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21 жовтня 2020 року  було проведене чергове засідання  

«Школи професійного росту молодого викладача». На порядок 

денний виносилися питання: 

1. Співбесіда з молодими викладачами 

на тему: «Мій творчий портрет».  

2. Самодіагностика та діагностика 

утруднень. Анкетування. 

3. Підготовка і проведення заняття: 

- написання планів-конспектів занять; 

- орієнтовна структура лекційних, 

практичних, семінарських занять; 

- формулювання мети заняття. 

4. Організація роботи викладача на занятті. 

         Під час співбесіди «Мій творчий портрет» молоді викладачі 

розповіли про себе,  поділилися власними методичними 

надбаннями, продемонстрували творчі знахідки. Заповнивши 

анкети, проаналізували  утруднення, які виникають у них під час 

роботи. Обговорили можливості їх усунення, домовились про 

надання методичної допомоги. 

       Керівник Школи Тихоліз В.О. дала загальні рекомендації щодо 

написання планів-конспектів занять, ознайомила з орієнтовною 

структурою лекційних, практичних, семінарських, лабораторних 

занять.    

       Зупинившись на лекції 

Віра Олексіївна вказала, що, як 

правило, лекція є елементом 

курсу лекцій, який охоплює 

основний теоретичний 

матеріал навчальної 

дисципліни. Тематика курсу 

лекцій визначається робочою 

програмою навчальної дисципліни. Належним чином підготовлена 

лекція є запорукою успішного її проведення. Разом з тим, чимало 

залежить і від того, наскільки вдало викладач вміє реалізувати все 

заплановане. Традиційна структура лекції може виглядати 

наступним чином: 



 - повідомлення теми;  

- ознайомлення з планом;  

- перелік рекомендованих літературних джерел;  

- нагадування змісту попередньої лекції, пов'язання його з новим 

матеріалом;  

- реалізація тез лекції (змістовна частина лекції) з підведенням 

підсумків кожного питання;  

- підведення підсумків лекції, відповіді на питання;  

- повідомлення теми наступного заняття. 

 Разом з тим, такий порядок не є догмою. 

       Молоді викладачі вчилися правильно формулювати мету 

заняття відповідно до конкретної теми дисципліни чи предмета. 

        Розглядаючи питання «Організація роботи викладача на 

занятті» молоді викладачі ознайомилися: 

- з алгоритмом початку заняття; 

-  як і коли робити записи в журналі; 

-  як дозувати час на кожний вид роботи і дотримуватися його; 

- як використовувати  

наочні посібники, технічні 

засоби навчання та інші 

додаткові засоби для 

активізації всіх видів 

пам'яті студентів;.  

- як керувати роботою 

студентів - надання 

можливості студентам 

конспектувати основні 

положення лекції 

(повільний темп – при необхідності, повтор, пауза). 

- як активізувати мислення шляхом висування проблемних 

питань та вирішення суперечок в ході лекції; 

-  як підтримувати увагу – риторичні питання, ораторські 

прийоми, вміння підтримувати зв'язок з аудиторією. 

- як лекторські дані – знання предмету, емоційність, голос, 

дикція, культура мови, зовнішній вигляд, вміння встановити 

контакт, допомагають у ефективному проведенні заняття. 

       На закінчення керівник Школи запропонувала молодим 

викладачам брошури з методичними порадами: як писати плани – 

конспекти, як визначати мету  різних занять, та ін.. 


