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Текст статті 

Освітня сфера, як і будь-яка інша область життєдіяльності людини, не 

стоїть на місці – постійно з'являються інноваційні методи навчання. Вони 

полегшують процес здобуття знань та часто мають більшу ефективність.  

Методи навчання – це впорядковані способи взаємопов’язаної, 

цілеспрямованої діяльності педагога та студентів, спрямовані на ефективне 

розв’язання навчально-виховних завдань [3, с.140]. 

Дати однозначне поняття методу з допомогою певного визначення 

досить складно. Методи навчання розглядаються з позиції нерозривної 

єдності мети, засобу та результату (А.М. Алексюк); під методами навчання 

також розуміють способи роботи вчителя, за допомогою яких він керує 

діяльністю (Е.І.Моносзон); вони визначаються як способи взаємоповязаної 

діяльності суб’єктів навчально-виховного процесу, спрямовані на досягнення 

поставлених завдань (Ю. К. Бабанський).  



Сучасні методи навчання у багатьох випадках можуть не володіти 

психолого-педагогічним обґрунтуванням, у зв'язку з чим класифікувати їх 

єдиним чином досить складно. Вже у процесі розробки вони адаптуються під 

задум педагога, а їх реалізація передбачає взаємопов'язану суб’єкт-суб’єктну 

діяльність, в якій враховуються принципи диференціації та індивідуалізації, а 

також оптимальне використання людського та технічного потенціалу. 

Педагогічні методи плануються поетапно, а втілюються послідовно. 

Неодмінною складовою методів навчання є процедури з діагностики, які 

містять у собі необхідні для вимірювання результатів діяльності інструменти, 

показники та критерії.  

Серед найбільш поширених на сьогодні сучасних методів навчання 

можна виділити: тренінг, метод кейсів, рольові ігри, ділову гру, роботу в 

парах, метод рефлексії, міфологеми, мозковий штурм та консалтинг. 

Тренінг – це евристичний спосіб навчання; метод створення умов для 

саморозкриття учасників з метою самостійного пошуку ними способів 

вирішення певних завдань [4, с.322]. 

«+» – можливість вивчити проблему з різних боків; підготовка 

студентів до дій у життєвих ситуаціях; підвищення їх мотивації та створення 

позитивного емоційного клімату.  

«–» – після закінчення тренінгу студенти повинні підтримувати свої 

знання, інакше набуті навички та вміння будуть втрачені. 

Метод кейсів (або метод розбору конкретних ситуацій) ґрунтується на 

повноцінному вивченні й аналізі ситуацій, які можуть мати місце у 

досліджуваній студентами галузі знань або діяльності.  

«+» – можна організувати ефективне обговорення ситуації і наявних у 

ній проблем, зіставити об'єкти, що вивчаються з уже наявними досвідом і 

сформувати високу мотивацію; 

«–» – високі вимоги до організації обговорення; всі учасники повинні 

бути компетентні в тій області, до якої належить ситуація; висока 

кваліфікація педагога. 



Зміст методу рольових ігор полягає у виконанні студентами 

встановлених ролей в умовах, що відповідають завданням гри, створеної в 

рамках досліджуваної теми або предмета.  

«+» – підсилення рефлексії студентів; покращення розуміння ними 

мотивів дій інших людей; зниження кількості поширених помилок, що 

здійснюються в реальних ситуаціях.  

«–» – не здатні розкрити глибинні мотиви, що сприяють прийняттю 

рішення. 

Суть методу ділової гри полягає у моделюванні певних ситуацій або 

особливостей тієї діяльності, яка відноситься до теми або дисципліни, що 

вивчається.  

«+» – дають можливість провести різностороннє вивчення проблеми, 

підготувати способи для її вирішення і застосувати їх на практиці; істотне 

скорочення кількості помилок, що здійснюються у реальному житті;  

«–» – необхідність обов'язкового створення сценарію гри; висока 

кваліфікація педагога у даному питанні, необхідність володіння високими 

навичками комунікації. 

Виходячи з вимог методу парної роботи, один студент складає пару з 

іншим, тим самим гарантуючи отримання зворотного зв'язку та оцінки від 

колеги у процесі освоєння чогось нового.  

«+» – отримання студентом об'єктивної оцінки своєї діяльності, 

розуміння власних недоліків; розвиток навичок комунікації;  

«–» – труднощі у зв'язку з особистісною несумісністю партнерів. 

Метод рефлексії передбачає створення необхідних умов самостійного 

осмислення матеріалу студентами та вироблення у них здатності входити в 

активну дослідницьку позицію. Педагогічний процес проводиться за 

допомогою виконання студентами завдань із систематичною перевіркою 

результатів їх діяльності, під час якої відзначаються помилки, труднощі та 

найбільш успішні рішення.  



«+» – розвиток навиків самостійного прийняття рішень і самостійної 

роботи студентів; підвищення майстерності планування і досягнення цілей, 

підвищення почуття відповідальності за свої дії;  

«–» – сфера діяльності студентів є обмеженою, а отримання і 

покращення знань відбувається винятково дослідним шляхом, тобто за 

допомогою проб і помилок. 

Метод міфологем має на увазі пошук незвичайних способів вирішення 

проблем, які виникають у реальних умовах. Такий пошук проводиться на 

основі метафор. Іншими словами, розробляється неіснуючий сценарій, 

схожий з існуючим.  

«+» – формування у студентів установки на творчий пошук рішень, 

розвиток креативного мислення; зниження рівня тривожності при їх 

зіткненні з новими завданнями; 

«–» – зниження уваги до логіки і раціонального прорахунку дій у 

реальних умовах. 

Метод мозкового штурму – оперативний метод вирішення проблеми 

на основі стимулювання творчої активності, при якому учасникам 

обговорення пропонують висловлювати якомога більшу кількість варіантів 

рішення. На наступному етапі із загального числа висловлених ідей 

відбирають найбільш вдалі, які можуть бути використані на практиці. Є 

методом експертного оцінювання [2, с.260]. 

«+» – допускає до участі навіть студентів із мінімальним рівнем знань і 

набором навичок; не вимагає до себе ґрунтовної підготовки; розвиває 

здатність до оперативного мислення і включення до групової роботи; має 

мінімальний стресовий вплив; розвиває культуру комунікації і навики участі 

в дискусіях. 

«–» – не дуже ефективний для вирішення складних проблем; не 

дозволяє визначити якісні показники ефективності рішень, ускладнює процес 

визначення автора кращої ідеї; відрізначається спонтанністю, здатною 

відвести від цілі, теми. 



Консалтинг або метод консультування зводиться до того, що студент 

звертається за інформаційною або практичною допомогою до більш 

досвідченої з даного питання особи.  

«+» – студент отримує адресну підтримку і підвищує свій досвід як в 

досліджуваній області, так і в міжособистісній взаємодії; 

«–» – застосування методу залежить від специфіки педагогічної 

діяльності і в ряді випадків вимагає для реалізації матеріальних витрат. 

Як ми бачимо, немає універсального методу або системи методів, тому  

важливо вміти застосовувати комплексний підхід. У свою чергу це означає, 

що віддавати перевагу у своїй роботі педагоги повинні не тільки сучасним 

або традиційним методам навчання, а й застосовувати кожен із них як окремо 

так і разом, ставлячи перед собою завдання виробити найбільш оптимальну і 

ефективну освітню програму. 
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