
Лекція – один з основних видів навчальних занять у вищих навчальних 

закладах. 

Лекція – основна форма проведення навчальних занять у вищому 

навчальному закладі, що призначена для засвоєння теоретичного матеріалу. 

Лекція – це логічне, послідовне викладання матеріалу, яке 

характеризується судженням, висновками, підсумком. 

Слово «лекція» походить від латинського «lection» - читання. 

Як правило, лекція є елементом системи занять, який охоплює основний 

теоретичний матеріал окремої або кількох тем навчальної дисципліни. 

Тематика курсу лекцій визначається робочою програмою. 

Форми проведення лекції 

Лекції проводяться викладачами вищого навчального закладу. Викладач, 

який викладає дисципліну, зобов’язаний перед початком відповідного 

семестру подати на предметну або циклову комісію складений ним конспект 

лекцій, контрольні завдання для проведення підсумкового контролю, 

передбаченого навчальним планом і програмою для даної навчальної 

дисципліни. 

Викладач зобов’язаний дотримуватися навчальної програми щодо тем 

лекційних занять. 

Види лекцій 

Традиційна лекція – інформаційна, на якій подається для 

запам’ятовування готова інформація. Деякі різновиди лекцій подано нижче. 

Вступна лекція знайомить студентів з метою і призначенням курсу, 

його роллю та місцем у програмі підготовки фахівця. У вступній лекції 

важливо зв’язати теоретичний матеріал із практикою майбутньої діяльності 

фахівців. Далі подається загальна методика роботи над дисципліною, 

характеризується інформаційне значення. 

Оглядово-повторювальна лекція відбиває всі теоретичні положення, що 

складають науково-понятійну основу певного розділу без деталізації. 

Оглядова лекція систематизує знання на більш високому рівні. 

Навчальний матеріал, викладений системно, краще запам’ятовується, 

допускає більше асоціативних зв’язків. В оглядовій лекції розглядаються 

найбільш складні питання, що виносяться на контрольні заходи. 

Проблемна лекція на відміну від суто інформаційної вводиться як 

невідоме знання, що необхідно «відкрити». Задача викладача – 

сформулювати проблемну ситуацію, спонукати студентів до пошуку 

вирішення проблеми крок за кроком підводячи їх до шуканої мети. Для цього 

новий теоретичний матеріал подається у формі проблемного завдання, 

вихідні дані якого містять протиріччя, що необхідно визначити та подолати. 

Процес пізнання на проблемній лекції наближається до пошукової, 

дослідницької діяльності. Головна умова – реалізувати принцип 

проблемності при доборі та обробці лекційного матеріалу, при його 

розгортанні безпосередньо на лекції у формі діалогічного спілкування. 

Проблемна лекція забезпечує розвиток теоретичного мислення, 



пізнавального інтересу до змісту предмета, професійної мотивації, 

корпоративності. 

Лекція-візуалізація виникла як результат пошуку нових можливостей 

реалізації принципу наочності. Психолого-педагогічні дослідження 

показують, що наочність не тільки сприяє більш успішному сприйняттю і 

запам’ятовуванню навчального матеріалу, але і дозволяє проникнути в 

сутність явищ. 

Демонстраційні матеріали мають доповнювати словесну інформацію та 

виступати носіями інформації. Лекція – розгорнуте коментування 

підготовлених візуальних матеріалів, що повинні забезпечити 

систематизацію наявних знань, засвоєння нової інформації, створення 

проблемних ситуацій для подальшого їх вирішення. 

Для таких лекцій важливим є визначена візуальна логіка і ритм подачі 

матеріалу, його дозування, майстерність і стиль спілкування викладача з 

аудиторією. Основні труднощі підготовки такої лекції – у розробці 

візуальних засобів і режисури викладання. 

Елементи лекції-візуалізації можливо використовувати для будь-яких 

дисциплін. 

Лекція-бесіда (діалог з аудиторією) передбачає безпосередній контакт 

викладача з аудиторією, дозволяє визначити зміст теми викладу навчального 

матеріалу з урахуванням особливостей аудиторії, використати колективне 

коло знань, запитання до аудиторії можуть ставитися на початку лекції і по 

ходу її. Запитання не повинні бути для контролю знань, а для вияснення 

рівня орієнтованості і пізнання слухачів з певної проблеми, ступінь їх 

готовності до сприйняття послідуючого матеріалу: 

- запитання адресуються до всієї аудиторії; 

- повинні формулюватись так, щоб відповіді були конкретними, 

слухачі відповідають з місця; 

- запитання можуть бути елементарними і проблемними; 

- викладач зобов’язаний піклуватися про те, щоб запитання не 

залишалися без відповіді. 

Лекція-дискусія 

Викладач не тільки використовує відповіді слухачів на запитання. Але й 

організовує вільний обмін думками в інтервалах між логічними розділами. 

Дозволяє викладачеві керувати колективною думкою слухачів; 

використовувати її з метою переконання, виправлення помилок, негативних 

явищ. 

Ефективність буде лише при вірному підборі запитань для дискусії і 

вмілому цілеспрямованому керівництві нею. 

Вибір запитань визначається викладачем залежно від складу студентів, 

матеріалу і конкретних даних завдань, які лектор ставить перед собою. 

Лекція-консультація 

Після короткого викладу основних питань теми, студенти задають 

питання лектору. 

У кінці невелика дискусія з висновками викладача. 



Організовують тоді, коли студентам варто надати допомогу. 

Питання слухачів можуть подаватися в усній і письмовій формі: 

- перша частина проводиться у вигляді лекцій, друга – консультація 

(відповіді на запитання, обмін думками); 

- можна проводити самостійне вивчення матеріалу за підручником і 

консультацією. 

Лекція - прес-конференція проводиться: 

- на початку теми з метою виявити потреби, коло інтересів групи чи потоку, 

її (його) модель установки, можливості; 

- у середині, коли вона спрямована на залучення студентів до вузлових 

моментів та на систематизацію знань; 

- наприкінці – для визначення перспектив розвитку засвоєного матеріалу. 

Визначивши тему лекції, викладач пропонує студентам подати 

запитання щодо даної теми письмово. Матеріал лекції викладається як 

логічно пов'язаний текст, у процесі подання якого формулюються відповіді 

на поставлені студентами запитання. Наприкінці лекції викладач проводить 

аналіз інтересів студентів. 

ЗАПАМ'ЯТАЙТЕ! 

Основні вимоги до лекцій: 

- високий науковий фаховий рівень лекційних занять; 

- високий організаційно-методичний рівень лекційних занять; 

- лекція повинна читатись суто за програмою, із дотриманням тем 

лекційних занять; 

- лекція повинна містити новини галузі; 

- дотримання вимог міждисциплінарних зв’язків; 

- до початку семестру лектор зобов’язаний затвердити і подати на 

циклову комісію конспект лекцій з даної дисципліни. 

 

Крім того, до них ставляться якісні характеристики: 

- ефективність наукового впливу на якість виховання студентів; 

- ефективність фахового впливу на якість знань студентів; 

- підготовка лектора, вміння організувати творчу роботу студентів; 

- глибина розглядуваних питань, уміння встановлювати 

міждисциплінарні зв’язки; 

- сприйняття матеріалу студентами. 
 


