
Учитель – це людина, котра вирощує  

дві думки там, де раніше зростала одна 

Е.Хоббард  

30 листопада 2020 року  було проведене чергове засідання «Школи 

професійного росту молодого викладача». 

Засідання  на тему: «Форми 

організації навчального процесу у 

педагогічному фаховому коледжі» 

пройшло у формі «Круглого столу». На 

засідання виносилися такі запитання: 

- Загальні рекомендації щодо 

проведення занять. 

- Лекція у навчальному процесі. Основні вимоги до сучасної лекції. 

- Методика проведення семінарських, практичних та лабораторних 

занять. 

- Пошук найефективніших шляхів та засобів навчання в умовах онлайн 

(всі члени групи) 

Загальні рекомендації щодо проведення занять дала керівник Школи 

В.О.Тихоліз. Вона вказала, що велика частка ефективності та 

результативності проведення заняття належить правильній підготовці 

викладача до заняття: вибору форми проведення, обладнання, 

мультимедійного супроводу, плануванню роботи в 

групах, парах, організації самостійної роботи на 

занятті.  

Викладач Нековальова В.С. розкрила історія 

виникнення лекції як форми організації навчання, 

вказала, що традиційна лекція називається 

інформаційною. Вона може мати декілька різновидів: 

вступна, тематична, оглядова, заключна. 



Особливу увагу звернула на нові лекційні форми: проблемна, лекція-

візуалізація, лекція удвох, лекція із наперед 

запланованими помилками, лекція-прес-конференція.  

 Кожний вид лекції обговорювався з учасниками 

засідання, визначались особливості і можливості 

використання при викладанні різних дисциплін.  

З алгоритмом  навчання студентів слухати 

лекцію поділилася викладач педагогіки Тихоліз В.О. 

Вона порадила: 

• Чітко оголосити план лекції, її мету і завдання, створити  робочий 

настрій, наголосити, щоб студенти підготували все 

необхідне для конспектування важливих і цікавих для 

себе думок, фактів і висновків. 

• Показати, яку користь приносить їм кожен 

вид діяльності на лекціях та семінарах.  

• Пояснювати все доступною мовою.  

• Включати в свої лекції речі, які не 

містяться у підручнику.  

• Максимально чітко формулювати завдання.   

• Бути собою, але в рамках розумного.  

• Попереджувати і знімати втому студентів 

• Говори менше!   

• Дати говорити іншим! 

• Довіряти (що вони слухають), але 

перевіряти (чи насправді слухали). 

• Тримайте їх насторожі, у стані бойової 

готовності. 

З питанням «Методика проведення семінарських, практичних та 

лабораторних занять» виступила Тихоліз В.О. Особливу увагу звернула на 

підготовку і проведення різних видів семінарських занять. Це: 



• Семінар запитань і відповідей. 

• Семінар-розгорнута бесіда. 

• Семінар-коментоване читання. 

• Семінар-дискусія. 

• Семінар-прес-конференція. 

• Семінар-конференція. 

• Семінар, що передбачає усні відповіді студентів із наступним їх 

обговоренням. 

• Семінар, що передбачає обговорення письмових рефератів. 

• Семінар-теоретична конференція. 

• Семінар-вирішення проблемних завдань. 

• Семінар-"мозковий штурм". 

  Під час обговорення питання про пошук найефективніших шляхів та 

засобів навчання в умовах онлайн всі члени групи поділилися своїми 

напрацюваннями, виділили позитивні та негативні сторони такого навчання. 

Члени групи виділили різницю між онлайн навчанням і дистанційним. 

Онлайн-навчання – це часто вимушена форма, яка значною мірою 

наслідує прийоми очного навчання. 

Вона має свої переваги – легкість демонстрації презентацій та відео, 

проведення онлайн-тестування тощо, але має і вади. Як суто технічні –

 проблеми зі зв’язком, так і принципові – брак контакту викладача зі 

студентами – і візуального, і емоційного. 

Дистанційне навчання – це принципово інший підхід до взаємодії, інша 

структура навчання, до якої звикають як студенти, так і викладачі. 


