеми. 
У цьому полягає суть наукового пошуку. 

Робота з науковою книгою у підсумку повинна сформувати у 
студента вміння самостійно міркувати про отриману з неї 
інформацію. Це вміння виявляється у розумінні основних 
понять і суджень, умовиводів і висновків, що містяться у 
прочитаній книзі, у здатності розібратися в доведеннях 
істинності тих чи тих міркувань автора; в розумінні доцільності 
й доречності наведених у книзі прикладів та ілюстрацій, що 
пояснюють доведення і висновки автора; у здатності 
відокремити від основних і необхідних тверджень і доведень усі 
ті додаткові відомості, які не відіграють особливо важливої ролі, 
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а мають другорядне значення; у спроможності критично 
розібратися у змісті книги, охарактеризувати й оцінити її. 

 
Прийоми роботи з науковою книгою.  
Крім методичних вимог до формування у студентів умінь і 

навичок роботи з книгою, виокремлюють кілька традиційних 
прийомів роботи з науковою книгою: 

1) Перегляд літератури. Передбачає ознайомлення з 
титульним аркушем, анотацією, структурою (змістом), вступом 
та висновками книги. Здійснюють його під час відбору наукової 
літератури з-поміж кількох видань. Після цього занотовують 
назву книги та її видавничі дані: місто, видавництво, рік 
видання, обсяг у сторінках. 

2) Складення плану книги через виокремлення переліку 
аналізованих у ній питань у межах кожного із елементів 
структури змісту – розділів, підрозділів, глав, параграфів. Його 
роблять з метою попереднього ознайомлення зі змістом книги 
перед її подальшим вивченням загалом або частково. 

3) Складення тез з окремого елемента структури книги як 
конкретизація його змісту. Здійснюють його для використання у 
виступі на семінарському занятті. 

4) Конспектування книги. Передбачає складення тез, у яких 
викладають загальний зміст книги, і цитування, що дослівно 
відтворює певну частину тексту. Цитату виокремлюють лапками 
із зазначенням сторінки (сторінок), де вона міститься. Якщо 
книга написана колективом авторів, з'ясовують кому із них 
належить цитована частина тексту, щоб у разі її використання в 
усному виступі чи науковій праці назвати ім'я конкретного 
автора.  

Конспектування в минулому використовували переважно в 
науково-дослідній роботі, тепер наукові праці зазвичай не 
конспектують, а копіюють повністю або частково. Часткове 
копіювання книги теж роблять, забезпечуючи можливість 
встановлення авторства тексту та його розташування в книзі. За 
наявності наукової праці в електронному варіанті (в Інтернеті) її 
або роздруковують, або копіюють (повністю чи частково) на 
електронний носій. Якщо є доступ до електронного і паперового 
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варіантів книги, то варто обрати паперовий, оскільки такий 
текст краще сприймається і запам'ятовується. 

5) Виписування на картки. Це конспектування матеріалу з 
різних проблем книги на окремих аркушах паперу (картках) – 
роблять з метою його проблемної систематизації та 
використання в науково-дослідній роботі. 

 
Вплив науково-технічного прогресу на роботу з книгою.  
Науково-технічний прогрес вніс істотні корективи у прийоми 

роботи з науковою книгою. Складання тез, конспектування, 
виписування на картки поступово витісняються 
ксерокопіюванням, скануванням, роздруковуванням з 
електронних носіїв чи з мережі Інтернет тощо. Завдяки 
технічним засобам коло доступних студентам літературних 
джерел значно розширилося. Проте водночас відпала потреба в 
навичках конспектування, умінні відокремити головне від 
другорядного, самостійно письмово викладати науковий 
матеріал тощо. Готуючись, наприклад, до семінарського заняття, 
студенти нерідко просто механічно копіюють текст підручника 
чи наукової праці і без попереднього опрацювання зачитують 
його у своєму виступі на семінарі (у кращому разі – позначивши 
певні положення фломастером чи маркером). Тому особливо 
важливе формування у студентів умінь і навичок самостійного 
письмового викладу матеріалу – написання рефератів, 
доповідей, резюме, есе тощо на основі наукових праць. 

 
3. Навчально-дослідна робота студентів 
Навчально-дослідна робота студентів охоплює ті види 

наукової роботи, які передбачені навчальним планом, зокрема, 
написання рефератів, курсових і кваліфікаційних робіт. 

Реферат.  
Реферат – це стислий виклад змісту однієї або кількох 

наукових праць. Написанням рефератів студенти займаються з 
першого курсу, найчастіше для виступу на семінарському 
занятті. У такому рефераті з використанням наукової літератури 
висвітлюють зміст певного питання плану семінару чи наукової 
статті, що його стосується. Визначаючи обсяг реферату, слід 
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враховувати, що за 10 хв. людина може прочитати текст, 
надрукований на 4-х стандартних сторінках.  

Іноді реферати мають дещо іншу структуру. Вони за 
структурою наближаються до курсової роботи, тобто містять 
титульний аркуш, зміст (план), вступ, основну частину, 
висновки, список використаних джерел, хоча й поступаються їй 
за обсягом.  

Ефективність навчально-дослідної роботи у формі написання 
рефератів значно знижує те, що студенти іноді не пишуть 
реферати самостійно, а беруть їх у готовому вигляді з Інтернету 
чи навіть купують. Запобігати такому використанню студентом 
чужої праці можна за допомогою нестандартного 
формулювання теми і плану реферату, визначення переліку 
наукової літератури, що підлягає опрацюванню, перевірки 
володіння цим матеріалом тощо. 

Курсова робота.  
Курсова робота – це самостійне навчально-наукове 

дослідження студента, виконане з певної дисципліни або з 
окремих її розділів.  

Курсові роботи виконують з метою закріплення, поглиблення 
й узагальнення знань, одержаних за час навчання, та їх 
застосування в комплексному розв'язанні конкретного фахового 
завдання. Кількість виконання курсових робіт визначається 
навчальним планом, зокрема студенти ЧНУ імені 
Ю. Федьковича виконують дві курсові роботи. 

Курсова робота допомагає систематизувати здобуті 
студентом теоретичні знання з вивченої дисципліни; перевірити 
їх якість; виявити здатність студента до самостійного 
осмислення проблеми, творчого критичного її дослідження; 
визначити його вміння збирати, аналізувати і систематизувати 
літературні джерела; застосовувати отримані знання у 
розв'язанні практичних завдань; встановити рівень опанування 
ним сучасних методів дослідження, а також уміння 
формулювати висновки, пропозиції і рекомендації з предмета 
дослідження; проконтролювати вміння студента правильно 
організувати свою дослідну діяльність та оформити її 
результати. 
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Основними етапами виконання курсової роботи є: 
визначення теми, складення плану, підбір і вивчення літератури, 
написання тексту, оформлення, захист. 

Тематика курсових робіт визначається кафедрами за 
пропозиціями викладачів. Вона повинна бути актуальною і тісно 
пов'язаною із вирішенням практичних фахових завдань. 
Студентам надається право вільного вибору теми роботи із 
запропонованого кафедрою переліку. Водночас студенти також 
можуть пропонувати свої теми. Порядок затвердження тем 
курсових робіт та їх керівників визначається вищим навчальним 
закладом. 

У плані курсової роботи виокремлюють два-три елементи 
структури її основної частини – розділи. Попередній план 
складають з допомогою викладача – наукового керівника 
курсової роботи. План корегують в остаточному варіанті 
курсової роботи з можливим виокремленням дрібніших 
елементів структури (підрозділів). 

У написанні курсової роботи використовують як наукову, так 
і навчальну літературу. Ознайомлення з проблематикою роботи 
розпочинають з вивчення розділів підручників та навчальних 
посібників, в яких вона висвітлена (в загальному вигляді). 
Надалі складають список наукової літератури, яку треба 
опрацювати з метою поглибленого вивчення та розв'язання 
основної проблеми. Для цього користуються переліками 
наукових праць, наявними в навчальній програмі дисципліни і 
планах семінарських занять з відповідної теми; каталогами 
бібліотек; бібліографічними посібниками; прикнижковими та 
пристатейними списками літератури; посиланнями в 
підручниках, монографіях, словниках тощо; покажчиками 
змісту річних комплектів спеціальних періодичних видань, за 
якими визначають необхідні наукові статті. Опрацьовану 
літературу конспектують або копіюють. 

Єдиних офіційних вимог до оформлення курсових робіт та їх 
обсягу немає. Але зазвичай обсяг курсової роботи без списку 
використаних джерел має становити 25-30 сторінок 
стандартного комп'ютерного тексту, надрукованого через 
1,5 інтервалу шрифтом Times New Roman № 14 на аркуші 
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формату А4. Праве поле сторінки має становити не менше 
10 мм, верхнє і нижнє поля визначаються кількістю рядків на 
сторінці, яка може становити 28-30 рядків, ліве поле 
визначається кількістю знаків у рядку, яка в середньому (з 
урахуванням автоматичного встановлення у комп'ютерному 
наборі проміжків між словами) має становити 60 знаків. Усі 
сторінки курсової роботи нумерують у правому верхньому куті, 
на титульному аркуші номер сторінки не ставлять.  

За загальним правилом елементами структури курсової 
роботи є титульний аркуш, зміст (план), вступ, основна частина, 
висновки, список використаних джерел. При цьому написання 
тексту курсової роботи слід розпочинати з основної частини, а 
вже потім писати вступ і висновки. 

У вступі обґрунтовують актуальність (теоретичну і 
практичну важливість) теми, визначають її об'єкт, предмет, мету 
і завдання (завдання повинні корелюватися з назвами і змістом 
розділів), аналізують у загальному вигляді ступінь наукової 
розробленості досліджуваної проблеми в науковій літературі, 
зазначають структуру курсової роботи (вступ, кількість розділів 
і підрозділів, висновки, список використаних джерел) та її обсяг 
(у сторінках). 

В основній частині курсової роботи розкривають зміст 
дослідження. Структурно вона має складатися не менше як із 
двох розділів, а в разі виокремлення підрозділів – не менше як із 
двох підрозділів у кожному розділі. Наявність підрозділів в 
одному розділі зумовлює їх виокремлення в інших розділах. 
Кожний розділ починають з нової сторінки. Виклад матеріалу 
підпорядковують одній провідній ідеї, чітко визначеній автором. 
У кінці кожного розділу формулюють висновки зі стислим 
викладом наведених наукових і практичних результатів. 
У тексті курсової роботи мають бути посилання на використані 
джерела (у квадратних дужках із зазначенням порядкового 
номера джерела та через кому сторінки (сторінок), на яку 
зроблено посилання). 

Висновки курсової роботи повинні містити теоретичні 
узагальнення з дослідження, а список використаних джерел – 
перелік наукових праць та інших джерел (законодавчих актів, 



225 
 

матеріалів конкретних соціологічних досліджень, статистичних 
збірників, повідомлень засобів масової інформації тощо), 
використаних у дослідженні. Джерела у списку розташовують у 
алфавітному порядку за назвами і нумерують. Усі джерела 
повинні мати правильний бібліографічний опис. Кількість 
використаних джерел у списку не регламентовано. Орієнтовно 
вона може бути такою самою, як кількість сторінок тексту 
основної частини курсової роботи.  

Захист курсового роботи проводиться комісією у складі 
декількох викладачів кафедри, у тому числі керівника курсової 
роботи. Результати захисту курсової роботи оцінюють за 100-
бальною шкалою та за національною чотирибальною шкалою 
(«відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно»).  

Кваліфікаційна робота.  
Кваліфікаційна робота – це кваліфікаційне навчально-

наукове дослідження студента, виконане на завершальному 
етапі навчання студентів у вищому навчальному закладі.  

Кваліфікаційні роботи виконуються за освітньо-
кваліфікаційними рівнями бакалавра, спеціаліста або магістра і 
передбачають: систематизацію, закріплення, розширення 
теоретичних і практичних знань зі спеціальності та застосування 
їх при розв'язанні конкретних наукових, виробничих та інших 
завдань; розвиток навичок самостійної роботи й оволодіння 
методикою дослідження та експерименту, пов'язаних з темою 
роботи. На освітньо-кваліфікаційному рівні «бакалавр» можлива 
заміна захисту кваліфікаційної роботи державним іспитом. 

Кваліфікаційна робота має комплексний характер і 
ґрунтується на використанні набутих студентом знань, умінь і 
навичок з профільних дисциплін. Зазвичай вона є продовженням 
та поглибленою розробкою теми курсової роботи. 

Основними етапами виконання кваліфікаційної роботи є 
визначення теми; затвердження теми роботи та призначення її 
наукового керівника на засіданні кафедри; складення плану 
роботи; підбір і вивчення літератури; написання тексту; 
оформлення; попередній захист; захист перед державною 
комісією. За змістом ці етапи в основному збігаються з етапами 
виконання курсової роботи. 
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Студенту надається право обрати тему кваліфікаційної 
роботи з визначеної кафедрою тематики або запропонувати 
власну з обґрунтуванням доцільності її розроблення. 
Формулювання теми кваліфікаційної роботи повинно містити 
наукову проблему, однак без вживання слова «проблема». 
Керівниками кваліфікаційних робіт призначають досвідчених 
викладачів вищого навчального закладу (професорів і доцентів). 
Обов'язки наукового керівника кваліфікаційної роботи 
полягають у наданні студентам допомоги у виборі теми, 
розробленні плану (змісту) роботи, підборі літератури, 
визначенні методології та методів дослідження тощо.  

Єдиних офіційних вимог до оформлення кваліфікаційних 
робіт та їх обсягу немає, їх зазвичай затверджує відповідна 
кафедра. За загальним правилом, елементами структури 
кваліфікаційної роботи є титульний аркуш, зміст, вступ, основна 
частина, висновки, додатки (за необхідності), список 
використаних джерел. 

Відмінність між вступами кваліфікаційної і курсової роботи 
полягає в тому, що аналіз ступеня наукової розробленості 
досліджуваної проблеми у кваліфікаційній роботі доцільно 
розмістити не у вступі, як у курсовій роботі, а в першому розділі 
чи першому підрозділі першого розділу. Це наближатиме 
кваліфікаційну роботу до дисертаційного дослідження. 

Аналіз ступеня наукової розробленості проблеми (огляд 
літератури) має бути систематизованим. Він полягає в аналізі 
теоретичної і практичної новизни, значущості, переваг і 
недоліків розглядуваних праць, які доцільно згрупувати так: 
роботи, що висвітлюють історію розвитку проблеми; теоретичні 
роботи, повністю присвячені темі; роботи, що розкривають тему 
частково. В огляді не треба наводити повний бібліографічний 
опис аналізованих публікацій, достатньо назвати автора й назву, 
а поряд у квадратних дужках поставити порядковий номер 
бібліографічного опису цієї роботи у списку використаних 
джерел. Закінчують огляд коротким висновком щодо ступеня 
висвітлення в літературі основних аспектів теми і наголошенням 
на необхідності її подальшого розроблення. 



227 
 

В основній частині кваліфікаційної роботи доцільно 
виокремлювати три розділи, а за наявності підрозділів – не 
менше двох розділів із щонайменше двома підрозділами в 
кожному. У першому розділі, крім аналізу ступеня наукової 
розробленості досліджуваної проблеми в науковій літературі 
(огляду літератури), висвітлюють також теоретико-
методологічні засади дослідження: визначають основні поняття, 
розкривають їх взаємозв'язок, виокремлюють та характеризують 
методи дослідження. Можливий варіант назви першого розділу: 
«Теоретико-методологічні засади дослідження (зазначають 
об'єкт дослідження)», а його першого підрозділу: «Ступінь 
наукової розробленості проблеми та основні методи 
дослідження» тощо. 

У наступних розділах кваліфікаційної роботи на основі 
теоретичних положень першого розділу потрібно всебічно 
проаналізувати досліджувану проблему й запропонувати шляхи 
її розв'язання. Робота має містити ідеї, узагальнення і висновки, 
спрямовані на розв'язання проблеми. Останній розділ чи 
підрозділ роботи можна присвятити дослідженню на основі 
сформульованих теоретичних положень конкретних явищ і 
процесів, зокрема в Україні. 

Кваліфікаційна робота має бути аналітичною, тобто містити 
постановку наукових проблем, їх розв'язання, обґрунтування чи 
критичну оцінку певної наукової позиції, посилання на 
літературні джерела, фактичний матеріал, узагальнення й 
самостійні висновки автора. Викладають матеріал 
кваліфікаційної роботи у логічній послідовності, всі структурні 
елементи роботи – вступ, розділи і підрозділи, висновки – мають 
бути взаємопов'язаними. 

Основною метою висновків кваліфікаційної роботи є 
підведення підсумків дослідження. Висновки подають у вигляді 
окремих стислих положень. Важливо, щоб вони відповідали 
поставленим у вступі завданням. Крім теоретичних узагальнень 
з дослідження, висновки можуть містити також визначення 
перспектив подальшого дослідження проблеми та окреслення 
сфер можливого використання результатів роботи. 
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Вимоги до оформлення у кваліфікаційній роботі списку 
використаних джерел такі самі, як і до курсової роботи. 
Орієнтиром (не вимогою) щодо кількості джерел у списку може 
слугувати кількість сторінок тексту основної частини 
кваліфікаційної роботи. Оскільки захист кваліфікаційної роботи 
є складовою державної атестації студента-випускника, у т. ч. і 
як науковця, в ній особливо важливо дотримуватися вимог до її 
оформлення, зокрема до бібліографічного опису літературних 
джерел. 

Порядок захисту кваліфікаційних робіт визначено 
Положенням про організацію навчального процесу у вищих 
навчальних закладах. Кваліфікаційна робота, подана до захисту, 
має бути переплетена. До захисту допускають студентів, які 
виконали всі вимоги навчального плану. До державної комісії, 
крім кваліфікаційної роботи, подають відгук про неї наукового 
керівника та рецензію на роботу фахівця відповідного профілю 
та кваліфікації. 

Відгук наукового керівника кваліфікаційної роботи пишуть у 
довільній формі. У ньому визначають рівень підготовки 
студента до виконання професійних обов'язків; ступінь 
самостійності у виконанні кваліфікаційної роботи; новизну 
поставлених питань та оригінальність їх вирішення; вміння 
використовувати літературу; ступінь володіння методами 
дослідження; повноту і якість розробки теми; логічність, 
послідовність, аргументованість, літературну грамотність 
викладення матеріалу; можливість практичного застосування 
результатів кваліфікаційної роботи або окремих її частин; 
висновок про те, якою мірою вона відповідає вимогам до 
кваліфікаційних робіт. 

Рецензію на кваліфікаційну роботу надає кваліфікований 
фахівець у галузі науки, з якої виконана робота. Вона також має 
довільну форму, може розкривати ті самі питання, що й відгук 
керівника. Особливу увагу в рецензії звертають на актуальність 
теми і вміння студента застосовувати теоретичні знання для 
розв'язання конкретних практичних завдань, наявність у роботі 
пропозицій і рекомендацій, їхню новизну, перспективність, 
практичну цінність, достовірність результатів і обґрунтованість 
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висновків. Оцінюють також стиль викладу та оформлення 
роботи. Наприкінці рецензії зазначають недоліки роботи. 
Рецензент оцінює кваліфікаційну роботу за чотирибальною 
шкалою («відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно»).  

Захист кваліфікаційних робіт відбувається на відкритому 
засіданні державної комісії. Процедура захисту передбачає 
доповідь студента про зміст роботи; запитання до автора; 
оголошення відгуку наукового керівника та рецензії; відповіді 
студента на зауваження, наявні у відгуку та рецензії. 

Структура доповіді студента в основному збігається зі 
структурою кваліфікаційної роботи. Вона має охоплювати 
обґрунтування актуальності теми дослідження, визначення його 
об'єкта, предмета, мети і завдань, зазначення структури роботи, 
стислу характеристику змісту розділів і висновки. Особливу 
увагу у виступі приділяють висновкам як результатам 
дослідження. Доповідь студента орієнтовно має тривати до 
10 хв. Після доповіді студент відповідає на запитання членів 
державної комісії, а після оголошення відгуку наукового 
керівника та рецензії – на наявні в них зауваження. 

Результати захисту кваліфікаційної роботи оцінюють за 100-
бальною та чотирибальною шкалою. Оцінки кваліфікаційних 
робіт виставляють на закритому засіданні державної комісії, 
голова якої оголошує їх на відкритому засіданні комісії у цей 
самий день після оформлення протоколів засідання. Студентові, 
який при захисті кваліфікаційної роботи отримав незадовільну 
оцінку, видають академічну довідку і відраховують із вищого 
навчального закладу. До повторного захисту кваліфікаційної 
роботи його допускають протягом трьох років після 
відрахування. 

Написання і захист студентами курсових і кваліфікаційних 
робіт є обов'язковими складовими навчального процесу. Без 
успішного захисту курсової роботи студент не може бути 
переведений з одного курсу на інший, а без захисту 
кваліфікаційної роботи – отримати диплом про вищу освіту.  

Курсові роботи зберігаються на кафедрі протягом одного 
року, а кваліфікаційні роботи зберігаються в бібліотеці вищого 
закладу освіти протягом п'яти років. Після закінчення термінів 
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зберігання зазначені роботи знищуються, про що складається 
відповідний документ (акт). 

 
4. Науково-дослідна робота студентів 
Студенти займаються науково-дослідною роботою з власної 

ініціативи, оскільки навчальним планом безпосередньо вона не 
передбачена. Формами науково-дослідної роботи є написання 
статей для опублікування в періодичних наукових виданнях 
(часописах, журналах, збірниках, вісниках); підготовка тез 
доповідей чи виступів на наукових конференціях; участь у 
роботі студентських наукових гуртків і проблемних груп, 
конкурсах студентських наукових робіт; участь у розробленні 
випускаючими кафедрами науково-дослідних тем тощо. 

 
Написання наукових статей.  
Найважливіше місце в науково-дослідній роботі студентів 

посідає написання наукових статей. Студент готує статтю як 
результат дослідження у процесі виконання кваліфікаційної 
роботи. Наявність у студента опублікованих наукових праць 
враховується в оцінці захисту його кваліфікаційної роботи, а 
також при зарахуванні до магістратури чи аспірантури. 
Написання та опублікування наукових статей має відповідати 
певним вимогам. 

Наукова стаття містить виклад проміжних або кінцевих 
результатів наукового дослідження, висвітлює конкретне 
питання з теми кваліфікаційної роботи або дисертації. 
Опублікована у фаховому виданні стаття повинна містити такі 
необхідні елементи: 

—  постановку проблеми в загальному вигляді та зазначення 
її зв'язку із важливими науковими чи практичними завданнями; 

—  аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких 
започатковано розв'язання даної проблеми та на які спирається 
автор; 

—  виокремлення невирішених раніше частин загальної 
проблеми, яким присвячується стаття; 

—  формулювання цілей статті (постановку завдання); 
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—  виклад основного матеріалу дослідження з повним 
обґрунтуванням отриманих наукових результатів; 

—  висновок з даного дослідження і перспективи подальших 
розвідок у цьому напрямі. 

Крім основного тексту, у рукописі статті мають бути 
наведені її повна назва, прізвище та ініціали автора (авторів), 
анотація, перелік ключових слів, перелік посилань. 
Оптимальний обсяг наукової статті – 0,5 авторського аркуша 
(приблизно 12 сторінок стандартного комп'ютерного тексту). 
Статтю подають до редакції у паперовому й електронному 
варіантах або тільки в електронному. Вимоги до оформлення 
наукових статей формулюються окремими виданнями. 

Жанр наукової статті передбачає дотримання таких 
рекомендацій: 

— розміщення на першій сторінці тексту у правому 
верхньому куті над назвою статті прізвища та ініціалів автора; 
за необхідності зазначення додаткових відомостей про нього 
(студент, аспірант, викладач, науковий ступінь, вчене звання, 
посада, місце роботи чи навчання); 

— стисле відображення в назві статті її головної ідеї, думки 
(п'ять-сім слів); 

— уникнення стилю наукового звіту чи науково-популярної 
статті; 

— виокремлення в тексті статті переважно словами чи 
словосполученнями «спершу», «потім», «далі», «нарешті», «по-
перше», «по-друге» тощо, а не цифрами; 

— використання цитат незначною мірою; зазначення 
основної ідеї, а після неї в дужках – прізвища її автора; 

— посилання на авторитетні джерела на початку статті, 
присвячення основного її обсягу викладу власних думок; 

— уникнення підтвердження достовірності авторських 
висновків і рекомендацій висловлюваннями інших авторів, 
оскільки це свідчитиме, що ідея автора статті не є новою, а була 
відома раніше; 

— завершення статті конкретними висновками і 
рекомендаціями. 
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Редакція періодичного видання може ставити власні вимоги 
до побудови та оформлення наукових статей. 

 
Тези доповіді (виступу).  
Тези доповіді (виступу) – це опубліковані до початку 

наукової конференції матеріали, де викладено основні 
положення наукової доповіді (виступу).  

Вони фіксують науковий пріоритет актора й мають містити 
матеріали, відсутні в наявних публікаціях. Виклад змісту 
доповіді у формі тез доцільно здійснювати у такій 
послідовності: постановка проблеми в загальному вигляді; 
обґрунтування її актуальності та аналіз стану наукової 
розробленості (перелічують імена вчених, які зверталися до 
розроблення проблеми); зазначення невідповідності між 
ступенем наукової розробленості проблеми та теоретичними і 
практичними потребами в її розв'язанні; авторське розв'язання 
проблеми, його обґрунтування, теоретичне та практичне 
значення. 

Кожна теза містить самостійну думку, висловлену в одному 
або кількох реченнях. Формулювання кожної тези починають з 
нового рядка. Посилання на джерела, цитати в тезах доповіді 
використовують рідко. Викладають суть ідеї чи положень без 
наведення конкретних прикладів. Рекомендований обсяг тез 
наукової доповіді становить дві-три сторінки стандартного 
комп'ютерного тексту (іноді щодо інтервалу і шрифту ставлять 
особливі вимоги). На першій сторінці тексту у правому 
верхньому куті над назвою тез, що складається із п'яти-семи 
слів, розміщують прізвище та ініціали автора, за необхідності – 
додаткові відомості про нього. 

Виступаючи на науковій конференції, можна, пославшись на 
опубліковані тези доповіді, зупинитися на одній із основних, 
найважливіших і дискусійних, тез. 

 
5. Індивідуальна робота та консультації 
Індивідуальна робота.  
У практику навчальної роботи вищих навчальних закладів 

поступово впроваджується тьюторський вид роботи зі 
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студентами. Тьютор («спостерігаю», «піклуюсь») – це педагог-
наставник, опікун, який керує невеликою групою студентів, 
допомагає їм у навчанні, стежить за їхньою навчальною 
діяльністю, керує професійною підготовкою. Тьюторські 
заняття виникли в коледжах та університетах Великої Британії 
(Оксфордському, Кембриджському) і в університетах США 
(Гарвардському , Брістольському). У вітчизняних вищих 
навчальних закладах система тьюторства застосовується мало. 
Вона практикується здебільшого на музичних і театральних 
спеціальностях, де професійна підготовка (вокал, режисура) 
здійснюється під керівництвом конкретного викладача 
впродовж усього періоду навчання.  

У ході входження національної системи освіти в 
європейський освітній простір система тьюторства широко 
застосовуватиметься у вищій школі. У зв'язку з приєднанням 
України у 2005 р. до Болонської декларації і переходом до 
кредитно-модульної системи організації навчального процесу в 
навчальних планах як форми навчальної роботи почали 
виокремлювати самостійну роботу студента під керівництвом 
викладача та індивідуальну роботу викладача із студентом.  

Про зміст самостійної роботи студента під керівництвом 
викладача було описано вище. Зміст же індивідуальної роботи 
викладача зі студентом полягає в розробленні, організації 
виконання і перевірці індивідуальних теоретичних і практичних 
завдань; проведенні колоквіумів (співбесід); індивідуальних 
консультаціях; роботі в студентських наукових гуртках, 
проблемних групах; участі в студентських наукових 
конференціях тощо.  

Індивідуальні заняття є новою формою організації 
навчального процесу у ВНЗ. Вони передбачають створення умов 
для якнайповнішої реалізації творчих можливостей студентів, 
які виявили особливі здібності в навчанні та нахил до науково-
дослідної роботи і творчої діяльності. Індивідуальні заняття 
проводяться, як правило, у позанавчальний час за окремим 
графіком, складеним кафедрою з врахуванням потреб і 
можливостей студента. Організація та проведення 
індивідуальних занять доручається найбільш кваліфікованим 
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викладачам. Індивідуальні заняття на молодших курсах 
спрямовуються здебільшого на поглиблення вивчення 
студентами окремих навчальних дисциплін, на старших вони 
мають науково-дослідний характер і передбачають 
безпосередню участь студента у виконанні наукових досліджень 
та інших творчих завдань. Індивідуальні заняття з певної 
навчальної дисципліни проводяться з одним або декількома 
студентами за окремим графіком. 

 
Консультації.  
Консультація (лат. consultatio – «звертання за порадою») – 

форма навчального заняття, за якої студент отримує відповіді 
від викладача на конкретні запитання або пояснення певних 
теоретичних положень чи аспектів їх практичного 
застосування. Іншими словами, це надання викладачем порад 
студентам із питань навчальної та наукової роботи. 

Консультація може бути індивідуальною або проводитись 
для академічної групи чи потоку студентів. Це залежить від 
того, чи консультує викладач студентів з питань, пов'язаних із 
виконанням індивідуальних завдань чи з теоретичних питань 
навчальної дисципліни або певних аспектів їх практичного 
застосування. Консультації проводяться протягом семестру та 
перед контрольним заходом (екзаменаційні) за графіком 
кафедри. 

Відвідування консультацій для студентів загалом є 
добровільним. Але на індивідуальні консультації добровільно, 
як правило, приходять лише найактивніші студенти. Викладач 
може запрошувати студентів на консультацію для визначення 
індивідуального завдання щодо виступу на семінарі чи завдання 
з відпрацювання тем пропущених семінарських занять, 
співбесіди щодо активності й успішності, з'ясування причин 
пропуску семінарських занять тощо. 

Колоквіум (лат. «розмова, бесіда») – це вид навчальної 
роботи, що передбачає з'ясування рівня засвоєння студентами 
знань, оволодіння вміннями й навичками з окремої теми чи 
розділу. На колоквіум викладач запрошує в позанавчальний час 
групу студентів і в процесі співбесіди з'ясовує рівень засвоєння 
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матеріалу. Це дає змогу вносити корективи в лекційний курс і 
практичні заняття. 

Обсяг часу на проведення консультацій у ВНЗ визначається 
відповідно до «Норм часу для розрахунку і обліку навчальної 
роботи», затверджених наказом Міністерства освіти України від 
7 червня 1996 р. №195, і відображається у навчальному плані 
(робочому навчальному плані). Зокрема, на проведення 
консультацій протягом семестру він диференціюється в 
залежності від форм навчання і визначається для академічної 
групи як частина загального обсягу часу, відведеного на 
вивчення конкретної навчальної дисципліни: 4% – денна форма 
навчання; 8% – вечірня форма навчання; 12% – заочна 
(дистанційна) форма навчання. 

Час для проведення екзаменаційних консультацій в закладах 
освіти всіх рівнів акредитації відводиться за такими нормами: 
семестровий екзамен – 2 години на академічну групу; 
державний екзамен – 2 години на академічну групу з кожної 
навчальної дисципліни (розділу програми). 
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журналістики Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка. – Режим  доступу:  
http://journlib.univ.kiev.ua/index.php?act=book.index&book=46 

 
ПИТАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ ТА КОНТРОЛЮ 

ЗАСВОЄННЯ ЗНАНЬ 
Яка роль і місце самостійної роботи у засвоєнні студентом 
навчального матеріалу? 
Чим визначається зміст самостійної роботи студента над конкретною 
навчальною дисципліною? 
Де може виконуватися самостійна робота студента? 
Яку частину загального обсягу навчального часу студента може 
становити самостійна робота? 
Визначте особливості визначення співвідношення обсягів аудиторного 
часу і самостійної роботи студента з відповідних навчальних 
дисциплін? 
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Визначте основні форми самостійної роботи студентів.  
Сформулюйте основні методичні вимоги до формування у студентів 
умінь і навичок роботи з науковою книгою. 
Укажіть основні прийоми роботи з науковою книгою. 
Визначте основні види навчально-дослідної роботи студентів. 
Як формується тематика курсових робіт? 
Назвіть основні етапи виконання курсової роботи. 
З яких елементів складається структура курсової роботи? 
Які вимоги ставляться до оформлення курсової роботи? 
Як здійснюється захист та оцінювання курсового роботи? 
Назвіть основні етапи виконання кваліфікаційної роботи. 
Сформулюйте основні вимоги до структури кваліфікаційної роботи. 
Який порядок і термін зберігання курсових та кваліфікаційних робіт? 
Охарактеризуйте види науково-дослідної роботи студентів. 
Яким вимогам мають відповідати зміст та оформлення наукової статті? 
Що таке індивідуальна робота і з якою метою вона проводиться? 
Що таке консультація і з якою метою вона проводиться? 
Для якої кількості студентів проводиться індивідуальна робота і 
консультація? 
Як регламентується обсяг часу на проведення консультацій? 

 
ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

Наведіть форми самостійної навчальної роботи студентів. Яка в них 
роль викладача? 
Визначте методичні принципи організації самостійної роботи 
студентів у процесі викладання соціології. 
Що таке реферат і як його підготувати? 
Сформулюйте правила роботи над курсовою, дипломною і 
магістерською. 
Поясніть особливості консультативної діяльності викладача в процесі 
підготовки студентами навчально-дослідних робіт. 
Складіть план проекту з соціології (включаючи організаційний 
аспект), який можна було б запропонувати студентам для практичного 
навчання і в разі успішного завершення представити на конкурс. 
Організація студентського наукового гуртка з соціології. 
Складіть тематику курсових та кваліфікаційних робіт з соціології. 
Розкрийте сучасні вимоги до організації самостійної роботи студентів-
соціологів. 

Охарактеризуйте технологію управління індивідуальною роботою 
студентів в процесі вивчення курсу соціології. 
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ТЕМА 9. КОНТРОЛЬ ТА ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ 
СТУДЕНТІВ 

План: 
1. Система контролю та оцінювання знань студентів  
2. Методика підготовки і проведення заліку 
3. Методика підготовки і проведення іспиту 
 
1. Система контролю та оцінювання знань студентів у 

ВНЗ України 
Функція контролю знань студентів.  
Навчальний процес, як і будь-яка інша форма людської 

діяльності, не може успішно здійснюватися без надійного 
зворотного зв'язку, без контролю за його ходом та результатами. 
Контроль як органічна складова навчання дає змогу викладачеві 
отримувати інформацію про ступінь реалізації освітніх і 
виховних цілей на певному етапі навчання, результати 
навчально-пізнавальної діяльності студентів та вносити за 
необхідності корективи в навчальний процес. Крім того, 
ефективний контроль є чинником, що стимулює навчання 
студентів, сприяє формуванню у них критичного ставлення до 
своєї роботи, вимогливості до себе, свідомої дисципліни. 

Контроль є важливим спонукальним мотивом навчальної 
діяльності студентів, від якого значною мірою залежить 
ефективність навчального процесу. Послаблення контролю 
зменшує інтерес студентів до вивчення конкретних дисциплін. 
Функція контролю певною мірою притаманна всім формам 
навчання. Наприклад, у лекції вона виявляється переважно як 
спостереження викладача за тим, чи уважно студенти його 
слухають, чи конспектують лекційний матеріал, чи звертаються 
до викладача із запитаннями, чи відволікаються на сторонні 
заняття тощо. У семінарського заняття функція контролю є 
однією з основних. Реалізується вона через опитування 
студентів, оцінювання рівня їхніх знань та активності, облік 
відвідування занять та ін. 

Педагогічний контроль у формі спостереження викладача за 
навчально-пізнавальною діяльністю студентів здійснюють на 
всіх етапах навчання й у всіх його формах. На основі 
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спостереження у викладача формується конкретне уявлення про 
успіхи кожного студента, необхідне для оцінювання його 
успішності у процесі підсумкової перевірки знань із навчальної 
дисципліни. Перевірка й оцінювання знань, умінь і навичок 
студентів, набутих ними під час та під впливом навчально-
виховного процесу, є основними елементами педагогічного 
контролю. Вони передбачають з'ясування справжніх результатів 
навчально-виховного процесу та його оцінювання на основі 
застосування спеціальних форм контролю. 

 
Рейтингова оцінка знань студентів.  
Система контролю та оцінювання знань студентів із кожної 

дисципліни передбачає такі види контролю: поточний та 
підсумковий (семестровий, атестація). Форми контролю: усний; 
письмовий (різновидом його є тестовий контроль). Методичне 
забезпечення контролю включає: перелік питань та завдань 
практичного змісту для різних видів контролю; тестові 
завдання; екзаменаційні білети; критерії оцінювання. 

Таблиця 1. Зв'язок оцінок за 100-бальною шкалою, 
шкалою ECTS та національною шкалою 

Оцінка за національною шкалою Оцінка за 
100-бальною 

шкалою 

Оцінка 
ECTS для екзамену, 

курсового проекту 
(роботи), практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно   
82-89 В 
75-81 С добре  

69-74 D 
50-68 Е  задовільно  

 
 

зараховано 

35-49 FX 
незадовільно з 
можливістю 

повторного складання 

не зараховано з 
можливістю 
повторного 
складання 

0-34 F 

незадовільно з 
обов’язковим 

повторним вивченням 
дисципліни 

не зараховано з 
обов’язковим 

повторним 
вивченням 
дисципліни 
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Встановлено певну відповідність між оцінками за шкалою 
ECTS, національною чотирибальною і 100-бальною шкалами 
(табл. 1). Оцінки за національною шкалою як кількості балів у 
певних межах за 100-бальною шкалою визначаються вищими 
навчальними закладами. При цьому, розподіл максимальної 
кількості балів між формами поточного (змістові модулі) та 
підсумкового семестрового (іспит, залік) контролю у межах 100-
бальної шкали визначається вищим навчальним закладом або 
факультетом (інститутом) і може становити 50/50, 40/60, 60/40 
тощо балів, зокрема у ЧНУ імені Ю.Федьковича діє система 
60/40. 

Про наявність робочої навчальної програми і можливість 
ознайомитися з нею (безпосередньо на кафедрі або в 
електронному варіанті на сайті кафедри чи факультету), 
кількість змістових модулів, форми поточного і підсумкового 
контролю та критерії їх оцінювання студентів інформують на 
початку вивчення відповідної дисципліни. 

Студент, який із поважних причин, підтверджених 
документально, не міг брати участь у формах поточного 
контролю (не отримав балів за змістовий модуль), має право на 
відпрацювання його форм після повернення до навчання. 
Студенту, який не набрав необхідної мінімальної кількості балів 
за змістовими модулями, надають можливість відпрацювати 
відповідний навчальний матеріал з поточного контролю шляхом 
написання рефератів, виконання контрольних робіт (тестів) та 
інших завдань. 

Студентам, які при складанні іспиту чи заліку одержали з 
дисципліни сумарну кількість балів, що не досягає визначеного 
мінімуму, або не з'явились на іспит (залік), дозволяється 
ліквідувати академічну заборгованість відповідно до графіку 
ліквідації академзаборгованості за встановленими правилами. 

Після складання іспиту чи заліку всіма студентами 
відповідного курсу уповноважені особи факультету (інституту) 
за спеціальною методикою з кожної дисципліни визначають 
рейтинг студента за європейською шкалою «ECTS-рейтинг». 
Він необхідний для забезпечення єдиної міждержавної 
процедури оцінювання, вимірювання та порівняння результатів 
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навчання. Система ECTS-рейтинг ґрунтується на принципах 
взаємної довіри і передбачає виконання певних правил щодо її 
складових: ECTS-кредитів, Угоди про навчання і зарахування 
кредитів. За результатами навчання на освітньо-кваліфікаційних 
рівнях бакалавра, спеціаліста, магістра визначають підсумковий 
ECTS-рейтинг, який складається із суми всіх балів, одержаних 
студентом під час семестрового контролю та державної атестації 
протягом усього періоду навчання. 

Зауважимо, що за умов кредитно-модульної системи навіть 
наявність іспиту не гарантує глибокого і системного засвоєння 
студентами навчального матеріалу. Написавши, наприклад, 
протягом семестру кілька рефератів з окремих питань певного 
навчального курсу, виступивши кілька разів на семінарських 
заняттях, студент отримує 40 балів. На іспиті йому достатньо 
отримати всього 10 балів (із 40 можливих), тобто виявити хоч 
якісь мінімальні знання, щоб мати оцінку «задовільно» 
(50 балів). 

Також існує суперечність, якщо студенту не вдалося набрати 
необхідну для задовільної оцінки кількість балів. Кредитно-
модульна система передбачає дві незадовільні оцінки: 
незадовільно з можливістю повторного прослуховування курсу 
(FX – 35-49 балів) і незадовільно без такої можливості (F – 0-34 
балів). Формально у нас ці оцінки введені. Але реально існує 
тільки одна оцінка «незадовільно», за якою слідує відрахування. 
Можливості повторно прослухати курс для наших студентів не 
існує. «Хвости», які і в європейській системі, і в колишній 
радянській системі були визнаним явищем, тепер не 
передбачені. Але й це ще не було б такою проблемою, якби 
існувала можливість відрахувати недбайливого студента. 
Натомість викладачі поставлені в жорстку залежність від 
кількості студентів. Десять відрахованих студентів – один 
скорочений викладач.  

 
Поточний контроль. 
Поточний контроль – це контроль, який здійснюється у 

процесі вивчення навчальної дисципліни з метою виявлення 
ступеня розуміння студентом засвоєного навчального матеріалу 
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та вміння застосовувати його у практичній роботі. Він відіграє 
важливу роль у підвищенні ефективності навчального процесу. 
Від того, про що і як запитує викладач, значною мірою залежить 
те, що і як вивчають студенти, чи працюють вони систематично 
і наполегливо, чи сумлінно відвідують заняття та готуються до 
них, чи уважно слухають лекцію тощо. Перевірка й оцінювання 
знань є дієвим засобом організації систематичної повсякденної 
роботи студентів. Постійний контроль самостійної роботи дає 
змогу уникнути «штурмівщини» під час екзаменаційних сесій. 

Поточний контроль, як правило, здійснюється на 
семінарських, практичних та лабораторних заняттях. За його 
організацію, методичне забезпечення та ефективність 
проведення відповідає викладач. Одержані результати поточного 
контролю, використовуються викладачем для коригування методів і 
засобів навчання студентів, організації  їх самостійної роботи та при 
підсумковому контролі й оцінюванні знань студентів. 

Види поточного контролю: фронтальне та індивідуальне 
опитування, проведення термінологічних диктантів, розв’язання 
письмових завдань, практичних ситуацій, заслуховування 
доповідей і презентацій, тощо. За поточного контролю 
оцінюють: рівень теоретичних знань, уміння і навички з тем, 
включених до змістових модулів; самостійне опрацювання тем; 
виконання розрахунків, контрольних робіт; написання 
рефератів, есе; складення конспектів навчальних чи наукових 
текстів; переклад текстів з іноземної мови; підготовку анотацій 
публікацій тощо. За рішенням кафедри студентам, які брали 
участь у науково-дослідній роботі (наукових конференціях, 
студентських наукових гуртках та проблемних групах, 
підготовці публікацій, були учасниками олімпіад, конкурсів 
тощо), можна нараховувати додаткові бали. Отож, зміст, форми 
проведення контрольних завдань в системі поточного контролю 
та критерії оцінювання визначають викладачі та кафедри. 

Для здійснення поточного контролю викладачем 
розробляється методичне забезпечення з тієї чи іншої 
навчальної дисципліни (перелік питань та завдань практичного 
змісту, тестові завдання, тощо). В основному всі розроблені 
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завдання для проведення поточного контролю мають бути 
представлені у навчально-методичному комплексі дисципліни. 

Недостатня увага до розроблення питань поточного 
контролю за навчальною роботою студентів є однією з причин 
низької результативності процесу навчання. Поточний контроль 
має бути одним із ефективних засобів підвищення якості 
навчання. Готуватися до перевірки знань потрібно не наприкінці 
семестру, а з перших днів навчальних занять. Навчальний 
процес із певної дисципліни необхідно організувати так, щоб у 
студентів з перших днів занять з'явилася потреба систематично 
й наполегливо навчатися.  

Об’єктом поточного контролю знань студента є виконані ним 
завдання (види роботи), передбачені робочою програмою 
навчальної дисципліни в цілому чи до кожної теми, зокрема. 
Показники навчальних досягнень студента на етапі поточного 
контролю фіксуються викладачем у журналі. За облік поточної 
успішності студента повну відповідальність несе викладач та 
власне студент, який може здійснити самоконтроль своїх 
навчальних досягнень з навчальної дисципліни та фіксування 
поточних результатів, отриманих за різні види робіт. 

Вивчення змістового модулю зазвичай завершується 
модульною контрольною роботою, але це не є обов'язковим. 
Контрольна робота – виконане студентом письмове завдання з 
питань, передбачених навчальною програмою дисципліни. 
Є різні види контрольних робіт. На денній формі навчання 
контрольні роботи проводять у час, відведений для лекцій або 
семінарських занять. Контрольна робота може проводитися у 
формі експрес-контролю, який передбачає стислу письмову 
відповідь на одне питання чи відповіді на ряд питань у формі 
тестів і триває до 15-20 хв., або протягом однієї-двох 
академічних годин і передбачати розгорнуті відповіді на два-три 
питання з різних тем. У формі контрольної роботи можна 
провести семінарське заняття. 

Контрольна робота має характер фронтальної перевірки 
знань усіх студентів з окремої теми чи тем певного розділу 
навчальної дисципліни. Існують певні методичні вимоги до 
проведення контрольної роботи: 
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—  студентів заздалегідь попереджають про проведення 
контрольної роботи і повідомляють теми (питання), які на неї 
виноситимуться; 

—  на контрольну роботу виносять теми (питання), які вже 
було розглянуто на лекціях чи/та на семінарських заняттях, або 
теми (питання), передбачені до розгляду на семінарі у формі 
контрольної роботи; 

—  контрольну роботу виконують за варіантами, які містять 
різні завдання. Це урізноманітнює проблематику контрольної 
роботи та обмежує можливості списування навчального 
матеріалу; 

—  викладач обов'язково перевіряє та оцінює контрольні 
роботи; 

—  після перевірки й оцінювання контрольних робіт в 
академічній групі чи на курсі оголошують оцінки та 
обговорюють результати виконання контрольних робіт, 
аналізуючи позитивні і негативні моменти. 

Максимальна кількість балів за змістовий модуль може бути 
неоднаковою для різних модулів і встановлюється залежно від 
їх складності та значущості в дисципліні. Сума балів за 
змістовий модуль визначається за вибором викладача: (а) як 
сума балів за всіма формами поточного контролю, 
передбаченими робочою навчальною програмою дисципліни; 
(б) як сума балів за всіма формами поточного контролю і 
модульну контрольну роботу (тести); (в) лише за результатами 
модульної контрольної роботи (тести). 

Результати поточного оцінювання знань, умінь і навичок 
студентів за кожний змістовий модуль і семестр проставляють у 
журналі обліку успішності студентів та доводять до їх відома на 
практичних (семінарських) заняттях. По завершенні кожного 
змістового модуля результати (сума балів за змістовими 
модулями) доводяться до відома студента викладачем на 
останньому занятті. Зведені дані за результатами змістових 
модулів фіксуються у відомості рубіжного/модульного 
контролю, яка здається викладачем до деканату. Результати 
поточного контролю заслуховуються на засіданні кафедри. 
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Підсумковий контроль.  
Підсумковий контроль згідно з «Положенням про 

організацію навчального процесу у вищих навчальних 
закладах», проводять із метою оцінювання результатів навчання 
на певному освітньо-кваліфікаційному рівні або на його 
окремих завершених етапах. Видами підсумкового контролю є 
семестровий контроль та атестація студента.  

Семестровий контроль проводять у формах семестрового 
іспиту або заліку з конкретної навчальної дисципліни в обсязі 
навчального матеріалу, визначеного навчальною програмою, і в 
терміни, встановлені навчальним планом. Періодичність і 
терміни проведення контрольних заходів визначаються 
навчальними планами, а форми їх проведення – робочою 
програмою навчальної дисципліни. Студент вважається 
допущеним до семестрового контролю з конкретної навчальної 
дисципліни, якщо він виконав усі види робіт, передбачені 
навчальним планом на семестр із цієї навчальної дисципліни. 
Порядок і методику проведення заліків та іспитів визначає 
вищий навчальний заклад. 

Іспити студенти складають у період екзаменаційних сесій 
відповідно до навчального плану. Вищий навчальний заклад 
може встановлювати студентам індивідуальні терміни 
складання заліків та іспитів. Іспити проводять згідно з 
розкладом, який доводять до відома викладачів і студентів не 
пізніше як за місяць до початку сесії.  

Підсумкову оцінку визначають за 100-бальною шкалою як 
суму балів за змістові модулі та форму підсумкового контролю 
– іспит чи залік. Водночас знання студента оцінюють і за 
національною чотирибальною шкалою («відмінно», «добре», 
«задовільно», «незадовільно»). 

 
2. Методика підготовки і проведення заліку 
Сутність заліку.  
Семестровий залік – форма підсумкового контролю, що 

полягає в оцінюванні засвоєння студентом навчального 
матеріалу лише на підставі результатів виконання ним певних 
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видів робіт на практичних, семінарських або лабораторних 
заняттях.  

Результати складання заліку оцінюють за двобальною 
шкалою («зараховано», «не зараховано»), а також за 100-
бальною шкалою. Їх вносять в екзаменаційну відомість та 
залікову книжку (індивідуальний план) студента. 

 
Підготовка заліку.  
Підготовка і проведення заліку здійснюються відповідно до 

певних методичних вимог. Приблизно за місяць до заліку 
викладач має нагадати студентам про нього, наголосивши, що 
студенти, які не відпрацюють теми пропущених семінарських 
занять, не будуть допущені до заліку, а також повідомити, на 
яку максимальну кількість балів, крім отриманих за 
результатами модульного контролю, вони можуть 
розраховувати на заліку. Це стимулюватиме роботу студентів в 
останній місяць. 

Викладач складає перелік контрольних питань до заліку, в 
якому має бути приблизно 40-50 питань залежно від обсягу 
навчального часу, відведеного на вивчення дисципліни, 
наявності семінарських занять, характеру дисципліни 
(нормативна, вибіркова). Складаючи перелік питань, 
використовують плани лекцій і семінарів, основні питання яких 
диференціюються на вужчі за змістом. Перелік питань 
заздалегідь доводять до відома студентів, щоб вони мали 
достатньо часу для підготовки. Підготовка до заліку не 
передбачає складання екзаменаційних білетів і проведення 
консультацій. 

 
Проведення заліку.  
Залік проводять у спеціально відведений для цього час або на 

останньому аудиторному занятті. Перед заліком викладач 
отримує в деканаті залікову відомість, а у відведений для заліку 
час запрошує до визначеної аудиторії всіх студентів, інформує 
їх про порядок складання заліку та називає прізвища студентів, 
не допущених до нього через «не відпрацювання» тем 
пропущених семінарських занять. Залік проводять в письмовій 
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або усній формі. У кожному навчальному закладі, на кожному 
факультеті і навіть у кожного викладача є свої особливості 
методики проведення заліку. При цьому необхідно зважати, що 
оцінювання знань студентів заочної форми здійснюється за 100-
бальною шкалою лише на основі підсумкового контролю, тобто 
на заліку. 

Письмова форма передбачає розгорнуті відповіді студентів 
на поставлені питання або запитання у формі тестів. Усна форма 
являє собою індивідуальну співбесіду викладача із кожним 
студентом. Викладач залишає в аудиторії п'ятьох студентів, бере 
у них залікові книжки і з переліку контрольних питань пропонує 
кожному від одного до трьох питань для підготовки до 
співбесіди. При цьому викладач відмічає, які саме питання 
отримав студент. На підготовку до відповіді відводиться 15-
20 хв.  

 
3. Методика підготовки і проведення іспиту 
Сутність іспиту.  
Іспит може бути формою підсумкового семестрового 

контролю (семестровий іспит) і формою державної атестації 
студента (державний іспит). 

Семестровий іспит – форма підсумкового контролю 
засвоєння студентом теоретичного та практичного матеріалу 
з певної навчальної дисципліни за семестр. Він є завершальним 
етапом у вивченні навчальної дисципліни і відіграє важливу 
роль у розширенні, поглибленні, систематизації та закріпленні 
знань студентів, перетворенні їх на особисті переконання. Під 
час підготовки студентів до іспиту здобуті ними на лекціях, 
семінарах, у процесі самостійної роботи знання 
систематизуються, заповнюються прогалини в знаннях. Іспити 
проводяться протягом екзаменаційної сесії. 

Екзаменаційна сесія – це період підведення підсумків 
навчальної роботи студентів протягом семестру. Тривалість 
та терміни її проведення визначаються навчальним планом 
(робочим навчальним планом). Під час сесії проводяться 
екзамени за окремим розкладом. Перерва між екзаменами, якщо 
вона необхідна студентам для самопідготовки, повинна 
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становити не менше 3-4 днів. Перед кожним екзаменом 
обов'язково проводиться консультація. 

Не пізніше як за місяць до початку екзаменаційної сесії 
деканат ознайомлює викладачів і студентів з розкладом 
екзаменів і його копія вивішується на стенді деканату. 

Допускається складання екзаменів поза екзаменаційною 
сесією. Декан факультету (завідувач кафедри) може визначати 
індивідуальні терміни складання екзаменів студентам у зв'язку з 
поважними причинами (хвороба, сімейні обставини, 
відрядження тощо), що підтверджені документально. Поза 
екзаменаційною сесією можуть скласти екзамени і студенти, які 
навчалися за індивідуальним графіком або виявили особливі 
знання протягом семестру. 

Академічна заборгованість студента з навчальної дисципліни 
виникає, якщо: 

- студент отримав оцінку з навчальної дисципліни 
«незадовільно»; 

- студент не з'явився на іспит без поважних причин 
(вважається, що отримав оцінку «незадовільно»); 

- студент не допущений або не з’явився на семестровий 
контроль і не подав відповідні пояснюючі документи у 
дирекцію, деканат. 

Студент має право і зобов'язаний після завершення 
екзаменаційної сесії, якщо має академічну заборгованість її 
ліквідувати, згідно встановлених в університеті правил, норм 
прописаних у відповідному Положенні «Про порядок 
переведення, відрахування та поновлення студентів у 
Чернівецькому національному університеті імені Юрія 
Федьковича».   

Згідно з «Положенням про організацію навчального процесу 
у вищих навчальних закладах», студентів, які одержали під час 
сесії більше двох незадовільних оцінок відраховують із вищого 
навчального закладу. Студентам, які одержали під час сесії не 
більше двох незадовільних оцінок, дозволяється ліквідувати 
академзаборгованість до початку наступного семестру. 
Повторне складання іспитів допускається не більше двох разів із 
кожної дисципліни: один раз викладачу, другий – комісії, 
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створеній деканатом. До складу комісії входять: викладач, 
завідувач кафедри, представники деканату. 

Перескладання екзаменів з метою підвищення оцінки не 
допускається, але у виняткових випадках за погодженням з 
деканом факультету (завідувачем кафедри) та студентськими 
громадськими організаціями такий дозвіл може дати ректор. 

Іспит є чи не найважчим видом педагогічної роботи. Його 
проведення пов'язане з великим розумовим, психологічним і 
фізичним навантаженням на викладача. Зазвичай усний іспит 
триває 6-8 годин. Протягом цього часу викладач повинен 
виявляти зосереджену увагу, щоб об'єктивно оцінити знання 
студента, незважаючи на різноманітні сторонні обставини, 
власне самопочуття, зумовлене напруженням, хвилюванням чи 
втомою. Він повинен готуватися до іспиту не тільки методично, 
а й психологічно. 

 
Підготовка викладача до іспиту.  
У процесі підготовки викладача до іспиту умовно можна 

виокремити такі етапи: 1) складення переліку контрольних 
питань до іспиту та екзаменаційних білетів; 2) проведення 
консультацій. 

Складення переліку контрольних питань до іспиту. Обсяг і 
зміст вимог до студентів на іспиті визначаються навчальною 
програмою дисципліни й охоплюють матеріал, викладений у 
лекціях, розглянутий на семінарських заняттях та опрацьований 
студентами самостійно. Перелік контрольних питань до іспиту 
складають на основі навчальної програми дисципліни, планів 
лекцій і семінарських занять. Щоб скласти потрібну кількість 
питань до іспиту, питання планів диференціюють на вужчі за 
змістом. У переліку питання розташовують у логічній 
послідовності – від першої теми до останньої. Питання мають 
бути приблизно однаковими за обсягом, їх формулювання не 
повинні бути такими широкими, як назви тем. 

Формалізованих вимог щодо кількості питань у переліку не 
існує. Бажано, щоб на іспиті в одній академічній групі білети не 
повторювалися. Оскільки в академічній групі зазвичай 
нараховується від 25 до 35 студентів, то приблизно такою має 
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бути кількість екзаменаційних білетів. З урахуванням того, що в 
кожному білеті міститься три питання, у переліку може бути від 
75 до 105 питань. Кількість контрольних питань залежить також 
від обсягу навчального матеріалу та кількості годин, відведених 
на вивчення дисципліни. Зазвичай перелік становить 90 питань.  

Перелік контрольних питань до іспиту заздалегідь доводять 
до відома студентів. У жодному разі не можна повідомляти 
питання за екзаменаційними білетами, оскільки підготовка до 
іспиту за білетами не відповідає логіці навчального курсу: 
студент готується не послідовно від першої теми до останньої, а 
вивчає питання з різних тем у межах білета. Крім того, знання 
студентами білетів до іспиту підштовхує їх до написання 
шпаргалок-відповідей на кожний білет. 

Складення екзаменаційних білетів. Екзаменаційні білети 
складають на основі переліку контрольних питань із 
дотриманням певних методичних вимог. До кожного білета 
питання беруть з першої, другої та останньої третини навчальної 
програми. Наявність у білеті тільки двох питань обмежує 
можливості викладача з достатньою повнотою з'ясувати обсяг та 
зміст знань студентів і призводить до надмірного збільшення 
кількості білетів. Два питання в білеті може бути тоді, коли 
загальна кількість контрольних питань є невеликою – 40-50 
питань, а потрібно скласти 20-25 білетів. 

Для складання білетів із включенням до них питань із різних 
частин навчальної програми можна використати такий простий 
прийом: із 75 контрольних питань до першого білета включають 
перше, 26-те і 51-ше питання, до другого – друге, 27-ме і 52-ге 
питання тощо. Це суто механічний підхід, який потрібно 
коригувати з урахуванням складності питань, наявності у 
переліку контрольних питань наукових праць тощо. Білети 
мають бути приблизно однакової складності. Якщо до одного 
білета із переліку потрапляють складні питання, їх потрібно 
рознести по різних суміжних білетах. 

Екзаменаційні білети повинні мати певну форму. У них 
зазначають: назви вищого навчального закладу, факультету 
(інституту), спеціальності, навчальної дисципліни; семестр і 
номер білета; формулювання питань із порядковими номерами; 
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інформацію про затвердження білетів на засіданні кафедри з 
датою затвердження і номером протоколу; підписи викладача-
екзаменатора і завідувача кафедри, їхні прізвища та ініціали. 
Екзаменаційні білети зберігають на кафедрі й оновлюють 
щорічно. 

Проведення консультацій. Розклад іспитів передбачає 
проведення групових (передекзаменаційних) консультацій. Втім 
на останніх аудиторних заняттях викладач інформує студентів 
про іспит: форму його проведення, вимоги щодо знань і 
відповідей студентів, принципи оцінювання знань тощо. 
Студентів зокрема попереджають, що на іспиті не можна 
користуватися ніякими літературними джерелами, крім 
навчальної програми, електронними пристроями – мобільними 
телефонами, диктофонами, аудіоплеєрами, електронними 
книгами тощо. Викладач також ознайомлює студентів з 
переліком контрольних питань до іспиту та нагадує, що 
студенти, які не відпрацюють теми пропущених семінарських 
занять та не наберуть мінімально необхідну кількість балів за 
змістові модулі, до складання іспиту не будуть допущені. 
Загальну кількість балів, отриманих студентами за змістові 
модулі, зазвичай повідомляють їм на останньому семінарському 
занятті. 

Передекзаменаційну консультацію проводять напередодні 
іспиту. Вона є підсумковим етапом підготовки викладача і 
студентів до іспиту й відіграє важливу роль у заповненні 
прогалин у знаннях студентів. На цій консультації викладач 
відповідає на запитання студентів, які виникли в них під час 
підготовки до іспиту. Передекзаменаційну консультацію 
проводять із дотриманням таких методичних вимог: 

—  викладач має ґрунтовно підготуватися до консультації і 
знати відповіді на всі питання, що містяться в переліку 
контрольних питань до іспиту; 

—  відповідаючи на запитання студентів, викладач не 
повинен користуватися якими-небудь записами чи навчальною 
літературою; 

— викладач має давати стислі відповіді на всі запитання 
студентів та уникати двох крайнощів: перетворення 
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консультації на лекцію через розгорнуті відповіді або 
обмеження її лише відсиланнями студентів до літературних 
джерел, у яких міститься потрібний матеріал. 

Відповіді мають бути стислими, а не нагадувати розгляд 
питань у лекціях. Докладнішу інформацію студенти мають 
отримати з навчальної літератури. Про зміст першоджерел 
розповідати не варто, щоб не стимулювати уникнення 
студентами їх вивчення. Однак якщо викладач взагалі не 
відповідає на запитання студентів, а лише відсилає їх до 
літературних джерел, студенти втрачають до консультації 
інтерес, оскільки для заповнення прогалин у знаннях за 
літературними джерелами в них не залишиться часу. На 
консультації викладачеві не варто виявляти подив із приводу 
того, що студенти не знають відповідей на прості питання, 
робити у зв'язку з цим скептичні зауваження. Свої відповіді 
викладач має давати коректно, виявляючи повагу до студентів і 
зацікавленість у поставлених питаннях, прагненні студентів 
отримати інформацію. Він повинен заохочувати студентів, 
звертатися до них із запитаннями, щоб з'ясувати їхні знання з 
найскладніших питань. 

 
Проведення іспиту.  
У день іспиту викладач отримує в деканаті екзаменаційну 

відомість та з'ясовує, хто зі студентів екзаменаційної групи не 
допущений до іспиту. У відведений для іспиту час він запрошує 
до визначеної аудиторії всіх студентів, ще раз нагадує їм про 
порядок складання іспиту та називає прізвища студентів, не 
допущених до нього через не відпрацювання тем пропущених 
семінарських занять або через відсутність мінімальної кількості 
балів за змістові модулі, необхідної для допущення до іспиту. 
Іспит може проводитися в усній, письмовій, тестовій та інших 
формах. Загалом система контролю знань студентів у кожному 
вищому навчальному закладі і на кожному факультеті має свої 
особливості, навіть викладачі однієї кафедри можуть проводити 
іспити у різних формах. 

Іспит у письмовій формі. Його проводять в академічній групі 
або на курсі загалом за екзаменаційними білетами. Іспит 
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передбачає розгорнуті відповіді на питання білета, тому на 
нього відводять 2 академічні години. Перевагою такого іспиту є 
зокрема те, що він дає змогу перевірити не тільки знання 
навчального матеріалу, а й уміння викладати його в письмовій 
формі; недоліком – можливість списування студентами 
навчальної інформації. Це утруднює адекватну оцінку знань 
студентів, спотворює об'єктивний стан успішності.  

Іспит у формі тестів. Він також має як переваги, так і 
недоліки. Іспит у формі тестів допомагає з'ясувати і об'єктивно 
оцінити рівень знань студентів, уміння вибрати з багатьох 
варіантів відповіді правильну. Однак студент може й 
відгадувати правильні відповіді на питання тестів або знаходити 
їх у підручнику чи конспекті лекцій, тобто списувати. Крім того, 
тестування не сприяє формуванню вміння системно викладати 
матеріал у письмовій формі. Для уникнення цього недоліку до 
тестів включають відкриті питання, що вимагають вільних 
відповідей студента.  

Іспити у письмовій і тестовій формах не передбачають 
співбесіди викладача зі студентом із метою з'ясування рівня 
його знань (хоча й не виключають її), що утруднює адекватне їх 
оцінювання. 

Іспит в усній формі. Залишивши в аудиторії п'ятьох 
студентів, викладач бере в них залікові книжки і пропонує взяти 
екзаменаційні білети, зазначивши у своєму списку номер білета 
кожного студента. На підготовку до відповіді зазвичай відводять 
30-45 хв., на саму відповідь – до 20 хв. Викладач не повинен 
заохочувати студентів відповідати без попередньої підготовки, 
обіцяти їм за це додаткові бали. Навпаки, студенту, який 
виявляє бажання відповідати без підготовки, пропонують 
заспокоїтися, продумати відповіді, занотувати їх на папері тощо. 

Відповіді студента на питання екзаменаційного білета не 
можна перебивати запитаннями, щоб не виводити його зі стану 
психологічної рівноваги. Викладач зупиняє відповідь студента, 
якщо той відповідає не на питання білета. У такому разі увагу 
студента звертають на формулювання питання в білеті і 
пропонують відповідати по його суті. Якщо й після цього 
студент відхиляється від питання, то йому пропонують 
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відповідати на наступне питання. Якщо відповідь студента з 
питання є ґрунтовною і немає потреби вислуховувати її до 
кінця, його теж можна зупинити. У процесі відповіді студента 
на питання її можна коригувати, уточнювати своїми 
зауваженнями, побажаннями, а додаткові запитання краще 
ставити або після відповіді на окреме питання, або після 
відповідей на всі питання білета. У першому випадку складення 
іспиту затягується, а неправильні відповіді на додаткові 
запитання викликають у студента невпевненість у своїх знаннях. 
Після відповідей студента на всі питання білета потреба у 
додаткових запитаннях взагалі може відпасти. До закінчення 
відповідей студента на питання екзаменаційного білета іспит не 
повинен перетворюватися на діалог між ним і викладачем. 

Додаткові запитання ставлять для визначення обсягу знань, 
з'ясування обізнаності з першоджерелами та іншою 
літературою, перевірки здатності студента швидко 
орієнтуватися в матеріалі й відповідати без підготовки, а в 
підсумку – для уточнення оцінки. Такі запитання необов'язково 
ставити кожному студенту. Іноді підготовленість чи 
непідготовленість студента є настільки очевидною, що немає 
потреби в додаткових запитаннях. 

Якщо відповіді студента дослівно відтворюють конспект 
лекцій чи текст підручника і він не може відірвати погляд від 
своїх записів, то виникає підозра, що він скористався 
шпаргалкою. Щоб з'ясувати справжній рівень знань студента, до 
нього звертаються із запитаннями з інших тем навчального 
курсу. 

Якщо студент не відповідає на поставлене питання, викладач 
не повинен це робити замість нього. Іспит не можна 
перетворювати на лекцію. Іноді викладач прагне почути саме 
такі формулювання відповідей, які він пропонував на лекції. 
Цього також не варто робити. Важливо, щоб відповідь була 
правильною по суті. Не варто розпочинати дискусію зі 
студентом, бо для цього є семінарські заняття. 

Можна виокремити такі основні методичні вимоги щодо 
знань і вмінь студентів, на основі яких визначають їхню оцінку 
на іспиті: знання основного змісту питань екзаменаційного 



255 
 

білета; уміння застосовувати теоретичні положення в аналізі 
реальних явищ і процесів; знання першоджерел; знання 
альтернативних концепцій і поглядів з певних питань. 

Викладачеві не варто пояснювати студенту, чому йому 
поставлено ту чи іншу оцінку на іспиті. Якщо опитування 
студента проведено методично правильно, то в таких 
поясненнях не буде потреби. Щоб студент міг зрозуміти якість 
своєї відповіді і переконатися у справедливості отриманої 
оцінки, необхідно дотримуватися цінних умов: звертати увагу 
студента на допущені ним неточності та помилки, ставити 
додаткові запитання, коли він виявляє необізнаність або 
припускається неточностей чи помилок; вказувати 
(перераховувати), які важливі аспекти питання студент не 
розкрив. Якщо не дотримуватися таких вимог, то студент може 
подумати, що його відповіді були правильними, а оцінка є 
заниженою. Це особливо важливо з огляду на те, що студент 
зазвичай некритично оцінює власні знання і претендує на вищу 
оцінку, ніж насправді заслуговує. Правильне проведення іспиту 
допомагає студенту зрозуміти, що він отримав ту оцінку, яка 
відображає його знання. Після оголошення оцінки не можна 
погоджуватися на прохання студента запитати його про щось 
додатково з метою її підвищення. 

За загальним правилом, іспит приймає викладач, який читав 
лекції, – професор чи доцент. Іноді іспит приймає викладач, 
який проводив семінари. З позицій методики кожен із цих 
варіантів має переваги і недоліки. Керівник семінарів краще 
знає студентів, ніж лектор, що забезпечує точніше оцінювання 
ним знань. Водночас прийняття іспиту лектором дає змогу 
уникнути упередженості в оцінюванні знань студентів, хоча й 
збільшує елемент випадковості. Для адекватного оцінювання 
знань студентів лектор повинен отримати інформацію про 
успішність та індивідуальні особливості студентів у викладача, 
який проводив семінарські заняття. Іноді вони приймають іспит 
разом, хоча це офіційно не передбачено. 

Оцінку ставлять спершу в екзаменаційній відомості, а потім у 
заліковій книжці студента. До виставлення оцінки у відомості 
викладач не повинен дивитися в залікову книжку, щоб наявні 
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там оцінки не вплинули на оцінювання ним знань студента. 
Заповнену екзаменаційну відомість подають до деканату в день 
іспиту. 

 
Випускний екзамен.  
Випускний іспит поряд із захистом кваліфікаційної роботи є 

складовою державної атестації студента – визначення фактичної 
відповідності рівня його освітньої (кваліфікаційної) підготовки 
вимогам освітньої (кваліфікаційної) характеристики. 
Складенням державного іспиту і захистом кваліфікаційної 
роботи завершується навчання у вищому начальному закладі за 
певним освітньо-кваліфікаційним рівнем (бакалавра, 
спеціаліста, магістра); досягаються визначені освітньо-
кваліфікаційною характеристикою педагогічні цілі щодо знань, 
умінь і навичок фахівців.  

Форма державної атестації студентів визначається 
державним стандартом освіти і відображається в навчальних 
планах. Дотримання визначених державним стандартом освіти 
форм державної атестації є обов'язковим. Випускні екзамени 
проводяться за завданнями (екзаменаційними білетами), 
складеними відповідними кафедрами згідно з навчальними 
програмами і за методикою, визначеною вищим закладом. 

Випускний іспит приймає екзаменаційна комісія (ЕК) після 
завершення навчання на певному освітньо-кваліфікаційному 
рівні з метою встановлення фактичної відповідності рівня 
освітньо-кваліфікаційної підготовки вимогам освітньо-
кваліфікаційної характеристики. Згідно з «Положенням про 
організацію навчального процесу у вищих навчальних 
закладах», для денної, вечірньої, заочної (дистанційної) форм 
навчання з конкретної спеціальності створюється єдина ЕК. 
Вона створюється щорічно і діє протягом календарного року. До 
її складу входять голова і члени комісії. До участі в роботі ЕК як 
екзаменаторів можна залучати професорів і доцентів 
відповідних кафедр. У цьому разі вони користуються правами 
членів комісії. Персональний склад членів ЕК і екзаменаторів 
затверджує ректор вищого навчального закладу не пізніше, ніж 
за місяць до початку роботи ЕК. Свою роботу ЕК проводить у 
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терміни, передбачені навчальними планами вищого навчального 
закладу.  

До складання випускних іспитів допускаються студенти, які 
виконали всі вимоги навчального плану. Перед випускним 
іспитом студентам читають оглядові лекції з відповідної 
дисципліни (чи дисциплін, якщо іспит є комплексним, тобто 
охоплює кілька суміжних дисциплін). 

Складання випускних іспитів відбувається на відкритому 
засіданні ЕК за участю не менше половини її складу та 
обов'язкової присутності голови комісії. Випускний іспит 
проводять як комплексну перевірку знань студентів із 
дисциплін, передбачених навчальним планом, за білетами, 
складеними відповідно до навчальних програм, та методикою, 
визначеною вищим навчальним закладом. Тривалість випускних 
іспитів не повинна перевищувати шести академічних годин на 
день. Результати складання випускних іспитів оголошують у той 
самий день після оформлення протоколів засідання ЕК. 

Рішення ЕК щодо оцінок знань, виявлених студентами на 
випускному іспиті, приймають на закритому засіданні комісії 
відкритим голосуванням більшістю голосів її членів, які брали 
участь у засіданні. За однакової кількості голосів голос голови 
комісії є вирішальним. 

Засідання ЕК протоколюють. У протоколи вносять оцінки, 
одержані на випускних іспитах, записують поставлені питання, 
особливі думки членів комісії. Протоколи підписують голова та 
члени ЕК, які брали участь у засіданні. Книгу протоколів 
зберігають у вищому навчальному закладі. Після закінчення 
роботи ЕК голова комісії складає звіт і подає його ректору 
вищого навчального закладу. 

У звіті голови комісії відображаються: аналіз рівня 
підготовки випускників і якість виконання ними робіт; 
відповідність тематики робіт сучасним вимогам; характеристика 
знань студентів, виявлених на випускних екзаменах; недоліки в 
їх підготовці; даються рекомендації щодо поліпшення 
навчального процесу. Звіт голови комісії обов'язково 
обговорюється на засіданні вченої ради ВНЗ, факультету 
(кафедри). 
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Студентам, які успішно склали випускні екзамени, захистили 
кваліфікаційну роботу, рішенням екзаменаційної комісії 
присвоюється відповідна кваліфікація і видається державний 
документ про освіту. Державний документ з відзнакою 
видається студенту, який отримав підсумкові оцінки «відмінно» 
не менше як з 75% усіх навчальних дисциплін, передбачених 
навчальним планом, а з інших навчальних дисциплін та 
індивідуальних завдань – оцінки «добре», склав випускні 
екзамени, захистив дипломну роботу з оцінками «відмінно», а 
також виявив себе в науковій (творчій) роботі, що 
підтверджується рекомендацією кафедри. 

Студентів, які при складанні випускного іспиту отримали 
незадовільну оцінку, відраховують із вищого навчального 
закладу і видають академічну довідку. До повторного складання 
іспиту їх допускають протягом трьох років після закінчення 
вищого навчального закладу. Студентам, які не склали випускні 
іспити з поважної причини (документально підтвердженої), 
ректор вищого навчального закладу може продовжити строк 
навчання до наступного терміну роботи ЕК зі складанням 
іспитів, але не більше ніж на один рік. Повторний захист 
кваліфікаційної роботи та повторне складання випускних 
екзаменів дозволяється не раніше, як під час наступної 
державної атестації. 
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ПИТАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ ТА КОНТРОЛЮ 

ЗАСВОЄННЯ ЗНАНЬ 
Зазначте переваги і недоліки оцінювання знань студентів за 

кредитно-модульною системою. 
Охарактеризуйте основні форми поточного контролю знань 

студентів. 
Охарактеризуйте основні форми підсумкового контролю знань 

студентів. 
Розкрийте особливості методики підготовки і проведення заліку.  
Дайте визначення семестрового іспиту.  
Охарактеризуйте основні етапи процесу підготовки викладача до 

іспиту. 
Яким методичним вимогам має відповідати перелік контрольних 

питань до іспиту? 
Відповідно до яких методичних вимог складають екзаменаційні 

білети? 
Яких методичних вимог слід дотримуватися під час проведення 

передекзаменаційних консультацій? 
Розкрийте особливості методики опитування студентів на іспиті?  
Сформулюйте методичні вимоги щодо відповідей студентів на 

іспиті.  
У чому полягають особливості державного іспиту?  
Ким здійснюється підбір голови державної екзаменаційної комісії і 

ким він призначається? 
Хто може входити до складу державної екзаменаційної комісії? 
За яких умов студент допускається до складання державних 

екзаменів та захисту дипломних робіт? 
Який порядок проведення державної атестації? 
Як регламентується тривалість проведення державних екзаменів і 

захисту дипломних робіт? 
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Як оцінюються результати складання державного екзамену та 
захисту дипломної роботи? 

За яких умов студенту присвоюється відповідний рівень 
кваліфікації і видається державний документ про освіту? 

За яких умов студенту видається державний документ про освіту з 
відзнакою? 

Чи можливе перескладення державного іспиту студентом, який 
отримав незадовільну оцінку? 

Протягом якого часу можливе повторне складання державних 
екзаменів чи захист дипломного проекту (роботи)? 

 
ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

В яких формах може проходити поточний і модульний контроль 
знань? 

Як скласти тести перевірки знань із навчальної дисципліни і 
провести тестування? 

Як підготувати і провести контрольну роботу? 
Як використовувати співбесіду в перевірці знань студентів? 
В яких формах можуть проходити заліки та іспити? 
Поясніть загальні критерії оцінювання знань студентів на заліку та 

іспиті. 
Охарактеризуйте рейтингову систему оцінювання діяльності 

студента. 
Особливості іспитової діяльності в процесі перевірки ґрунтовності 

соціологічних знань. Функціональні відмінності усних і письмових 
іспитів. 

Підготуйте тестові завдання різного рівня складності до конкретної 
теми з курсу «Соціологія».  

Складіть тематику контрольних робіт із курсу «Соціології». 
Підготувати питання до заліку з курсу „Соціологія”. 
Розробіть підсумковий тест із курсу «Соціологія». 
Визначте переваги та недоліки тестування. 
Розробіть питання до заліку/іспиту з соціології. 
Розкрийте систему оцінювання знань студентів у ЧНУ імені Юрія 

Федьковича. 
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ТЕМА 10. ПРОВЕДЕННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ 
План: 
1. Сутність, організація та керівництво практикою 
2. Зміст, документація та підведення підсумків практики 
 
1. Сутність, організація та керівництво практикою 
Мета та завдання практики. 
Практика студентів вищих навчальних закладів України є 

невід’ємною складовою освітнього процесу підготовки фахівців 
з вищою освітою і стандартів вищої освіти. Вона спрямована на 
закріплення теоретичних знань, отриманих студентами за час 
навчання, набуття і удосконалення практичних навичок і умінь 
за відповідною спеціальністю. 

Педагогічна та асистентська практика є складовою частиною 
підготовки до викладацької діяльності. Вона відіграє значну 
роль у навчальному процесі, оскільки навчальні заклади 
готують не просто фахівців своєї справи, практиків, а 
спеціалістів, які здатні акумулювати всі сучасні знання з 
предмету науки і передавати їх студентам.  

Головна мета проведення педагогічної та асистентської 
практики – забезпечення зв’язку між науково-теоретичною та 
практичною підготовкою студентів, отримання студентами 
початкового досвіду педагогічної діяльності, формування у них 
творчого дослідницького підходу до роботи педагога.  

Завдання практики полягають у: 
- можливості використання отриманих у вищому 

навчальному закладі знань, професійних умінь і навичок для 
розв’язання конкретних навчальних та виховних завдань; 

- безпосередньому ознайомленні студентів із змістом 
дисциплін суспільствознавчого циклу, а також позакласних 
заходів, сприяння оволодінню ними сучасними методами й 
формами педагогічної діяльності, інноваційними технологіями 
навчання;  

- здобутті студентами професійних якостей майбутнього 
викладача – вміння готувати навчальний матеріал з 
використанням останніх досягнень науки; чітко, доступно, 
логічно, послідовно викладати його; керувати аудиторією; 
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формувати у студентів психологічну готовність до викладацької 
роботи; 

- формуванні вміння критично оцінювати заняття своїх колег 
та робити на їх основі висновки щодо організації власної 
викладацької роботи; 

- вихованні у студентів творчого підходу до навчально-
методичної та виховної роботи, наукової праці, формуванні 
потреби у безперервній педагогічній самоосвіті. 

Реалізація мети та завдань забезпечується шляхом чіткої 
організації педагогічної та асистентської практики, виконання 
основних методичних вимог як студентами-практикантами, так і 
викладачами-методистами. 

 
Організація практики. 
У відповідності з навчальними планами передбачено порядок 

проходження студентами педагогічної (студенти 4-го курсу) та 
асистентської (студенти 5-го курсу) практики. Для проведення 
практики визначаються бази практики. Так, для студентів 
IV курсу напряму «Соціологія» (бакалаври) базами практики є 
загальноосвітні, професійні навчальні заклади, а також вищі 
навчальні заклади (коледжі). Для студентів V курсу 
спеціальності «Соціологія» (спеціалісти) базами практики є 
вищі навчальні заклади (коледжі, інститути, академії, 
університети). Для студентів V курсу спеціальності 
«Соціологія» (магістри) базою практики є Чернівецький 
національний університет імені Юрія Федьковича. Студенти 
можуть самостійно підбирати для себе місце проходження 
практики і пропонувати його, а кафедра може дозволити 
студентові проходити практику у запропонованій ним базі 
практики з обов’язковим обґрунтуванням такого рішення. 

Розподіл студентів на практику проводиться факультетським 
керівником практики (проект наказу готується за 10 днів до 
початку практики). Студенти-практиканти закріплюються за 
викладачами-методистами своїх кафедр відповідно до 
навчального навантаження останніх. При закріпленні студентів-
практикантів за викладачами і базами практики бажано 
враховувати інтереси студентів. Студенти направляються на 
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бази практики, як правило, групами. При цьому кількість 
студентів визначається можливістю бази практики забезпечити 
виконання програми практики всіма студентами. 

 
Керівництво практикою. 
Відповідальність за організацію, якість і результати практики 

студентів несуть як бази практик в особі їх перших керівників та 
керівників практик, так і суб’єкти вищого навчального закладу, 
– декан факультету, керівник практики від факультету, 
завідувач кафедри, керівники практики від кафедри, студенти-
практиканти тощо.  

Загальне керівництво практикою здійснює декан факультету 
та факультетський керівник практики, який призначається 
розпорядженням декана. У його обов’язки входить: 

- добирати бази практики. Для цього до початку практики 
факультетський керівник практики проводить роботу з базами 
практики щодо відповідності наявної матеріально-технічної 
бази та кадрового забезпечення вимогам програми практики, 
внаслідок чого приймається рішення про кількість студентів, 
яку може прийняти кожна база практики; 

- забезпечити проведення всіх організаційних заходів перед 
відбуттям студентів на практику: підготовку проекту наказу та 
інших документів; інструктаж про порядок проходження 
практики та з техніки безпеки; надання необхідної документації, 
перелік якої встановлює навчальний відділ університету; 
повідомлення студентів про систему звітності з практики; 

- у тісному контакті з керівниками практики від кафедри 
забезпечити якість її проходження згідно з програмою. Для 
цього він надає студентам та викладачам консультації з питань 
організації практики, вибірково відвідує навчальні заклади, в 
яких проходить практика. 

- забезпечити правильність оформлення та своєчасність 
подачі до навчального відділу документації, що стосується 
оплати керівникам практики від баз практики; 

- після захисту практики скласти звіт про її проходження із 
зауваженнями та пропозиціями щодо покращення. 
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Безпосереднє керівництво практикою студентів по кожній 
кафедрі здійснює завідувач кафедри та керівники практики від 
кафедри відповідно до навчального навантаження. Бажано 
призначати керівниками практики викладачів, що мають 
достатній досвід педагогічної діяльності. В обов’язки керівника 
практики від кафедри входить: 

- представити студентів керівництву бази практики та 
керівникам практики від бази практики (кількість студентів-
практикантів, яка припадає на одного керівника практики від 
бази практики визначається не більше 3-х); 

- своєчасне отримати від керівництва бази практики 
відповідної документації щодо практики; 

- контролювати забезпечення нормальних умов праці 
студентів та проведення з ними обов’язкових інструктажів; 

- здійснювати керівництво всією поточною роботою 
студентів (допомагати в підготовці занять та виховних заходів; 
відвідувати та аналізувати заняття, які проводять студенти-
практиканти;  

- інформувати студентів про порядок оформлення та подання 
звітної документації про практику, перевіряти та аналізувати 
щоденники та іншу звітну документацію; 

- оцінювати роботу студентів. 
Для безпосереднього контролю над проведенням 

передбачених практикою заходів керівництво баз практик 
закріплює студентів за викладачем відповідного фаху (керівник 
практики від бази практики). Бажано призначати керівниками 
практики викладачів, що мають достатній досвід педагогічної 
діяльності. В обов’язки керівників практики від баз практики 
входить: 

- інструктаж з техніки безпеки і протипожежної безпеки в 
установі і на робочому місці при виконанні конкретних видів 
робіт; 

- ознайомлення з матеріальною базою та навчально-виховним 
процесом в освітніх закладах, його специфікою; 

- організація відвідування студентами занять інших 
викладачів; 
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- методична допомога в підготовці до проведення залікових 
занять; затвердження планів-конспектів занять; відвідування та 
аналіз всіх занять, які дають практиканти; 

- ознайомлення студентів зі складом навчальної групи, 
допомога у проведенні студентами виховного заходу; 

- оцінка якості роботи практикантів, складання на них 
виробничих характеристик з відображенням у них виконання 
програми практики, якості професійних знань та умінь, 
ставлення студентів до роботи, виконання індивідуальних 
завдань, організаторських здібностей. 

Студенти при проходженні практики зобов’язані: 
- на початку практики одержати від керівників практики 

консультації щодо її проходження та оформлення всіх 
необхідних документів; 

- своєчасно прибути на базу практики; 
- у повному обсязі виконувати всі завдання, передбачені 

програмою практики і вказівками її керівників; 
- вивчити і дотримуватись правил проходження практики, 

охорони праці, техніки безпеки і виробничої санітарії; 
- нести відповідальність за виконану роботу; 
- своєчасно подати керівнику практики від кафедри звітну 

документацію, що вимагається програмою практики. 
 
2. Зміст, документація та підведення підсумків практики 
Зміст практики. 
Зміст педагогічної та асистентської практики складає 

навчальна, методична та організаційна робота. Саме в ході цієї 
діяльності реалізуються основні завдання практики, що 
полягають у формуванні в студентів навичок викладацької 
роботи. Своєю чергою, зміст практики включає:  

– знайомство з навчальним закладом, особливостями 
організації навчально-виховного процесу в освітній установі, 
кваліфікаційним рівнем викладачів.  

– знайомство з робочими кабінетами та документацією 
(класним журналом, розкладом занять, програмами та 
тематичним плануванням з предметів тощо).  
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– навчальна робота: вивчення і аналіз планів-конспектів 
занять викладача; відвідування та аналіз занять викладача (не 
менше 8) та занять з інших предметів у закріпленій групі в 
якості класного керівника (не менше 10); проведення двох 
занять (лекція і семінар); відвідування та аналіз занять інших 
студентів-практикантів.  

– методична робота: ознайомлення з методичною роботою 
викладачів бази практики.  

– організаційна робота: участь у поточній роботі класного 
керівника (куратора); відвідування та аналіз усіх позакласних 
заходів у закріпленій групі; проведення одного позакласного 
заходу; відвідування та аналіз позакласних виховних занять, що 
проводяться студентами-практикантами.  

– практика завершується оформленням звітної документації, 
яка подається кафедральним керівникам практики, після чого 
відбувається заліковий захист перед комісією.  

Особливу увагу студент-практикант має звернути на 
підготовку та проведення залікових занять та виховного заходу. 
У ході підготовки студент надає викладачеві-методистові 
(керівникові практики) тексти лекцій та методичні розробки 
семінарських занять. Після їх узгодження із викладачем студент 
допускається до самостійного проведення занять. На залікових 
заняттях мають бути присутні: керівник практики від бази 
практики, керівник практики від кафедри, інші студенти-
практиканти. Після закінчення заняття проводиться 
обговорення, в якому беруть участь всі присутні. У ході 
обговорення висловлюються зауваження теоретичного 
(стосовно змісту) та методичного (якість подачі матеріалу, 
контроль над аудиторією, активність студентів, використання 
технічних засобів і т.ін.) плану. На основі обговорення 
ухвалюється рішення про оцінювання заняття за 100-бальною 
шкалою. За результатами обговорення та ухвалення рішення 
складається протокол. 

 
Документація практики. 
Головні документи педагогічної та асистентської практики 

визначають зміст навчального процесу на різних етапах 
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проходження практики, основні вимоги до студентів-
практикантів і містять форми контролю за їх виконанням. 
Документація педагогічної та асистентської практики 
складається з документів, які стосуються організаційних сторін 
практики – ними займаються викладачі, та звітної документації 
студентів-практикантів. Перелік документів та їх форма може 
коригуватися вищим навчальним закладом. 

До організаційних документів практики відносяться:  
– Наказ. Визначає терміни та порядок проходження 

практики, базові кафедри, базові навчальні заклади, керівників 
практики (викладачів-методистів), порядок та терміни здачі 
звітів про практику. Він складається факультетським 
керівником практики після подання кафедрами інформації із 
зазначенням викладачів-методистів (відповідно до 
навантаження). Наказ подається на базу практики в одному 
примірнику.  

– Направлення (форма № Н-6.02). Служить підставою для 
прийому студентів на практику певною базою практики. 
Видається Чернівецьким національним університетом імені 
Ю. Федьковича. Направлення подається на базу практики в 
одному примірнику. 

– Повідомлення. Засвідчує прибуття студента на практику 
згідно з направленням. Вказується посада, на яку призначений 
студент, та керівник практики відповідно до наказу бази 
практики. Повідомлення подається на базу практики в одному 
примірнику, де заповнюється і в триденний термін повертається 
в ЧНУ ім. Ю. Федьковича. 

– Угода (договір) (форма № Н-6.01). Укладається між 
Чернівецьким національним університетом імені 
Ю. Федьковича та базовими навчальними закладами практики. 
Вона призначена для юридичного оформлення зобов'язань між 
навчальними закладами про проведення практики студентів. 
Угода подається на базу практики в двох примірниках. 
У триденний термін один заповнений на базі практики 
примірник повертається в ЧНУ ім. Ю. Федьковича. 
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– Відомість. Це документ, на основі якого ЧНУ ім. 
Ю. Федьковича здійснює оплату праці викладачів-методистів 
базових навчальних закладів. Відомість подається на базу 
практики в одному примірнику, де заповнюється і в триденний 
термін повертається в ЧНУ ім. Ю. Федьковича. 

– Протокол засідання кафедри соціології. Містить результати 
обговорення та оцінки індивідуальних звітів студентів-
практикантів.  

– Загальний звіт. Подається факультетським керівником 
практики на засідання Вченої ради факультету, яка заслуховує 
його.  

Звітна документація студентів-практикантів складається з 
пакету документів, які свідчать про виконання студентом 
програми практики, і включає:  

– Щоденник практики (форма № Н-6.03). Формат бланка А5, 
брошура 8 сторінок разом з обкладинкою з карткового паперу. 
Структура щоденника містить такі елементи: календарний 
графік проходження практики; форми роботи під час практики; 
відгук і оцінка роботи студента на практиці керівником 
практики від бази практики; відгук осіб, які перевіряли 
проходження практики; висновок і оцінка роботи студента 
керівником практики від кафедри соціології ЧНУ імені 
Ю. Федьковича. Щоденник заповнюється студентом особисто, 
крім розділів відгуку про роботу студента на практиці.  

– Звіт про проходження практики. Він містить наступні 
елементи: терміни проходження практики і дані про керівників; 
характеристика видів робіт під час практики; рекомендації по 
вдосконаленню організації та проведення практики. Він 
підписується безпосередньо керівником практики від бази 
практики, а також керівником практики від кафедри соціології. 

– План-конспект лекції. Об’єм лекції складає 25-30 сторінок 
тексту (формат А4, шрифт 14, інтервал 1,5). Зазначається тема 
лекції; мета (дидактична, розвивальна та виховна); план; 
ключові терміни; виклад основного змісту; список використаної 
літератури.  

Дидактична мета визначається, виходячи зі змісту матеріалу; 
вона вказує на результат (навчальні завдання, які визначають 
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формування умінь і навичок), який передбачається досягнути. 
Розвивальна мета полягає у відповіді на питання: якими 
логічними операціями та прийомами розумової діяльності 
оволодіють учні?; які почуття пробуджуються у процесі 
навчання (подиву, зацікавленості, успіху, гордості, 
співпричетності, відповідальності та ін.)? Виховна мета 
зосереджується на тому, які цінності для себе відкривають, 
усвідомлюють учні; які уміння соціальної поведінки 
формуються на занятті. 

–  Методична розробка семінарського заняття. Об’єм 
методичної розробки – 5-7 сторінок тексту (формат А4, шрифт 
14, інтервал 1,5). Структуру методичної розробки складають: 
тема семінару; план (питання для обговорення); список 
рекомендованої літератури (основної та додаткової); контрольні 
питання; тестові завдання; тематика есе; тематика ІНДЗ.  

– Сценарій виховного заходу з групою. Він повинен мати таку 
структуру: титульну сторінку; вступ (із зазначенням мети 
заходу, форми та засобів проведення заходу); основну частину 
(з описом заходу); резюме. 

– Протоколи обговорення залікових занять та виховного 
заходу. Повинні містити: загальні відомості про заняття (ПІБ 
оцінюваного студента-практиканта; форму заняття, тему, місце 
та час проведення); оціночну частину (має бути дана загальна 
оцінка роботі студента-практиканта, з конкретизацією щодо 
правильності визначення і постановки мети і завдань заняття; 
відбору змісту навчального матеріалу; застосування методів, 
прийомів, засобів, форм організації навчально-пізнавальної 
діяльності студентів; отримання зворотного зв’язку; 
забезпечення комфортного психологічного середовища).   

– Психолого-педагогічна характеристика студента групи, у 
якій проводились навчальні заняття. Вона повинна містити: 
загальну інформацію: прізвище, ім’я, вік, стать, факультет та 
навчальна група студента; опис особливостей розвитку студента 
(його пізнавальної та емоційної сфер, стресостійкості, наявності 
впевненості у собі, позитивного ставлення до світу та прийняття 
інших, самостійності, мотивації до самовдосконалення); резюме: 
властивості особистості студента, що створюють труднощі в 
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навчанні та спілкуванні; якості, що можуть допомогти 
студентові подолати ці труднощі; яскраві позитивні 
характеристики студента, які є його перевагами; рекомендація 
стимулів, які доцільно використовувати вчителю у роботі зі 
студентом. 

– Психолого-педагогічна характеристика групи, у якій 
проводились навчальні заняття. 

Звітна документація зберігається на кафедрі протягом 
календарного року від дня захисту. 

 
Підведення підсумків практики. 
Після закінчення терміну практики студенти звітують про 

виконання програми проходження практики. Звітна документація, 
встановлена кафедрою соціології, подається на перевірку керівнику 
практики від кафедри.  

Протягом перших десяти днів семестру, який починається після 
практики, відбувається захист практики на кафедрі. Він проходить при 
комісії, до складу якої входять керівники практики від кафедри, від баз 
практики (за можливості), а також викладачі кафедри, які викладали 
практикантам професійно-орієнтовані дисципліни.  

Підсумкова (диференційована) оцінка за практику за 100-бальною 
шкалою повинна враховувати зміст представленої звітної документації 
та рівень виконання завдань практики. Методика нарахування балів 
визначається кафедрою. Оцінка за практику виставляється в заліково-
екзаменаційну відомість і залікову книжку (індивідуальний план) 
студента. Підсумки кожної практики обговорюються на засіданнях 
кафедри, а загальні підсумки практики підводяться на вченій раді 
факультету. 

 
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ТА РЕКОМЕНДОВАНОЇ 
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студентів Чернівецького національного університету ім. 
Ю. Федьковича. – Чернівці, 2008 [Електронний ресурс]. – Режим 
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освіти від 20.12.94 № 351) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0035-93  

Шляхтун П. П. Методика викладання соціально-гуманітарних 
дисциплін : навч. посіб. / П. П. Шляхтун. – К. : ВЦ «Академія», 2011. – 
224 с. 

Додаткова: 
Панасюк М. Б. Програма науково-дослідної та педагогічної 

практики студентів спеціальності “Соціологія” (освітньо-
кваліфікаційний рівень: магістр). – К.: МАУП, 2005. – 27 с. 

Положення та методичні рекомендації з проведення асистентської 
практики для студентів ІІ року магістратури факультету соціології 
КНУ / Укладач доц. Малес Л.В. – К., 2012 [Електронний ресурс]. – 
Режим доступу: http://www.soc.univ.kiev.ua/uk/studentam  

Положення та методичні рекомендації по проведенню педагогічної 
практики для студентів IV курсу факультету соціології КНУ. – К., 2012 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://www.soc.univ.kiev.ua/uk/studentam  

Сусська О. А., Чернуха Н. М. Програма педагогічної практики 
студентів спеціальності “Соціологія” (освітньо-кваліфікаційний 
рівень: бакалавр). – К.: ДП «Вид. дім «Персонал», 2009. – 14 с. 

 
ПИТАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ ТА КОНТРОЛЮ 

ЗАСВОЄННЯ ЗНАНЬ 
Розкрийте мету та завдання педагогічної практики. 
Коли і де відбувається педагогічна практика? 
Охарактеризуйте систему керівництва практикою. 
Розкрийте зміст практики.  
Охарактеризуйте складові документації практики. 
Як підводяться підсумки практики? 

 
ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

Ознайомтесь з документацією, яка стосується педагогічної 
практики і знаходиться на кафедрі соціології.  

Складіть рекомендації по захисту педагогічної практики. 



273 
 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА ЛІТЕРАТУРА 
 

Аксьонова О.В. Методика викладання економічних 
дисциплін: Навч.посіб. – К.: КНЕУ, 2006. – 708 с. 

Алексюк А.М. Педагогіка вищої освіти в Україні. Історія. 
Теорія: Підручник. – К.: Либідь, 1998. – 558 с. 

Балягіна І.А., Богорад М.А., Ковальчук Г.О. Методика 
викладання економіки: Навч.-метод.посіб.для самост.вивч.дисц. 
– К.: КНЕУ, 2005. – 341 с. 

Беспалько В.П. Образование и обучение с участием 
компьютеров (педагогика третьего тысячелетия): учеб.-метод. 
пособие. – М., Воронеж: Модэк, 2002. – 351 с. 

Богомаз К.Ю., Дика О.І., Сорокіна Л.М. Методика 
викладання соціології. Навчальний посібник для вищих 
навчальних закладів. – Дніпродзержинськ: вид-во ДДТУ, 2005, - 
168 с. 

Вербець В.В. Педагогічна діагностика формування духовно-
творчого потенціалу студентської молоді: [монографія] / 
В.В. Вербець. – Рівне: Вид-во РДГУ, 2005. – 383 с. 

Вербицкий А.А. Активное обучение в высшей школе : 
контекстный подход. – М.: Высшая школа, 1991. – 207 с.  

Вітвицька С.С. Основи педагогіки вищої школи: Методичний 
посібник для студентів магістратури. – К.: Центр навчальної 
літератури, 2003. – 316 с. 

Голуб Б.А. Основы общей дидактики: Учеб. пособ. для пед. 
вузов. – М.: ВЛАДОС, 1999. – 96 с. 

Дюркгейм Э. Социология образования. – М., 1996. 
Елсуков А.Н. Методика преподавания социологии в высшей 

школе: Учеб. пособие. – Минск: ТетраСистемс, 2003. – 240 с. 
Загвязинский В.И. Дидактика высшей школы. – Челябинск, 

1990.  
Карандашев В.Н. Методика преподавания психологии: Учеб. 

пособие. – СПб., 2005. 
Кнодель Л.В. Педагогіка вищої школи. – К., 2008. 
Коджаспирова Г.М. Педагогика в схемах, таблицах и 

опорных конспектах. – М.: Айрис-пресс, 2007. 



274 
 

Коротяєв Б.І., Гришин Є.О., Устинко О.А. Педагогіка вищої 
школи. – К., 1990. 

Кузьмінський А.І. Педагогіка вищої школи: Навчальний 
посібник. – К.: Знання, 2005. – 486 c. 

Курилів В.І. Методика викладання історії. – Львів, Торонто: 
Світ, 2003. 

Лукс Г.А. Методика преподавания социологии и 
социологических дисциплин: материалы лекц. курса. – Самара: 
Самарский университет, 2000. – 62 с. 

Ляудис В.Я. Методика преподавания психологии: Учебное 
пособие. 4-е изд., испр. и доп. – М.: УМК «Психология», 2003. 

Малахова Ж.Д., Огаренко В.М. Викладання соціології: досвід 
інноваційних прийомів: Навч. пос. – К.: Центр учбової 
літератури, 2008. – 280 с.  

Мартынова Т.М. Методика преподавания социологии: Учеб. 
пособие. – Тула: Изд-во Тул. ГУ, 2004. – 118 с. 

Михайличенко О. В. Методика викладання суспільних 
дисциплін у вищій школі: Навчальний посібник. / Вид. друге. 
Доп. та перероблене.. – Суми, СумДПУ, 2009. – 122 с. 

Морозов А.В., Чернилевский Д.В. Креативная педагогика и 
психология. – М.: Академический проект, 2004. 

Нагаєв В.М. Методика викладання у вищій школі: Навч. 
посіб. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 232 с.  

Найдьонов І.М., Ігнатюк А.І. Методика викладання 
фінансово-економічних дисциплін: Навч. посіб. – К., 2002. 

Нетрадиционные методы преподавания социологии: учеб. 
пособ. / [Горбач А.Н., Ковалева И.Д., Редько О.А., Сорока 
Ю.Г.]; под общ. ред. И.Д. Ковалевой. – Харьков, 2001.– 328 с. 

Ортинський В. Л. Педагогіка вищої школи: навч. посіб. [для 
студ. вищ. навч. закл.] / В. Л. Ортинський – К.: Центр учбової 
літератури, 2009. – 472 с.  

Освітні технології: Навч.-метод.посіб / За ред.О.М.Пєхоти. – 
К.: А.С.К., 2004. – 256с. 

Педагогика и психология высшей школы: Учебное пособие / 
Отв. ред. М.В. Буланова-Топоркова. – Ростов н/Д: Феникс, 2006. 
– 344 с.  



275 
 

Педагогические технологии: Учебное пособие для студентов 
педагогических спеціальностей / Под общей ред.. 
В.С. Кукушкина. – М.: ИКЦ «МарТ»; Ростов н/Д: ИЦ «МарТ», 
2004. – 336 с.  

Пидкасистый П.И., Портнов М.Л. Искусство преподавания. – 
М.: 1999. 

Сисоєва С. О. Педагогічна творчість: Монографія. – X.: 
«Каравела», 1998. – 150 с. 

Сластенин В.А., Подымова Л.С. Педагогика: инновационная 
деятельность. – М.: «Магистр», 1997. 

Слєпкань З.І. Наукові засади педагогічного процесу у вищій 
школі: Навч. посіб. – К., 2005.  

Смирнов С.Д. Педагогика и психология высшего 
образования: от деятельности к личности: Учебное пособие. – 
М.: Издательский центр «Академия», 2001. – 304 с. 

Социология в аудитории: искусство коммуникации: науч.-
метод. пособие для преподавателей. – Харьков: Изд-й центр 
Харьковского национального ун-та им. В.Н.Каразина, 2004. – 
266 с.  

Социология в аудитории: искусство преподавания. – 
Харьков: Изд-й центр Харьковского национального ун-та им. 
В.Н.Каразина, 2003. – 303 с.  

Степанищев А. Методика преподавания и изучения истории: 
В 2 ч. – М.: –Владос, 2002. 

Ткаченко А. В. Методика преподавания социологии : 
учебник и практикум для академического бакалавриата / 
А.В. Ткаченко. – М. : Издательство Юрайт, 2015. – 369 с. 

Чернилевский Д.В., Филатов О.К. Технология обучения в 
высшей школе: Учебн. пособие. – М, 1996.  

Шляхтун П. П. Методика викладання соціально-
гуманітарних дисциплін : навч. посіб. / П. П. Шляхтун. – К. : ВЦ 
«Академія», 2011. – 224 с. 

Якушевич Ф. Технология обучения в системе высшего 
образования. – М, 1986. 



276 
 

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ 
 

1. Визначте суспільствознавчі спеціальності за 
українською класифікацією. 

2. Охарактеризуйте розвиток суспільствознавчих 
дисциплін у радянський період. 

3. Визначте, як змінювався перелік суспільствознавчих 
дисциплін у вищих навчальних закладах України. 

4. Розкрийте об'єкт і предмет «Методики викладання 
соціології…» 

5. Визначте функції «Методики викладання соціології…» 
6. Охарактеризуйте роль і значення соціології у процесі 

формування світогляду та майбутніх професійних навичок 
студентів. 

7. Розкрийте особливості профілювання викладання 
соціології для студентів різних спеціальностей. 

8. Розкрийте сутність та основні посади педагогічних і 
науково-педагогічних працівників. 

9. Охарактеризуйте порядок прийому на роботу науково-
педагогічних працівників. 

10. Охарактеризуйте наукові ступені та вчені звання 
наукових і науково-педагогічних працівників. 

11. Розкрийте складові видів робіт науково-педагогічних і 
педагогічних працівників. 

12. Розкрийте систему обрахунку робочого часу науково-
педагогічних і педагогічних працівників. 

13. Визначте основні права та обов’язки викладачів ВНЗ. 
14. Розкрийте основні причини конфліктів на заняттях. 
15. Визначте шляхи розв’язання конфліктних ситуацій у 

навчальному процесі. 
16. Охарактеризуйте симптоми і способи подолання 

синдрому професійного вигорання викладачів.  
17. Розкрийте сутність і значення методів навчання. 
18. Охарактеризуйте основні класифікації методів навчання. 
19. Розкрийте відмінності між традиційними та 

інноваційними методами навчання. 
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20. Охарактеризуйте основні форми інтерактивних методів 
навчання. 

21. Наведіть приклад інтерактивної вправи. 
22. Розкрийте методику проведення рольових ігор. 
23. Охарактеризуйте бібліотечну каталогізацію літератури. 
24. Визначте основні педагогічні засоби викладання. 
25. Охарактеризуйте основні види методичного 

забезпечення викладання. 
26. Розкрийте тематичні аспекти навчальної програми з 

курсу соціології. 
27. Охарактеризуйте різновиди та структурні компоненти 

навчальної літератури. 
28. Охарактеризуйте навчальну літературу з соціології. 
29. Визначте види наукової літератури та вимоги щодо них. 
30. Розкрийте зв’язок між індексом цитування та 

авторитетом вчених. 
31. Охарактеризуйте значення фактичного матеріалу у 

викладанні суспільствознавчих дисциплін. 
32. Розкрийте основні прийоми використання публіцистики, 

творів художньої літератури та мистецтва у викладанні 
суспільствознавчих дисциплін. 

33. Розкрийте сутність та класифікацію засобів наочності. 
34. Визначте основні методичні вимоги щодо використання 

засобів наочності у навчальному процесі. 
35. Розкрийте роль Інтернету як засобу навчання. 
36. Охарактеризуйте PowerPoint-презентацію як навчальний 

інструмент викладача. 
37. Розкрийте сутність лекції як форми навчання та історію 

її становлення та розвитку. 
38. Зробіть порівняльний аналіз переваг і недоліків лекції як 

форми навчання. 
39. Охарактеризуйте види навчальних лекцій – традиційних 

та інноваційних. 
40. Розкрийте специфічні вимоги до лекцій із 

суспільствознавчих дисциплін. 
41. Охарактеризуйте основні етапи процесу підготовки 

лекції викладачем. 



278 
 

42. Розкрийте основні вимоги до вступної частини лекції. 
43. Розкрийте основні вимоги до основної частини лекції. 
44. Розкрийте основні вимоги до заключної частини лекції. 
45. Охарактеризуйте основні вимоги до темпу читання 

лекції та мовлення викладача. 
46. Охарактеризуйте основні вимоги до поведінки викладача 

під час лекції. 
47. Розкрийте особливості проведення інтерактивної лекції. 
48. Охарактеризуйте оцінювання якості лекційної 

діяльності. 
49. Розкрийте сутність та дидактичну мету практичного 

заняття. 
50. Розкрийте сутність, функції та історію семінарського 

заняття. 
51. Охарактеризуйте переваги семінару та його зв’язок з 

іншими формами навчання. 
52. Охарактеризуйте форми семінарських занять, які 

використовують у навчальному процесі. 
53. Визначте фактори, які впливають на вибір форми 

семінарського заняття. 
54. Розкрийте основні етапи процесу підготовки викладача 

до семінару. 
55. Визначте основні елементи структури семінарського 

заняття. 
56. Розкрийте методичні вимоги щодо проведення семінару. 
57. Розкрийте критерії оцінки якості семінарського заняття. 
58. Розкрийте роль і місце самостійної роботи у засвоєнні 

навчального матеріалу. 
59. Визначте основні форми самостійної роботи. 
60. Охарактеризуйте регламентування навчального часу на 

самостійну роботу. 
61. Визначте методичні вимоги щодо роботи з науковою 

книгою. 
62. Розкрийте прийоми роботи з науковою книгою. 
63. Охарактеризуйте основні види навчально-дослідної 

роботи студентів. 
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64. Охарактеризуйте основні види науково-дослідної роботи 
студентів. 

65. Розкрийте сутність та функції індивідуальної роботи та 
консультацій. 

66. Охарактеризуйте систему рейтингового оцінювання 
знань студентів. 

67. Охарактеризуйте основні форми поточного контролю 
знань студентів. 

68. Охарактеризуйте основні форми підсумкового контролю 
знань студентів. 

69. Розкрийте особливості методики підготовки і 
проведення заліку.  

70. Охарактеризуйте основні етапи процесу підготовки 
викладача до іспиту. 

71. Розкрийте особливості методики підготовки і 
проведення випускного екзамену. 

72. Розкрийте мету та завдання педагогічної практики. 
73. Охарактеризуйте систему керівництва практикою. 
74. Розкрийте зміст діяльності студента під час 

проходження педагогічної практики.  
75. Охарактеризуйте складові документації практики. 
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ГЛОСАРІЙ 
 
Академічна година – мінімальна облікова одиниця 

навчального часу, тривалість якої становить, як правило, 
45 хвилин. 

Аспірант (лат. aspіrans (aspirantis) – той, що до чогось 
прагне) – особа, зарахована до вищого навчального закладу 
(наукової установи) для здобуття ступеня доктора філософії. 

Бібліографічний опис (грец. biblion – книга / grapho – пишу) 
– сукупність бібліографічних відомостей про документ, його 
складову чи групу документів, що наведені за певними 
правилами і достатні для загальної характеристики та 
ідентифікації видання. 

Болонський процес – процес зближення і гармонізації 
систем освіти країн Європи з метою створення єдиного 
європейського простору вищої освіти. 

Вища освіта – сукупність систематизованих знань, умінь і 
практичних навичок, способів мислення, професійних, 
світоглядних і громадянських якостей, морально-етичних 
цінностей, інших компетентностей, здобутих у вищому 
навчальному закладі (науковій установі) у відповідній галузі 
знань за певною кваліфікацією на рівнях вищої освіти, що за 
складністю є вищими, ніж рівень повної загальної середньої 
освіти. 

Вищий навчальний заклад – окремий вид установи, яка є 
юридичною особою приватного або публічного права, діє згідно 
з виданою ліцензією на провадження освітньої діяльності на 
певних рівнях вищої освіти, проводить наукову, науково-
технічну, інноваційну та/або методичну діяльність, забезпечує 
організацію освітнього процесу і здобуття особами вищої 
освіти, післядипломної освіти з урахуванням їхніх покликань, 
інтересів і здібностей. 

Відеолекція – лекція викладача, записана на відеоплівку, що 
дає можливість прослухати її в будь-який зручний час. Методом 
нелінійного монтажу може бути доповнена мультимедіа-
додатками, що ілюструють виклад лекції. 
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Вправа – заняття для придбання або удосконалення будь-
яких навичок. 

Галузь знань – основна предметна область освіти і науки, 
що включає групу споріднених спеціальностей, за якими 
здійснюється професійна підготовка. 

Гра – різновид непродуктивної діяльності, головним 
мотивом якої є не результат, а сам процес. 

Дидактика (грец. didaktikos – повчальний) – складова частина 
педагогіки, яка розкриває закономірності засвоєння знань, умінь 
і навичок та формування переконань, визначає обсяг і структуру 
змісту освіти, удосконалює методи та організаційні форми 
навчання, його виховний вплив на учнів. 

Дискусія (лат. discussio, від discutio – розглядаю, 
досліджую) – інтерактивний метод навчання, який полягає в 
широкому публічному обговоренні спірного питання. 

Докторант – особа, зарахована або прикріплена до вищого 
навчального закладу (наукової установи) для здобуття ступеня 
доктора наук. 

Електронний підручник – ретельно структурований 
навчальний матеріал у вигляді послідовності інтерактивних 
кадрів, призначений для роботи з індивідуальної освітньої 
траєкторії. 

Європейська кредитна трансферно-накопичувальна 
система (ЄКТС) – система трансферу і накопичення кредитів, 
що використовується в Європейському просторі вищої освіти з 
метою надання, визнання, підтвердження кваліфікацій та 
освітніх компонентів і сприяє академічній мобільності 
здобувачів вищої освіти. Система ґрунтується на визначенні 
навчального навантаження здобувача вищої освіти, необхідного 
для досягнення визначених результатів навчання, та 
обліковується у кредитах ЄКТС. 

Заочна форма навчання – форма навчання, за якої обсяг 
безпосередніх контактів учнів і викладачів різко знижений 
(домінують самостійні форми роботи). Присутній в основному 
випускний контроль, обсяг досліджуваного матеріалу 
редукований. 
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Засоби навчання – це все, що сприяє поліпшенню якості 
навчання. До них відносять: наочні засоби: таблиці, графіки, 
схеми, малюнки, зображення; технічні засоби (аудіо-і 
відеоапаратура, комп'ютер); друковані методичні посібники. 

Засоби наочності – усі види спеціально створених з 
навчальною метою зображень предметів і явищ, що 
відтворюють їх у натуральному або умовно-схематичному 
вигляді. 

Здобувачі вищої освіти – особи, які навчаються у вищому 
навчальному закладі на певному рівні вищої освіти з метою 
здобуття відповідного ступеня і кваліфікації. 

Змістовий модуль (лат. modulus – міра) – розділ (частина) 
навчальної дисципліни, що містить набір логічно пов'язаних між 
собою тем навчальної дисципліни, теоретичних положень, 
висвітлених під час лекцій, передбачає отримання навичок на 
практичних (семінарських, лабораторних) заняттях, виконання 
тестових, самостійних та індивідуальних завдань студентами. 

Інтерактивний підручник – дидактичний засіб на 
паперових носіях навчальної інформації, забезпечує учням 
можливість самостійного навчання в режимі моментального 
самоконтролю та своєчасної корекції якості поточних знань за 
допомогою мікропроцесорних контролюючих пристроїв. 

Інтерактивні методи навчання (лат. inter... – між і actіvus – 
діяльний, енергійний) – методи навчання, що передбачають 
активну співпрацю студентів у процесі розв'язання пізнавальних 
і практичних проблем. 

Кафедра (грец. kathedra – сидіння) – базовий структурний 
підрозділ вищого навчального закладу (його філій, інститутів, 
факультетів), що проводить навчально-виховну і методичну 
діяльність з однієї або кількох споріднених спеціальностей, 
спеціалізацій чи навчальних дисциплін і здійснює наукову, 
науково-дослідну та науково-технічну діяльність за певним 
напрямом. 

Кваліфікація – офіційний результат оцінювання і визнання, 
який отримано, коли уповноважена установа встановила, що 
особа досягла компетентностей (результатів навчання) 
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відповідно до стандартів вищої освіти, що засвідчується 
відповідним документом про вищу освіту. 

Кваліфікаційна робота (лат. qualis – який, якої якості і 
ficatio, від facio – роблю) – науково-дослідна робота студента-
випускника, захист якої є формою державної атестації 
отриманої ним кваліфікації. 

Коментоване читання першоджерел – вид семінару, при 
якому за дорученням викладача один зі студентів читає вголос 
той чи інший твір, а потім пояснює, як він зрозумів прочитане. 

Компетентність – динамічна комбінація знань, вмінь і 
практичних навичок, способів мислення, професійних, 
світоглядних і громадянських якостей, морально-етичних 
цінностей, яка визначає здатність особи успішно здійснювати 
професійну та подальшу навчальну діяльність і є результатом 
навчання на певному рівні вищої освіти. 

Комп'ютерна тестуюча система – засіб електронного 
спостереження за результатом засвоєння матеріалу з боку 
студента. Може бути як окремою програмою, яка не допускає 
модифікації, так і універсальною програмною оболонкою, 
наповнення якої покладається на викладача. 

Консультація (лат. consultatio – звертання за порадою) – 
форма занять, що припускає вторинний спільний розбір 
викладачем і студентом навчального матеріалу, який або слабко 
засвоєний студентами, або не засвоєний зовсім; це надання 
викладачем порад студентам з питань навчальної та наукової 
роботи. 

Контрольна робота – виконане студентом письмове 
завдання з питань, передбачених навчальною програмою 
дисципліни. 

Кредит Європейської кредитної трансферно-
накопичувальної системи (далі – кредит ЄКТС) – одиниця 
вимірювання обсягу навчального навантаження здобувача вищої 
освіти, необхідного для досягнення визначених (очікуваних) 
результатів навчання. Обсяг одного кредиту ЄКТС становить 
30 годин. Навантаження одного навчального року за денною 
формою навчання становить, як правило, 60 кредитів ЄКТС. 
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Кредитно-модульна система організації навчального 
процесу – модель організації навчального процесу, яка 
ґрунтується на поєднанні модульних технологій навчання та 
залікових освітніх одиниць (кредитів). 

Курс лекцій – тексти лекцій одного або декількох авторів з 
окремих тем чи дисципліни в цілому, розглядаються як 
доповнення до підручника і розвивають його засвоєння за 
рахунок нових оригінальних матеріалів і показують студентам 
методологічні аспекти навчального матеріалу. 

Курсова робота – навчально-дослідна робота студента, 
виконана з визначеної навчальним планом дисципліни на 
певному курсі. 

Лекція (лат. lectio – читання) – навчальне заняття, яке 
полягає в усному викладі лектором теми, що вивчається; це 
систематизований виклад матеріалу за трьома-чотирма 
виділеними ключовими питаннями, які розкривають суть теми. 

Лекція вступна – перша лекція з навчальної дисципліни на 
денній формі навчання; виклад матеріалу, що відкриває 
лекційний курс із предмету і містить теоретичне та прикладне 
значення предмета, його зв'язок з іншими предметами, роль у 
розумінні (баченні) світу, у підготовці фахівця. 

Лекція заключна – виклад матеріалу, який узагальнює 
раніше вивчене на більш високій теоретичній основі, що 
розглядає перспективи розвитку певної галузі науки. 

Лекція інформаційна – виклад матеріалу з використанням 
пояснювально-ілюстративного методу. 

Лекція настановча – виклад матеріалу, що знайомить учнів 
із структурою навчального матеріалу, основними положеннями 
курсу, що містить програмний матеріал, самостійне вивчення 
якого представляє для студентів труднощі (використовується, як 
правило, на заочному навчанні). 

Лекція оглядова – лекція, в якій зміст теми навчальної 
дисципліни розкривається в узагальненому вигляді. Це виклад 
матеріалу, що містить коротку, значною мірою узагальнену 
інформацію про певні однорідні (близькі за змістом) програмні 
питання. Ці лекції частіше використовуються на завершальних 
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етапах навчання (наприклад, перед державними іспитами), а 
також в заочній формі навчання. 

Лекція поточна – систематичний виклад навчального 
матеріалу предмета. 

Лекція проблемна – виклад матеріалу через проблемність 
питань, завдань або ситуацій. 

Лекція-візуалізація – виклад матеріалу, забезпечене 
технічними засобами або аудіо-відеотехніки з коротким 
коментуванням демонстрованих візуальних матеріалів. 

Лекція-консультація – виклад матеріалу за типом 
«запитання-відповіді» або «запитання-відповіді-дискусія». 

Лекція-конференція – науково-практичне заняття із 
заслуховуванням доповідей та виступів студентів за заздалегідь 
поставленої проблеми в рамках навчальної програми. 
У висновку викладач підводить підсумки, доповнює і уточнює 
інформацію, формулює основні висновки. 

Лекція-провокація – виклад матеріалу (із заздалегідь 
запланованими помилками), розрахований на стимулювання 
студентів до постійного контролю пропонованої інформації та 
пошуку помилок. В кінці лекції проводиться діагностика 
студентів і розбір зроблених помилок. 

Метод – 1) спосіб пізнання, дослідження явищ природи і 
суспільного життя; 2) прийом практичного або теоретичного 
пізнання дійсності; 3) певним способом упорядкована 
діяльність. 

Метод «мозкової атаки (штурму)» – інтерактивний метод 
навчання, який полягає у розв'язанні конкретної проблеми через 
вільне висловлювання учасниками ідей та пропозицій щодо 
розв'язку. Направлений на стимулювання творчої активності та 
згуртування групи 

Метод експертів – запрошення на навчальний захід 
кваліфікованих фахівців для відповідей на запитання. 

Метод імітації колективної професійної діяльності – 
використовується на інтерактивних заняттях, що 
характеризуються виділенням ролей (не менше двох), 
призначенням на них учнів, взаємодією учасників занять, які 
займають різні ігрові посади. До них відносяться заняття, на 
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яких використовуються методи розігрування ролей, «мозковий 
штурм», ігрове проектування (конструювання), ділові ігри та 
навчання, в яких імітується колективна професійна діяльність з 
опорою на групове творче мислення. 

Метод інцидентів (від лат. іncidents – трапляється) – 
випадок, подія, зіткнення, звичайно неприємного характеру. 
У навчальній практиці інцидент імітується у вигляді аварійної 
або стресовій ситуації, що вимагає від учнів швидких і рішучих, 
часом неординарних дій чи рішень. При обробці інциденту 
перевіряються наявність певних професійних навичок, 
доведених до автоматизму, а також наявність необхідних 
вольових якостей. 

Метод навчання – спосіб діяльності викладача і студентів, 
за допомогою якого досягається оволодіння знаннями, уміннями 
і навичками, формується світогляд студентів, розвиваються їхні 
здібності. Це система послідовних взаємопов'язаних дій 
викладача та учнів, що забезпечують засвоєння змісту освіти. 
Він характеризується трьома цілями: 1) цілями навчання; 
2) способами навчання; 3) характером взаємодії суб'єктів 
навчання (викладача і учнів). Всі методи навчання 
(Ю.К. Бабанський) за діляться на три види: 1. Методи 
організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності: • 
Словесні (лекції, пояснення, розповіді, бесіди); • Наочні 
(досліди, демонстрації, ілюстрації); • Практичні (вправи, 
розв'язання задач тощо). 2. Методи стимулювання і мотивації 
навчання: • Пізнавальні ігри; • Навчальні дискусії; • Створення 
різних навчальних ситуацій (емоційно-морального переживання, 
новизни, цікавості і т.п.). 3. Методи контролю і самоконтролю в 
навчанні: індивідуальний і фронтальний опитування, заліки та 
іспити, програмований опитування і т.д. 

Метод роботи в команді (колективна робота) – метод, який 
полягає в отриманні членами групи однієї, спільної справи, яку 
вони вирішують спільно. 

Метод «снігової кулі» – інтерактивний метод навчання, який 
полягає у колективному пошуку спільного рішення або погляду 
на певний об'єкт через з'єднання окремих ідей в єдине ціле. 
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Методика (грец. methodike, від methodos – спосіб пізнання) – 
складова педагогіки, яка вивчає і визначає правила і методи 
викладання навчального предмета. 1) сукупність методів 
(прийомів) доцільного проведення будь-якої роботи, 
2) конкретизація методу, доведення його до інструкції, 
алгоритму. 

Методика викладання соціально-гуманітарних дисциплін 
– наука про цілі, зміст, методи, засоби і форми викладання 
соціально-гуманітарних дисциплін. 

Методологічний семінар – навчання викладачів, де 
обговорюється значний обсяг теоретичної інформації в 
поєднанні з практичними вправами у відповідності з програмою 
семінару, і відбувається обмін досвідом і технологіями між його 
учасниками. 

Методологічні засади методики викладання соціально-
гуманітарних дисциплін – вимоги, які ставить до методики 
викладання філософія як методологія наукового пізнання. 

Методологія – 1) вчення про науковий метод пізнання; 
2) вчення про логічної організації будь-якої діяльності. 

Моделювання – відтворення характеристик деякого об'єкта 
на іншому об'єкті, спеціально створеному для його вивчення 
(моделі). 

Модель – будь-який образ, аналог (уявний чи умовний) будь-
якого об'єкта, процесу або явища, який використовується як 
його «замінник» 

Модель (профіль) спеціаліста – конструкт, створений на 
основі кваліфікаційної характеристики, в якій фіксується 
система вимог до працівника: основний характер діяльності 
працівника, сукупність знань, умінь, навичок, особистісні 
якості, необхідні для даної професії. 

Модуль (лат. modulus – міра) – задокументована завершена 
частина освітньо-професійної програми (навчальної дисципліни, 
практики, державної атестації), яку реалізують за допомогою 
відповідних форм навчального процесу. Це цільовий 
функціональний вузол, в якому об'єднані навчальний зміст і 
технологія оволодіння ним. 
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Модульне навчання (мета) – створення найбільш 
сприятливих умов розвитку особистості шляхом забезпечення 
гнучкості змісту навчання, пристосування дидактичної системи 
до індивідуальних потреб особистості та рівнем її базової 
підготовки за допомогою організації навчально-пізнавальної 
діяльності за індивідуальною навчальною програмою. 

Модульний контроль (лат. modulus – міра) – перевірка й 
оцінювання знань студентів з окремого змістового модуля, що 
виявляється як сума балів за модуль. 

Монографія (грец. monos – один, єдиний і grapho – пишу) – 
наукова праця у вигляді книги, яка містить повне чи поглиблене 
дослідження однієї проблеми або теми, що належить одному або 
кільком авторам. 

Мультимедійний курс – інтерактивний текстовий 
(гіпертекстову) матеріал, доповнений відео-і аудіоматеріалами 
та представлений в електронному вигляді. Рекомендується 
включати в комплект даного курсу відео-та аудіокасети, а також 
друковані матеріали. 

Навичка – дія, сформований шляхом повторення й доведене 
до автоматизму. 

Навчальна бесіда – керований діалог між викладачем і 
учнями. 

Навчальна екскурсія – організаційна форма навчання, що 
дозволяє вивчати різні предмети, явища та процеси на основі їх 
спостереження у природних умовах. 

Навчальна програма дисципліни – методичний документ, 
що визначає зміст, структуру, тематику, послідовність 
викладення матеріалу навчальної дисципліни. 

Навчальний день – складова навчального часу студента 
тривалістю не більше дев'яти академічних годин. 

Навчальний курс – завершений період навчання студента 
протягом навчального року. 

Навчальний план – навчальний документ, що визначає 
графік навчального процесу, перелік, послідовність і час 
вивчення навчальних дисциплін, форми навчальних занять та 
терміни їх проведення, а також форми проведення підсумкового 
контролю. 
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Навчальний посібник – навчальне видання, що частково 
або повністю замінює або доповнює підручник та офіційно 
затверджене як такий вид видання. 

Навчальний процес – система організаційних і дидактичних 
заходів, спрямованих на реалізацію змісту освіти на певному 
освітньому або кваліфікаційному рівні відповідно до державних 
стандартів освіти. 

Навчальний семестр (лат. semestris – піврічний, від sex – 
шість і mensis – місяць) – складова навчального часу студента, 
що становить половину навчального року і закінчується 
підсумковим семестровим контролем. 

Навчальний тиждень – складова навчального часу студента 
тривалістю не більше 54 академічних годин. 

Навчально-дослідна робота – наукова робота студентів, 
передбачена навчальним планом. 

Навчально-методичний посібник – навчальне видання з 
методики викладання навчальної дисципліни. 

Навчально-наочний посібник – навчальне видання, яке 
містить ілюстративно-наочний матеріал, що сприяє вивченню і 
викладанню дисципліни, засвоєнню її змісту. 

Навчання – основний шлях отримання освіти, процес 
оволодіння знаннями, вміннями і навичками під керівництвом 
викладача. Це цілеспрямований, систематизований і 
організований процес формування і розвитку у соціальних 
суб'єктів якостей, необхідних для виконання будь-яких функцій. 
Діяльність учня по оволодінню соціальним досвідом і розвитку 
якостей, необхідних для успішного виконання соціальних 
функцій і вирішення життєвих завдань. 

Наочність – те, що в навчальному процесі сприймається за 
допомогою зору. 

Науково-дослідна робота – наукова робота студентів, яка не 
передбачена навчальним планом і виконується ними з власної 
ініціативи. 

Освіта – процес і результат засвоєння систематизованих 
знань, умінь і навичок. 
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Особа з особливими освітніми потребами – особа з 
інвалідністю, яка потребує додаткової підтримки для 
забезпечення здобуття вищої освіти. 

Очна форма навчання – така форма навчання, де навчання 
здійснюється, як правило, з відривом від виробництва і 
основним акцентом на аудиторні заняття в умовах 
безпосереднього контакту учнів з викладачами і між собою. 

Педагогічна система – сукупність педагогічних цілей, 
спосіб їх взаємозв'язку та співвідношення в них навчальних і 
виховних компонентів. 

Педагогічна ціль – передбачуваний кінцевий результат 
навчально-виховного процесу. 

Педагогічні засоби – джерела інформації та предмети 
(знаряддя), що безпосередньо використовуються у проведенні 
навчальних занять. 

Педагогічні здібності – індивідуальні стійкі властивості 
особистості, що складаються в специфічної чутливості до 
об'єкта, засобів, умов педагогічної праці, створення 
продуктивних моделей формування певних якостей особистості. 

Підручник – навчальне видання, що містить 
систематизоване викладення змісту навчальної дисципліни, 
відповідає програмі дисципліни та офіційно затверджене як 
такий вид видання. 

Підсумковий контроль – перевірка й оцінювання засвоєння 
студентом знань, умінь і навичок, що здійснюється наприкінці 
навчальних семестрів або на завершальному етапі навчання. 

Поточний контроль – перевірка й оцінювання засвоєння 
студентом знань, умінь і навичок, що здійснюється протягом 
навчальних семестрів. 

Пояснювально-ілюстративний метод викладання – метод 
викладання навчальної дисципліни, за якого студентам 
повідомляють знання у готовому вигляді, яку вони засвоюють і, 
за необхідності, відтворюються. 

Практикум – навчальне видання, що містить практичні 
завдання і вправи, що сприяють засвоєнню пройденого. 

Практичне заняття – форма організації навчального 
процесу, спрямована на закріплення теоретичних знань шляхом 
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обговорення першоджерел і вирішення конкретних завдань, що 
проходить під керівництвом викладача. 

Проблемна ситуація – інтелектуальне утруднення, яке 
полягає в тому, що наявних у студентів знань недостатньо для 
розв'язання поставленої викладачем пізнавальної проблеми. 

Проблемний метод викладання – метод викладання 
навчальної дисципліни, який полягає у постановці і розв'язанні 
викладачем за участі студентів пізнавальних проблем. 

Публіцистика (лат. puhlicus – суспільний) – твори, 
присвячені актуальним проблемам і явищам поточного життя 
суспільства. 

Результати навчання – сукупність знань, умінь, навичок, 
інших компетентностей, набутих особою у процесі навчання за 
певною освітньо-професійною, освітньо-науковою програмою, 
які можна ідентифікувати, кількісно оцінити та виміряти. 

Рейтингова система – метод оцінки успішності студента в 
навчальному семестрі, що враховує сукупність всіх поточних 
показників його роботи. Підсумкова оцінка успішності студента 
за семестр з кожної дисципліни виводиться на основі 
підсумовування рейтингових балів, отриманих кожним 
студентом у всіх контрольних під час семестру, а також під час 
залікової та екзаменаційної сесії. 

Реферат (нім. referat, від лат. refero – доповідаю, 
повідомляю) – стислий виклад змісту однієї або кількох 
наукових праць. Це письмова робота на певну тему, 
підготовлена відповідно до вимог, що пред'являються до 
написання наукової праці, на підставі вивчення твори класиків 
науки, документів, спеціальних досліджень, статистичних 
даних, статей та інших сучасних публікацій. 

Робоча навчальна програма дисципліни – методичний 
документ, що містить виклад конкретного змісту навчальної 
дисципліни, послідовність, організаційні форми її вивчення та їх 
обсяг, визначає форми та засоби поточного і підсумкового 
контролю. 

Розігрування ролей – найбільш простий вигляд імітаційного 
моделювання колективної діяльності. Використовується для 
вирішення планових, проектних і управлінських завдань. 
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Самовчитель – навчальний посібник для самостійного 
вивчення чого-небудь без допомоги керівника 

Самостійна робота студентів – навчальна діяльність 
студентів у вільний від обов'язкових аудиторних занять час. 

Семестровий диференційований залік – форма 
підсумкового контролю, що полягає в оцінюванні засвоєння 
студентом навчального матеріалу з певної дисципліни на 
підставі результатів виконаних індивідуальних завдань. 

Семестровий залік – форма підсумкового контролю, що 
полягає в оцінюванні засвоєння студентом навчального 
матеріалу з певної дисципліни на підставі результатів виконання 
ним певних видів робіт на практичних, семінарських або 
лабораторних заняттях. 

Семестровий іспит – форма підсумкового контролю 
засвоєння студентом теоретичного та практичного матеріалу з 
певної навчальної дисципліни за семестр, що проводиться як 
контрольний захід. 

Семінар (лат. seminarium – розсадник) – навчальне заняття, 
яке полягає в розгорнутому обговоренні студентами під 
керівництвом викладача теми, що вивчається. Це форма 
організації навчального процесу, спрямована на колективне 
обговорення теоретичних і методичних питань курсу, головною 
метою якої є обговорення найбільш складних питань курсу, їх 
методичне та методологічне опрацювання. 

Семінар у вигляді прес-конференції – форма занять, що 
складається із серії студентських доповідей по кожному пункту 
плану семінару, після виступу доповідачу ставлять запитання. 
При цьому мається на увазі, що для формулювання питання 
студенти-слухачі повинні мати певні знання з теми, попередньо 
вивчити відповідну літературу. 

Семінар у вигляді теоретичної конференції – форма 
проведення занять, на якій обговорюються доповіді та реферати, 
проводиться нерідко не з однією групою, а з декількома або 
навіть з цілим потоком. Тема конференції береться не 
обов'язково із загального плану семінарів. Частіше вона 
ставиться як така після вивчення великої теми або після 
вивчення всього курсу даної дисципліни. 
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Семінар-диспут – форма занять, що проводиться в групі або 
на курсі, з дискусійних питань, які порушує в науковій 
літературі. При цьому одному доповідачеві доручається; 
викласти одну з існуючих точок зору, а іншому – іншу. 

Семінари на матеріалах конкретних соціологічних 
досліджень – форма занять з винесенням на обговорення 
результатів конкретних соціологічних досліджень, здійснених 
самими студентами під керівництвом викладача. Використання 
матеріалів таких досліджень на семінарах дозволяє студентам 
при вивченні соціології краще відчути її практичну значимість, 
повніше пов'язати теоретичні положення з практикою. 

Семінар-колоквіум (співбесіда зі студентами) – форма 
занять, що проводиться з метою з'ясування глибини знань 
студентів за додатковими темами, які не передбачені 
програмою, але викликають інтерес тієї чи іншої частини 
студентів; або мова йде про додаткових заняттях з якихось 
складних темах курсу, які залишилися не цілком засвоєними 
групою; або проведена з метою з'ясування знань студентів, які з 
тих чи інших причин не виступали на кількох останніх 
семінарах або пропустили їх. В останньому випадку колоквіум 
виглядає як своєрідний залік по пройдених тем. 

Сесія – період навчання у вузі, коли акцент зміщується з 
процесу трансляції знань на контроль за їх засвоєнню. 

Служба тьюторів (tutor – наставник, вихователь) – 
залучення викладачів (крім їх лекційної діяльності) і студентів-
старшокурсників (у залік їх педагогічної практики) в якості 
консультантів та організаторів навчального процесу студентів. 

Соціально-гуманітарні науки (лат. socialis – суспільний і 
humanitas – людство, людяність) – науки про суспільство як 
складові усієї багатоманітності гуманітарних наук. 

Соціологічний турнір – форма занять, яка надає 
навчальному процесу змагальний характер, збуджує у студентів 
додаткову енергію і сприяє розвитку навичок інтелектуальної 
колективної діяльності та публічних виступів. 

Спеціалізація - складова спеціальності, що визначається 
вищим навчальним закладом та передбачає профільну 
спеціалізовану освітньо-професійну чи освітньо-наукову 
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програму підготовки здобувачів вищої та післядипломної 
освіти. 

Спеціальність - складова галузі знань, за якою здійснюється 
професійна підготовка. 

Стандарт вищої освіти - це сукупність вимог до змісту та 
результатів освітньої діяльності вищих навчальних закладів і 
наукових установ за кожним рівнем вищої освіти в межах 
кожної спеціальності. 

Стандарт освітньої діяльності - це сукупність мінімальних 
вимог до кадрового, навчально-методичного, матеріально-
технічного та інформаційного забезпечення освітнього процесу 
вищого навчального закладу і наукової установи. 

Стаття – науковий твір невеликого обсягу, розміщений у 
журналі чи збірнику. 

Студент – особа, яка в установленому порядку зарахована до 
вищого навчального закладу і навчається за денною (очною), 
вечірньою або заочною, дистанційною формами навчання з 
метою здобуття певних освітнього та освітньо-кваліфікаційного 
рівнів. 

Тези доповіді (виступу) (грец. thesis – положення, 
твердження) – опубліковані до початку наукової конференції 
матеріали попереднього характеру, де викладено основні 
положення наукової доповіді (виступу). 

Тест (від англ. Test – завдання, проба) – метод дослідження 
особистості, побудований на її оцінці за результатами 
стандартизованого завдання, випробування, проби з наперед 
визначеною надійністю і валідність. 

Установча лекція – лекція, яка читається студентам заочної 
форми навчання за семестр до складення ними іспиту чи заліку з 
навчальної дисципліни. 

Фактичний матеріал – педагогічний засіб викладання, який 
є інформацією про дійсні події і явища суспільного життя. 

Факультет (нім. Fakultat, від лат. facultas – можливість) – 
основний організаційний і навчально-науковий структурний 
підрозділ вищого навчального закладу третього та четвертого 
рівнів акредитації, що об'єднує відповідні кафедри і лабораторії. 
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Форма навчання – 1) форма організації навчального 
процесу (денна, вечірня, заочна, дистанційна); 2) форма 
навчального заняття (лекція, семінар, консультація тощо). 
Форма (від лат. Forma) – зовнішній обрис, зовнішній вигляд. У 
педагогіці під формою навчання прийнято розуміти те чи інше 
побудова, організацію навчального процесу, діяльності педагога 
і учня. Прийнято виділяти такі форми навчання: 1. фронтальну. 
У такій формі проводяться лекції; 2. групову (семінари, 
практичні заняття, навчальні ігри, тренінги, вправи та ін.); 
3. індивідуальні (курсові, контрольні, дипломні роботи, 
індивідуальні завдання). 

Хрестоматія (грец. chrestomatheia, від chrestos – корисний і 
manthano – навчаюсь) – навчальне видання літературно-
художніх, історичних, наукових, мистецьких чи інших творів 
або їх частин, які є об'єктом вивчення певної навчальної 
дисципліни відповідно до офіційно затвердженої навчальної 
програми. 

Якість вищої освіти – рівень здобутих особою знань, умінь, 
навичок, інших компетентностей, що відображає її 
компетентність відповідно до стандартів вищої освіти. 

Якість освітньої діяльності – рівень організації освітнього 
процесу у вищому навчальному закладі, що відповідає 
стандартам вищої освіти, забезпечує здобуття особами якісної 
вищої освіти та сприяє створенню нових знань. 
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