
ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО ЛЕКЦІЙНИХ ЗАНЯТЬ 
 

Лекційна форма навчання у вузі, на відміну від середньої школи, є 
головною. Саме лекція повинна спрямувати студента в пошуку інформації, 
допомогти відібрати необхідне і корисне. Вузівська лекція не лише дає 
глибокі та різносторонні знання, але і максимально сприяє вихованню і 
розвитку студента, формує глибоку ідейну переконаність, розвиває творчі 
здібності. 
Як правило, виділяють п’ять основних функцій вузівської лекції: 

1) інформаційну 
2) орієнтуючу 
3) стимулюючу 
4) методологічну 
5) розвиваючу і виховуючу. 
Інформаційна функція лекції полягає в подачі наукових фактів, доказів та 

висновків. 
Виділення в матеріалі основного, пробудження у студента уваги, інтересу 

до пошуку, експериментування, самостійної роботи суть орієнтуючої і 
стимулюючої функції вузівської лекції. 

Аналізуючи наукові теорії, лектор розкриває методи дослідження, тобто 
здійснює методологічну функцію лекційного викладання. 

Розвиваюча і виховуюча функції полягають, перед всім, у пробудженні 
емоційно-оцінюючого відношення в аудиторії до предмету, формування в 
майбутнього спеціаліста діалектичного мислення, в різносторонньому 
розвитку особистості, її загальних і спеціальних здібностей. 
 

Робота студента на лекції 
 

Робота студента на лекції вимагає певних навчальних вмінь, зокрема, 
вміння ефективно слухати. Робота студента на лекції – складний процес, 
що містить в собі слухання, осмислення і власне конспектування (запис). 
Студенту необхідно бути готовим до лекції і її запису до приходу лектора в 
аудиторію, оскільки саме в першу хвилину об’являється тема, формується 
основна мета, дається перелік найважливіших питань. Без цього подальше 
сприйняття  лекції погіршується. 

Ефективність пізнавальної діяльності студента при слухані в цілому 
залежить від спрямованості його уваги. При слухані лекції з’являються різні 
властивості уваги студента: стійкість, концентрація, об’єм, розподіл,    
переключення. Кожна з них суттєва. Наприклад, стійкість і концентрація 
дозволяють студенту тривалий час сконцентруватися на своїй роботі, навіть в 
умовах зовнішніх перешкод. 

Декілька порад по оптимізації процесу слухання: 
1. Виділення основних положень. 
2. Поетапний аналіз і узагальнення. 
3. Постійна готовність слухати виступ до кінця. 



 
Створення конспекту лекцій. Треба вчитися правильно записати лекцію, 

вести короткий конспект, де би формувалися найбільш важливі моменти, 
основні положення, що викладаються лектором. Запис проводиться у 
спеціальному зошиті. При оформленні конспекту лекції потрібно залишати 
широкі поля, де студент може записати питання, які виникають в процесі 
слухання, щоб отримати на них відповідь при самостійній обробці матеріалу 
лекції, при вивченні рекомендованої літератури та безпосередньо у викладача 
в кінці лекції. Крім того, поля необхідні для дрібних графіків, пояснюючих 
схем і діаграм. На полях можна розмістити цитати, взяті з підручників або 
відновлені по пам’яті з вмісту лекції при обробці її конспекту. Для уточнення 
деталей лекції необхідне її перечитування. 

Складаючи конспект лекції, необхідно між рядками залишати значний 
інтервал. Це зв’язано з тим, що інколи виникає необхідність вписати один чи 
декілька рядків, взятих з інших джерел, які мають принципове значення. 
Відстань між рядками потрібна також для підкреслення слів чи цілих груп 
слів (таке підкреслення викликається необхідністю надати увагу даному 
місцю в тексті про наступному читанні). Зазвичай підкреслюються правила, 
визначення, висновки. 

Основна відмінність конспекту від тексту лекції– відсутність або значне 
пониження надмірності, тобто упущення деяких слів або частин тексту, що 
не несуть значної інформації, а також заміна розгорнутих частин тексту 
більш лаконічними виразами. При конспектуванні основну інформацію слід 
записувати детально. 

Студентам рідко вдається записувати лекцію дослівно, але в цьому немає 
необхідності. Як правило, лектор диктує визначення, читає в повільному 
темпі ті положення лекції, які вважає особливо важливими. Дослівний запис 
лекції перетворюється в чисто механічний процес і приносить мало користі. 
Звичайно, слід записати матеріал, який лектор приводить на дошці, 
перенести в конспект його рисунки. Але треба пам’ятати, що основними є ті 
положення, логічні побудови, для доказу яких і робляться викладки. Між тим 
нерідко це основне не притягує увагу студентів, і дані думки та положення не 
відображаються у записах. 

Ведення конспекту створює особливо сприятливі умови для 
запам’ятовування почутого, оскільки в цьому процесі приймають участь 
слух, зір, рука.  Ця робота допомагає зосередитися. Але вона сприяє 
запам’ятовуванню лише у тому випадку, коли студент розуміє матеріал, який 
викладають, або прикладає до цього максимум зусиль. 

Основні терміни, що повторюються найчастіше, можуть бути виділені як 
ключеві слова і позначені початковими буквами цих слів. Ключеві слова 
записуються перший раз повністю, після чого в дужках робиться їх 
абревіатура. Наприклад: дезоксирибонуклеінова кислота (ДНК). Якщо 
абревіатура містить лише одну букву, то після неї кладеться крапка. Ключові 
слова і словосполучення можуть бути двох видів: 



1. Ключові слова -  глобальні для даного курсу дисципліни; вони 
проходять через весь курс або великий розділ. Наприклад: періодична 
система (ПС), принцип Ле Шательє (ПЛШ), закон діючих мас (ЗДМ) 
тощо. 

2. Ключові слова -  часткові, що використовуються в межах даної лекції 
або двох-трьох суміжних лекціях (наприклад: ідеальний газ (ід. г.), 
критичний (кр.). Ключові слова встановлюються студентами 
самостійно, а в окремих випадках можуть бути рекомендованими 
лектором. Кількість ключових слів не повинна бути дуже великою 
(інакше може виникнути плутанина з їх використанням): не більше 10 
глобальних і 2-3 по даній лекції. Бажано в кінці зошита-конспекта 
вести словничок ключових слів. 

Найбільш зручно скорочувати слова по початковій частині, базуючись на 
корені. Наприклад, коефіцієнт (коеф.), однократний (однокр.). В окремих 
випадках зручно скорочувати записи латинським алфавітом: максимум (max), 
мінімум (min), температура (t), або з використанням еквівалентних виразів чи 
слів англійської мови, наприклад: якщо (if), змінний (var), постійний (const). 
Скорочений запис лекції економить сили і час. Але необхідно враховувати 
два моменти: 

1. Занадто скорочене слово може ускладнити подальшу роботу з 
конспектом; 

2. Скорочення багатьох слів підряд, особливо коли це супроводжується 
вилученням закінчень, приводить до втрати структури фрази: стають не 
зрозумілими відмінки, роди та числа слів. Тому скорочені слова слід 
чергувати з нескороченими, або з тими, в яких при скорочені 
збереглися закінчення. 

Процес запису значно полегшується при використанні скорочень 
загальноприйнятих допоміжних слів: так як, наприклад (т. Як, напр.), так далі 
(т.д.), таким чином, головним чином (т.ч., гол. ч.), так званий (т. зв.); даний 
список можна продовжувати. Крім того потрібно знайти і постійно 
використовувати скорочення слів, які часто зустрічаються. 

В процесі самостійної роботи над лекцією вигідним є використання 
логічних схем. Вони в наочній формі розкривають зміст і взаємозв’язок 
категорій, законів, понять, найбільш важливих факторів,загальні 
закономірності при вивченні хімічних властивостей речовин. 

Практика в складанні структурно-логічних схем допоможе студенту 
навчитися наочно подавати матеріал, що вивчається, цілісно схопити його 
структуру, правильно узагальнювати і систематизувати наукові факти і 
поняття. 
 Наведені нижче приклади створення структурно-логічних схем 
відображають великий обсяг самостійної роботи та розуміння і поглиблене 
вивчення теми. 



 
 
Дійсно, що являє собою підготовка студента до лекції? Основною 

вимогою до даної роботи є, перш за все, систематичність її проведення. Вона 
включає ряд важливих пізнавально-практичних етапів: 

- читання записів, зроблених в процесі слухання та конспектування 
попередніх лекцій, винесення на поля всього, що вимагається при подальшій 
роботі з конспектом та підручником; 

- технічне оформлення записів (підкреслення, виділення основного, 
висновків, доказів); 

- виконання практичних завдань викладача; 
- ознайомлення з матеріалом майбутньої лекції по підручнику і 

додатковій літературі. 
Через велику завантаженість студент може не встигнути глибоко 

розібратися в матеріалі кожної прослуханої та наступної лекції. Але цього і 
не вимагається (на це буде відведено час для підготовки до семінару). 



Обмежте свою роботу в 30-40 хвилин і постарайтеся виконати її по всіх 
рекомендованих пунктах  в даний термін. 
В заключні необхідно відмітити, що вміле слухання лекції і її 
конспектування, продумана, ціле направлена, систематизована, а головне – 
добросовісна і глибоко усвідомлена наступна робота над конспектом – 
важлива умова підготовки студентів до майбутньої професійної діяльності. 
 
 
 
 

ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 
 
 Семінарські заняття проводяться з дисциплін, що вимагають науково-
теоретичного узагальнення літературних джерел, і допомагають студентам 
глибше засвоїти учбовий матеріал, набути навики роботи над документами та 
першоджерелами.  
 Плани семінарських занять, їх тематика, рекомендована література, 
мета і завдання її вивчення повідомляються викладачем на втупних заняттях 
або у методичних вказівках до дисципліни. 
 При підготовці до семінарського заняття з планової теми студент 
повинен опрацювати спочатку лекційний матеріал за конспектом, потім 
розділи підручників і навчальних посібників, щоб отримати загальне 
уявлення про місце і значення теми в даному курсі. Опрацьовуючи додаткову 
літературу, студент доповнює та вичитує (перевіряє) законспектований 
матеріал. Така самостійна робота повинна займати значний час після 
аудиторних занять. 
 Ведення записів при самостійному опрацювання матеріалу сприяє 
перетворенню читання в активний процес, мобілізує, поряд із зоровою, і 
моторну пам’ять студента. Таким чином у студента створ.ється 
індивідуальний фонд підсобних матеріалів, корисний для швидкого 
повторення прочитаного, для мобілізації накоплених знань.  
 Самостійна робота привчає творчо співставляти різні джерела, 
продумувати матеріал, що вивчається. При виконання записів студент 
керується правилом прочитав – розібрався - зрозумів – записав - 
запам’ятав. 
 На семінарі кожен студент повинен бути готовим до виступу по усіх 
питаннях теми, проявляючи максимальну активність при їх розгляді. Виступ 
ведеться вільно, переконливо та аргументовано. Необхідно уважно і 
критично слухати виступ колеги, підмічати недоліки і можливі помилки, 
якщо потрібно, виправляти без додаткової вказівки викладача. 
 На заключення керівник семінару підбиває підсумки виступів, вказує 
на недоліки, які студенту необхідно виправити у своєму конспекті, якщо це 
потрібно. 
  

 



ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 
 
 Практичні заняття з хімічних, фізичних чи математичних дисциплін 
складають значний об’єм серед аудиторних занять на хімічному факультеті і 
мають важливе значення для засвоєння програмного матеріалу. Низка 
практичних завдань є ілюстрацією теоретичного матеріалу і мають 
відтворюючий характер та виявляють якість розуміння студентами теорії. 
Інші завдання є розібраними в аудиторії задачі та приклади, спрямовані на 
засвоєння студентом методами їх вирішення. Розв’язок задач та прикладів 
стимулюють мислення, зближують учбову діяльність із науковим пошуком, 
що наближає студента до майбутньої самостійної професійної діяльності. 
Важливо при цьому, щоб розв’язок кожного завдання був доведений до кінця 
 На молодших курсах ефективною формою навчання є видача домашніх 
завдань (ДЗ) на термін 2-4 тижні з наступним контролем їх вирішень. 
 Записи на практичних заняттях необхідно виконувати акуратно, в 
окремому зошиті. 
 
 

ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬ 
 
 Вивчення найважливіших законів природи неможливе без їх 
експериментального дослідження. Навики проведення експериментів 
набуваються на лабораторних заняттях, практикумах і вимагають спеціальної 
підготовки до них. Зокрема, проведення прямих та непрямих вимірювань 
вимагає детального знання вимірювальних приладів, їх можливостей, вміння 
вносити своєчасні поправки для отримання точних результатів тощо. 
  Деякі лабораторні роботи вимагають проведення великої 
дослідницької роботи, опрацювання додаткової наукової літератури. Це 
передбачає необхідність детального ознайомлення студентм із змістом 
завдання, продумати алгоритм його виконання. 

Перед початком виконання роботи студент повинен відповісти на 
контрольні питання викладача, після чого отримати дозвіл (допуск) на 
виконання роботи. Якщо ж студент не допущений до роботи, він повинен 
залишатись в аудиторії і повторно готуватись до допуску. При недопущенні 
до роботи студент повинен відпрацювати її в належний (додатковий) час 
після допуску у викладача. Лабораторна робота вважається виконаною, лише 
коли по ній прийнято викладачем звіт. Якщо студент не виконав підряд дві 
лабораторні роботи, до третьої він не допускається. 

При виконанні роботи в лабораторний журнал заносяться результати 
(спостереження, числові значення, графіки, таблиці). Знаючи (за методичною 
розробкою) мету експерименту, студент вносить до кожного досліду 
пояснення, робить висновки. 

Виконання у відведений термін усіх лабораторних робіт дає право 
студенту отримати залік з даної дисципліни. 



Глибоке знання властивостей речовин, що мають широке практичне 
значення, бездоганне виконання стандартних хімічних операцій, вміння 
записати результати спостережень акуратно, точно, лаконічно – все це 
вирізняє хіміка високої кваліфікації. 

 
 


