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Актуальність дослідження полягає в тому, що методи навчання, які 

застосовуються в процесі фахової підготовки студентів спеціальності 

„Документознавство та інформаційна діяльність” / „Інформаційна, бібліотечна 

та архівна справа”  є  дуже важливими та необхідними. 

Мета дослідження – з’ясувати роль та місце словесних методів навчання 

в процесі професійної підготовки майбутніх фахівців-документознавців у 

закладах вищої освіти України.   

Метод навчання – (гр. „methodos” – „спосіб пізнання”, „шлях 

дослідження”) взаємопов’язана діяльність викладача та студентів, спрямована 

на засвоєння студентами системи знань, набуття умінь і навичок, спрямованих 

на розв’язання навчально-виховних завдань вищої школи [5, с. 417].  

У вузькому значенні метод навчання є способом керівництва 

пізнавальною діяльністю студентів, що має виконувати чотири функції: 

навчальну, виховну, розвиваючу і професійну. 

Сутність навчальної (освітньої) функції полягає у наданні студентам 

можливості здобути наукові систематизовані знання відповідно до навчального 

плану за профілем підготовки, а також набути відповідних умінь і навичок з 

метою застосування їх на практиці. Реалізація цієї функції створює передумови 

для підвищення фахового рівня студентів. 



Виховна функція спрямована на формування всебічно розвиненої 

особистості, її індивідуальних та професійно значущих якостей. Досягти цього 

можна за допомогою досконало вибудуваному змісту навчальних предметів, що 

сприяє формуванню світогляду і загальної культури студентів, а також завдяки 

політичним, моральним, естетичним та етичним якостям викладачів. 

Розвиваюча функція навчання зорієнтована на формування творчої 

особистості. За усвідомленого підходу до можливостей розвивального навчання 

вона орієнтує на те, що пізнавальні процеси продуктивно впливають на 

розвиток мислення, пам’яті, уваги, спостережливості, мови. Головна цінність 

цієї функції навчання полягає в тому, що студенти навчаються знаходити в 

навчальному матеріалі те, що впливає на їх розвиток. 

Значення професійної функції виявляється в тому, що навчально-

виховний процес набуває професійної спрямованості. Вона успішно 

реалізовується за усвідомлення її важливості викладацьким складом сучасної 

вищої школи.  

Метод навчання є складним педагогічним явищем, у якому поєднані 

гносеологічний, логіко-змістовий, психологічний, педагогічний аспекти. 

Складовою методу навчання є прийом навчання. 

Прийом навчання – сукупність конкретних навчальних ситуацій, що 

сприяють досягненню проміжної мети конкретного методу [6, с. 138].  

Чим багатший арсенал прийомів у структурі методу, тим він 

повноцінніший та ефективніший. 

Велику увагу дослідженню методів та їх класифікації також приділяють 

вчені-педагоги С. Вітвицька, Ю. Фокін А. Хуторськой.  

Серед методів навчання виділяють загальні (можуть використовуватися в 

процесі навчання будь-яких навчальних предметів) і спеціальні (застосовуються 

для викладання окремих предметів, але не можуть бути використані при 

викладанні інших предметів). 

Також методи поділяють на: методи готових знань (студенти пасивно 

сприймають подану викладачем інформацію, запам’ятовують, а в разі 



необхідності відтворюють її) і дослідницький метод (передбачає активну 

самостійну роботу студентів при засвоєнні знань: аналіз явищ, формулювання 

проблеми, висунення і перевірка гіпотез, самостійне формулювання висновків), 

який найбільш повно реалізується в умовах проблемного навчання. 

Для свідомого застосування всіх методів у процесі навчання необхідна 

певна їх класифікація. Єдиної класифікації методів навчання в сучасній 

дидактиці немає.  

І. Підласий стверджує, що найдавнішою класифікацією методів є 

традиційна класифікація, яка бере початок ще у стародавніх філософських та 

педагогічних системах і поступово пристосовується до нашого часу [8, с. 474]. 

А. Алексюк, пропонує здійснювати класифікацію методів навчання за 

найістотнішою, докорінною ознакою [1]. Ця класифікація має оптимально 

відображати завдання і зміст цілісного навчального процесу у сучасній вищій 

школі [2, с. 52].  

Отже, залежно від походження інформації виділяють: словесні, наочні та 

практичні методи. 

Зупинимося детальніше на словесних методах навчання та їх особливому 

значенні під час фахової підготовки майбутніх фахівців-документознавців у 

закладах вищої освіти. 

Словесні методи – це словесне тлумачення понять, явищ, наочних 

посібників, слів, термінів тощо. Використовують переважно під час викладання 

нового матеріалу, а також у процесі закріплення, особливо тоді, коли викладач 

відчуває, що студенти чогось не зрозуміли. Пояснення часто супроводжується 

засобами наочності, спостереженнями, дослідами. Успіх пояснення залежить 

від його доказовості, логічності, чіткості мовлення, образності мови [9, с. 106]. 

До словесних методів належать: монологічні (лекція, доповідь, пояснення), 

діалогічні (бесіда, диспут, конференція) та робота з книгою.   

Під монологічними методами розуміємо виклад навчального матеріалу за 

допомогою слова з метою формування знань, умінь, переконань. Викладач 



повідомляє інформацію, студент сприймає її, осмислює, запам’ятовує, а потім 

репродукує засвоєне.  

Цей метод передбачає багатопланової діяльності педагога: 

– виклад навчального матеріалу;  

– установлення контакту з групою студентів; 

– стимулювання студентів до сприймання матеріалу; 

– керівництво пізнавальною діяльністю слухачів; 

– передбачення свого викладу, його змісту, форм  [6, с. 140]. 

У цих методах убачаємо позитивні позиції: 

1. Слово викладача не тільки несе інформацію, але й керує одночасно 

пізнавальною діяльністю слухачів, готуючи до сприйняття, впливаючи на 

думки й почуття одночасно. 

2. Педагог не лише повідомляє певну інформацію, але і виявляє своє 

ставлення до студентів, бо, викладаючи матеріал, переконує слухачів. Таким 

чином, живе слово зберігає в собі великі виховні можливості. 

3. Метод рухомий, гнучкий, може охоплювати різноманітні засоби та 

прийоми. Викладач має можливість урахувати особливості сприйняття 

студентами матеріалу. 

4. Викладання дає можливість педагогу використовувати найновіші 

наукові дані, підходи, які ще не знайшли відображення в підручниках. 

5. Викладання демонструє студентам приклади логічної, яскравої 

мови викладача, його культури. 

Разом з тим відзначимо й основний недолік цих методів – за більшої 

активності викладача недостатня пізнавальна діяльність студентів. Викладач не 

має можливості пристосуватися до характеру сприйняття слова кожним 

студентом. 

Діалогічні методи навчання. Їх сутність полягає в тому, щоб за 

допомогою цілеспрямованих і вміло поставлених питань спонукати студентів 

до актуалізації (пригадування) уже відомих знань і досягти засвоєння нових 

знань шляхом самостійних роздумів, висновків і узагальнень. Такі методи 



найчастіше застосовується тоді, коли нова тема є порівняно не складною, а у 

студентів уже склалися про неї певні уявлення або усталилися життєві 

спостереження, які дозволяють осмислити й засвоїти знання евристичним 

шляхом. 

Переваги діалогічних методів у тому, що вони сприяють розвитку 

активності, самостійності, формуванню переконань слухачів. Але, незважаючи 

на позитивні якості, такі методи не можуть бути універсальними методами 

навчання, оскільки вони вимагають витрати великої кількості часу, спеціальної 

підготовки та певного запасу знань для її проведення. 

Застосування діалогічних методів при підготовці майбутніх фахівців-

документознавців дозволяє розвинути у них комунікативні навички, вміння 

відстоювати свої позиції, закріпити правила етикету ділового спілкування. 

Робота з книгою. Сутність цього методу полягає в організації самостійної 

роботи студентів над друкованим текстом [8, с. 493]. Джерелом знань можуть 

бути підручники, посібники, науково-популярна література, газети, журнали, 

збірники вправ, матеріали першоджерел, довідники, словники тощо. 

Саме від уміння працювати з книгою залежить багато в чому 

ефективність навчання студента, якість його знань, загальноосвітній рівень, 

духовна культура людини. Саме так стверджують Г. Гецов [3], Г. Козлакова [4], 

Х. Муратов [7]. 

Методика роботи з книгою індивідуальна. Вона залежить від досвіду, 

загального рівня культури, ставлення до майбутньої професії та ін. Симулювати  

плідну роботу може: 

– бажання студента ознайомитися з книгою, щоб мати про неї уявлення, 

особливо коли книга викликає суперечливі її оцінки; 

– потреба в оволодінні системою знань, щоб розв’язувати конкретні 

проблеми; 

– необхідність рецензувати книгу, щоб виступити на заняттях; 

– включення в наукову роботу матеріалу з книги;  



– потреба в самоосвіті, самовдосконаленні, розвитку професійної 

компетентності та ін. 

Наголосимо, що викладач повинен націлити студента на такі основні 

положення культури читання наукової літератури: 

1. Знати короткі відомості про автора. 

2. Осмислити зміст книги для короткого викладу в групі, на екзамені. 

3. Висвітлити у процесі аналізу головні проблеми, висунуті автором, 

показати їх розвиток. 

4. Розкрити, чим  збагатила книга. 

5. Висловити думки про те, чи можна використовувати певні 

положення, думки автора в майбутній професійній діяльності. 

6. Дати особисту оцінку праці.  

Варто зазначити, що робота з книгою має надзвичайно важливе значення 

при вивченні таких документознавчих дисциплін, як „Книгознавство” та 

„Бібліографознавство”. Під час занять чи самостійного виконання завдань 

студенти мають змогу безпосередньо ознайомитися з основними складовими 

книги як головного об’єкта вивчення дисципліни, розглянути її оформлення, 

вихідні дані тощо. 

Отже, робота з книгою, по-перше, дає можливість студентам самостійно 

набувати нових знань, закріплювати їх, розширювати та поглиблювати набуті 

на заняттях знання; по-друге – спонукає слухачів до оволодіння методами 

самоосвіти. Самостійна робота з книгою може забезпечувати реалізацію 

принципу індивідуального підходу в навчанні, дозволяючи диференціювати 

навчальні завдання, сприяти міцності опанування знань, розвитку пізнавальної 

активності. 

Для реалізації змісту освіти на кожному його рівні педагогу вищої школи 

потрібно оволодіти певними методами, принципами та засобами навчання. Від 

рівня володіння ними залежить і рівень педагогічної майстерності викладача, 

ефективність навчально-виховного процесу загалом. 



 Таким чином, методи навчання є одним із найважливіших компонентів 

навчального процесу. Без відповідних методів діяльності неможливо 

реалізувати цілі і завдання навчання, досягнути відповідних результатів. 

Цілісний навчальний процес у сучасній вищій школі здійснюється за 

допомогою цілої низки класифікацій, які в єдності відображають завдання і 

зміст дидактичних методів. Завдання оптимізації методів формулюється 

однозначно: у конкретних умовах з багатьох методів слід виділити ті, які 

забезпечують найвищу ефективність навчання за прийнятими критеріями. 
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