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не може навчатися за допомогою традиційних педагогічних технологій. Одним із прийомів сучасної післядипломної освіти 

є метод діалогу, який можна використати у формі лекції-діалогу, лекції-дослідження або семінару-дискусії. 

Мета: порівняти ефективність лекції-діалогу і пояснювально-ілюстрованої методики викладу лекції «Хронічна 

серцева недостатність» передатестаційного циклу для лікарів. 

Матеріали і методи: лекція була викладена згідно розробленої методичної вказівки і мала підготовчий, основний і 

заключний етапи. Для І групи слухачів ((n=11)лекція була представлена у вигляді презентації, прокоментованої лектором. 

Для слухачів ІІ групи (n=12) були розроблені матеріали для активізації дискусії по кожному розділу лекції   (питання, 

клінічні ілюстровані випадки). Лектор спільно з аудиторією проаналізував і обговорив кожну запропоновану клінічну 

ситуацію, співставив її із власним досвідом, і аналізуючи всі рішення, підвів аудиторію до колективного висновку.  

Рівень засвоєння теми визначали за результатами експрес-опитування наприкінці кожного розділу лекції.  

Результати: у І групі правильні відповіді на поставлені питання дали 38,1% слухачів; у ІІ групі – правильно 

відповіли 57,9% опитаних. Майже удвічі кращий результат ІІ групи було досягнуто завдяки активізації викладачем участі 

аудиторії в обговоренні матеріалу лекції.  

Висновки: використання діалогу дає можливість обмінюватися практичним досвідом в інтервалах між логічними 

розділами лекції, що оживляє і активує навчальний процес, дозволяє лектору керувати колективною думкою, 

використовуючи її в цілях переконання або подолання негативного і помилкового судження деяких слухачів, що сприяє 

більш ефективному засвоєнню матеріалу, що викладається.  

 

 

ЛЕКЦІЯ-КОНФЕРЕНЦІЯ, ЯК ФОРМА ПІДВИЩЕННЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ 

АКТИВНОСТІ СТУДЕНТІВ 

Прімова Л.О, Гребеник Л.І., Чорна І.В., Іншина Н.М. 
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Лекція - одна з основних форм організації навчального процесу у ВНЗ, яка має на меті зорієнтувати студента у 

навчальному матеріалі та створити підґрунтя для його засвоєння і формування певних компетентностей. Реалізація 

компетентносного підходу в освіті передбачає впровадження у навчальний процес інноваційних педагогічних технологій, 

зокрема інноваційних лекцій. На відміну від традиційної форми проведення лекції, у якій студенту відведена «пасивна 

роль» слухача, інноваційні лекційні заняття сприяють розвитку творчого мислення, формують навички самостійного 

наукового пошуку та критичного підходу до матеріалу, навчають правилам ведення дискусії, презентації та відстоювання 

власної позиції, тощо. 

Прикладом такої лекції є підсумкова лекція-конференція, проведення якої протягом декількох років практикується 

викладачами курсу біологічної хімії. На лекції студенти презентують доповіді, що висвітлюють найбільш актуальні 

питання та напрямки розвитку біологічної хімії та мають практичну цінність як для майбутньої професійної діяльності, так 

і в повсякденному житті. Зазвичай це теми, які винесені на самостійну підготовку, а також результати досліджень студентів 

у рамках роботи студентського наукового товариства з біохімії.  

Лекція-конференція включає декілька етапів.  

1. Підготовчий. За два місяця до початку лекції-конференції студенти мають змогу ознайомитися з переліком тем 

на сайті кафедри та вибрати одну з них для підготовки. На цьому етапі викладач консультує студентів, щодо мети та 

напрямків висвітлення теми; акцентує увагу на ключових питаннях та інформаційних джерелах, які можуть бути 

використані. 

2. Самостійна робота студентів по пошуку наукових матеріалів за темою; підготовка усної доповіді та її візуалізація. 

Роль викладача на цьому етапі полягає в обговоренні проміжних результатів роботи, консультацій щодо підготовки роботи 

до публічної презентації. 

3. Проведення лекції-конференції. Студенти презентують свої доповіді протягом 10 хвилин, відповідають на 

питання, які виникають у слухачів. У деяких випадках, окрім мультимедійної презентації, доповідь супроводжуються 

експериментом, до якого залучаються інші студенти, що викликає живий інтерес всієї аудиторії. 

4. Оцінювання. Викладач залучає студентську аудиторію до аналізу виступів доповідачів,  доповнює та уточнює 

інформацію, підсумовує виступи студентів, формує основні висновки. Робота студентів оцінюється за наступними 

критеріями: ступінь володіння матеріалом; доступність та лаконічність висвітлення теми; вміння робити висновки; якість 

візуального ряду; оригінальність презентації; точність відповідей на питання.  

За результатами доповідей студенти-доповідачі отримують додаткові бали до свого рейтингу з дисципліни. 

Додатково бали також можуть отримати студенти, які брали активну участь в обговоренні доповідей, дискусії, 

доповнювали викладену інформацію, задавали питання.  

Досвід проведення лекцій-конференцій виявляє високу зацікавленість студентів в участи у такій лекції. Теми, які ми 

пропонуємо для опрацювання, мають практичну цінність у майбутньому професійному і повсякденному житті. У процесі 

підготовки до лекції студенти набувають досвід наукового пошуку та самостійного опрацювання нового матеріалу, 

«роботи у команді» - співпраці з іншими студентами та викладачами; активуються їх творчі здібності, формуються навички 

публічного представлення та обговорення отриманих результатів, зароджуються основи самоосвіти. 

Таким чином, інноваційна лекція, як одна з форм організації навчального процесу у ВНЗ, не тільки активує роботу 

студентів, а й сприяє формуванню у них загальних та фахових компетентностей, необхідних для майбутньої професійної 

діяльності. 

  


