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Лекція (від лат. lectio – читання) – виклад навчального матеріалу в 

систематичній і послідовній формі, сконцентрований, головно, навколо 

фундаментальних засад науки. 

Лекція – традиційна форма навчання у закладах вищої освіти (ЗВО). 

Основна мета – дати систематизовані основи знань з навчальної дисципліни, зосередити 

увагу студентів на найбільш складних та ключових питаннях. У ЗВО лекцію 

розглядають як метод, і як форму навчання. ЇЇ використовують у практиці 

професійної підготовки фахівців, тобто в умовах коли у студентів є певний 

досвід навчально-пізнавальної діяльності, сформовані основні загально-

навчальні навички, і перш за все вміння самостійного набуття знань. Під 

впливом лекції у студентів виробляється певний погляд на науку, її завдання і 

перспективи розвитку, формуються наукові переконання та професійні вміння. 

Сьогодні учителі багатьох закладів середньої освіти (ЗСО) під час 

викладання хімії у старших класах використовують уроки-лекції.  

Шкільна лекція – це систематичний, послідовний виклад значного 

обсягу навчального матеріалу вчителем на уроці, у процесі якого здійснюється 

аналіз фактів та явищ, їхнє узагальнення, переважають міркування і докази, які 

супроводжуються необхідними поясненнями. У ЗСО лекцію використовують 

під час викладання нового або достатньо об’ємного, складного матеріалу. 

Шкільна лекція, на відміну від вузівської, обов’язково має елементи бесіди. На 

уроці-лекції вчитель використовує прийоми активізації пізнавальної та 

розумової діяльності учнів. Завдання вчителя не тільки повідомити учням нову 

інформацію, але й забезпечити засвоєння її основного змісту, навчити учнів 

слухати лектора, виділяти головне, привчити конспектувати матеріал, це їм 

знадобиться уже на першому курсі під час навчання у ЗВО. У шкільному курсі 

хімії розрізняють вступні, поточні, заключні або оглядові та узагальнюючі 

лекції, наприклад, “Огляд хімії неметалів і їхніх сполукˮ, “Сульфатна кислота, 

її властивості й застосуванняˮ, “Генетичний зв’язок між класами органічних і 

неорганічних сполукˮ. Оптимальне число уроків-лекцій, які вчителі можуть 

або повинні проводити у ЗСО ‒ один-два у кожній темі, в університеті лекція з 

певної теми ‒ один-два рази на тиждень. 

У підсумуванні зазначимо, що відмінність лекції у ЗВО від уроку-

лекції у ЗСО полягає в різних системах навчання. У ЗВО вона ґрунтується на 

цілковитій самостійності та відповідальності учасників навчального процесу. 

У школі вчитель вчить учнів, в університеті викладач керує самостійною 

роботою студентів. Урок-лекція – це набуття нових знань, їх закріплення та 

перевірка. Лекція у ЗВО – основний вид занять, який спирається на високу 

свідомість студента, його прагненні до знань. 

  


