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У сучасних умовах реформування системи освіти України набула актуальності 

проблема профпідготовки фахівців. Ії розв’язання полягає у відродженні українським 

суспільством національної ідеї, відкритості зарубіжному досвіду, утіленні 

перспективних технологій розвитку, навчання, викладання в навчальних закладах. У 

цьому процесі особливої актуальності та визначального значення набувають методика, 

методи, технології та техніки викладання дисциплін. 

Методика викладання - це оптимальне поєднання загально дидактичних методів, 

прийомів і засобів навчання, які застосовуються для організації навчального процесу. 

Серед інноваційних методик найбільш витребуваними на сьогоднішньому ринку 

освітніх послуг є активні та інтерактивні методики навчання. Оскільки суттєво зростає 

творча компонента освіти, активізується роль усіх учасників навчального процесу, 

зміцнюється творчо-пошукова самостійність учнів, особливої актуальності нині набули 

концепції проблемного та інтерактивного навчання. Під час такого навчання учень 

вступає в діалог з викладачем, виконує творчі, проблемні завдання, відповідає на 

запитання, що розвивають аналітичне і критичне мислення, ставить запитання 

викладачеві та іншим учасникам, тобто активізується творча співпраця викладача з 

учнем (разом вирішують проблеми, моделюють ситуації, оцінюють дії однокурсників 

та власну поведінку). Поняття інноваційні методики викладання є полікомпонентним, 

оскільки об'єднує усі ті нові й ефективні способи навчання (здобуття, передачі й 

продукування знань), які сприяють інтенсифікації та модернізації навчального процесу, 

розвивають творчий підхід і особистісний потенціал його учасників.  

Метод конкретних ситуацій (МКС), або кейс-метод. Цінність цього методу, 

запровадженого у навчальний процес спочатку Гарвардської школи права, а пізніше і 

Гарвардської школи бізнесу, полягає у його прикладній спрямованості, коли студент 

навчається приймати професійні рішення ще в університетській аудиторії. Аналіз 

конкретних ситуацій, їх обговорення, ознайомлення з різними підходами до вирішення 

проблеми, пошук необхідної інформації, – усе ці види робіт допомагають сформувати 

важливі практичні вміння й навички: комплексного підходу до аналізу й оцінки фактів, 

логічного та причинно-наслідкового стилю мислення, правильного прийняття рішення. 

Застосування МКС потребує від викладача ретельного добору теоретичного і 

практичного матеріалу. Так, спочатку він пропонує учням попередньо опрацювати 

необхідний теоретичний матеріал з певної проблеми, потім конкретні приклади казусів, 

які слід розібрати з учнями в аудиторії. Практичний професійний досвід викладача у 

цій роботі набуває особливої ваги.  

Ділова (рольова) гра. Один із найбільш популярних серед учнів видів навчальної 

роботи, адже побудований на творчості, змагальності, колективній співпраці. Але 

ефективність цього методу визначається якістю попередньої підготовки викладача і 

учня. Основна мета будь-якої ділової гри полягає у створенні ситуації, максимально 

наближеної до реальної, в якій учень повинен виконати необхідні професійні дії, 

правильно застосувати набуті знання, виявити навички роботи з клієнтами, колегами, а 

також вміння працювати з документами. Метод цей доцільно використовувати у 

процесі викладання багатьох фахових дисциплін.  

Проблемний (проблемно-пошуковий) метод. Може застосовуватись у практиці 

викладання майже всіх дисциплін. Передбачає проблемний виклад матеріалу, 

проблемні діалоги, вправи проблемно-пошукового характеру, створення певної 
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проблемної ситуації, організації колективного пошуку оптимального варіанта 

розв'язання проблеми, наприклад шляхом обговорення, «ініціативних» дій учасників 

тощо. На відміну від традиційних методів, що здебільшого зорієнтовані на 

репродукцію та закріплення знань, ці методики вимагають від учнів не простого 

відтворення інформації, а творчості, оскільки містять у своїх умовах елемент 

незнаного, невідомого. Джонні Цезерані у своїй праці «Від мозкового штурму до 

великих ідей» зазначає: «Парадокс творчості, інновацій і лідерства, полягає в тому, 

прагнучи винайти щось нове, відшукуючи це нове, ви часто не знаєте, куди ви йдете, – 

це схоже на рух у тумані. Тут може допомогти синектичний процес рішення творчих 

проблем» [5]. Щодо правильної відповіді, то вона в деяких випадках може бути 

невідома й викладачеві, або відповідей може бути декілька.  

Моделювання. Це універсальний метод дослідження будь-яких об'єктів та явищ на 

їхніх аналогах (моделях) з метою вивчення їхніх характеристик, прогнозування дій і 

наслідків, пошуку оптимального варіанта тощо. Однак як метод навчання він виявився 

не менш ефективним. Адже за допомогою певної абстрактної або матеріальної моделі, 

наочної або вербальної можна не лише відтворити певні властивості предмета або 

явища, а й детально розглянути його компоненти, загальну структуру, систему 

внутрішніх і зовнішніх зв'язків, функціональні параметри. У процесі викладання моделі 

доцільно унаочнити за допомогою різних засобів (схем, графіків, малюнків, графічних 

та віртуальних зображень, наприклад за допомогою комп'ютерної графіки, 

мультиплікації, мультимедійної апаратури тощо). Ідеальні моделі та образи можуть 

також вербалізуватись за допомогою мовних конструкцій, переважно образних, 

метафоричних.  

 Аудіовізуальний метод навчання. Метод цей, призначений спочатку для 

популяризації знань і залучення до навчання широкої аудиторії, дедалі більше 

застосовується в освіті багатьох країн світу. Концепція методу реалізується у формі 

аудіовізуальних курсів, електронних підручників, комп'ютерних тестових завдань, 

тренінгів і практичних посібників для індивідуального та дистанційного навчання, 

відеозапису різних форм навчання з метою аналізу та обговорення дій учасників 

навчального процесу. Широке впровадження технічних засобів навчання у професійну 

підготовку правників, використання можливостей Інтернет, робота з електронними 

законодавчими базами, застосування теле-, відео-, фото-, аудіо- та інших матеріалів у 

навчальному процесі підсилює пізнавальну активність учнів, дозволяє досягти 

максимальної економії часу для засвоєння навчального матеріалу в значних обсягах. 

Ефективність методу визначається не лише мінімальними витратами навчального часу, 

але й економією зусиль учнів і викладачів під час аудиторного заняття. За умови 

презентації матеріалів навчальних дисциплін у вигляді навчальних фільмів, CD, 

мультимедійних пікетів до кожної теми курсу, здійснення контролю знань за 

допомогою комп'ютерної техніки процес навчання значно виграє як у кількісних, так і 

якісних показниках.  

«Мозковий штурм» (брейнстормінг від англ. brain storming). Це метод організації 

спільної групової та творчої роботи в аудиторії з метою підвищити розумову активність 

учасників і знайти плідні ідеї, конструктивні рішення, розв'язання складних проблем 

або нестандартних ситуацій. Його доцільно застосовувати на самому початку 

розв'язання проблеми або якщо цей процес зайшов у глухий кут. Проблема 

формулюється у формі запитання. На першому етапі учасники генерують свої ідеї та 

пропозиції. На другому етапі відбувається активне обговорення, здійснюється 

класифікація та відбір найбільш перспективних пропозицій.  

Метод проектів реалізує диференційований, індивідуально-творчий та активно- 

дієвий підходи у навчанні. Проект може мати дослідницький, пошуковий, творчий 

(креативний), прогностичний, аналітичний та ігровий характер. Основу проектного 
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методу складає орієнтація на інтереси і побажання учасників. Автором проекту як 

спеціального навчального завдання може бути як викладач, так і учень (якщо він 

висловлює свою пропозицію). Оскільки проект планується та реалізується учнем 

самостійно або групою учнів, метод цей забезпечує сприятливі умови для активізації 

їхньої відповідальності, формування партнерських стосунків між виконавцями проекту 

та викладачем.  

Метод творчого пошуку (дослідження). Серед різних видів завдань, які пропонує 

викладач кожної дисципліни учням, особливо важливе місце посідають завдання 

творчого характеру. Пропонуючи такі завдання учням для роботи на семінарських і 

практичних заняттях або для самостійної роботи (з наданням достатнього часу на його 

виконання), викладач прагне посилити інтерес слухачів до свого предмета, глибше 

дослідити ті чи інші питання курсу, залучити їх до науково-дослідницької роботи. 

Метод цей є провідним у сучасному навчальному процесі, оскільки втілює 

найважливіший, індивідуально-творчий підхід у навчанні. Застосовуючи його, 

викладач допомагає учню у виборі своєї освітньої траєкторії шляхом: 1) уточнення і 

формулювання мети, яку слід досягти; 2) переліку вмінь і навичок, якими оволодіє 

учень під час виконання завдань; 3) раціонального планування діяльності (навчальної, 

науково- дослідної та професійно-практичної); 4) консультування з питань найбільш 

ефективних прийомів і методів самостійного вивчення й аналізу матеріалу.  

«Сократів діалог» – у його основі лежить метод Сократа, який формує вміння 

грамотно ставити запитання, спрямовувати діалог, складати його алгоритм, 

передбачати можливі варіанти відповідей і заздалегідь готувати варіанти наступних 

ланцюжків запитань. Метод стимулює творче (аналітичне і синтетичне) мислення, 

самостійний пошук відповідей, навчає логічно вибудовувати ланцюг запитань, які 

наближають до остаточної відповіді. 

 «Займи позицію» – методичний прийом, який допомагає визначитись із власною 

позицією у професійних дискусіях, особливо під час вирішення проблемних питань та 

конфліктних ситуацій. Спочатку формулюється дискусійне запитання, яке передбачає 

протилежні відповіді. Наприклад: Ви за чи проти …? Відповідаючи на запитання, учні 

навчаються добирати і висловлювати слушні аргументи на захист своєї позиції перед 

однокурсниками та викладачем. Рекомендується застосування цього прийому на 

початку дебатів, колоквіумів, семінарських занять.  

PRES-формула (від англ. Position–Reason–Explanation or Example – Summary). 

Допоміжний метод навчання, спрямований на розвиток і закріплення навичок 

аргументування, обґрунтування й захисту власної позиції у дискусії, діалозі, під час 

ділових зустрічей. У цій формулі запрограмований алгоритм логічно послідовних дій: 

Позиція (думка) – обґрунтування – приклад – висновок (наслідок). Метод формує 

навички ефективної професійної комунікації, передусім вміння коротко виступити (1-2 

хв.) з 4 речень, коли час на дискусію обмежений. Пропонуються типові моделі 

висловлювань: 1. Позиція (у чому полягає ваша точка зору) – я вважаю, що... 2. 

Обґрунтування – тому, що...; через те, що... 3. Приклад -– наприклад, .... 4. Наслідок – 

ось чому... 

 «Дерево рішень» – простий практичний спосіб зважити переваги і недоліки різних 

варіантів дій, рішень тощо. Плюси і мінуси фіксуються у спеціальних таблицях, 

розміщених в аудиторії. Варіант 1: + -. Варіант 2. + - Варіант 3. + - Учні підвищують 

свою компетентність, аналізуючи та оцінюючи альтернативні варіанти розв'язання 

проблеми та прогнозуючи наслідки кожного з них.  

Тренінги - так само, як і будь-яке навчальне заняття, урок-тренінг має певну мету, 

якою можуть бути: інформування та набуття учасниками тренінгу нових професійних 

навичок та умінь; опанування нових технологій у професійній сфері; зменшення чогось 

небажаного (проявів поведінки, стилю неефективного спілкування, особливостей 
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реагування тощо); зміна погляду на проблему; зміна погляду на процес навчання, аби 

зрозуміти, що він може давати наснагу та задоволення; пошук ефективних шляхів 

розв'язання поставлених проблем тощо. 

Підвищити якість та інтенсивність освітнього процесу в навчальному закладі 

допомагає органічне поєднання інноваційних методик із класичними, традиційними, 

продумане і гармонійне комбінування різних методів щодо кожної дисципліни та 

кожного заняття залежно від їхньої мети, призначення, специфіки. Професіоналізація 

сучасного викладача неможлива без його активної участі в розробленні змісту сучасної 

освіти, впровадження інноваційних технологій освіти й виховання, перебування у 

режимі постійного інноваційного пошуку в цілому. Застосування інноваційних методик 

у навчальному процесі спонукає викладача опановувати нові допоміжні засоби у 

навчанні, зокрема наочні, технічні, комп'ютерну техніку, апробувати нові форми і види 

робіт, залучати інших фахівців і учнів до розроблення оптимальних засобів та 

інструментів навчання. 
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