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Сабадош Ю.Г.
ІНТЕРАКТИВНІ ЛЕКЦІЇ РОЗВИТКУ САМООСВІТНЬОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ
МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ТЕХНІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ
АНОТАЦІЯ
Формулювання проблеми. Сьогодення потребує від майбутнього фахівця здатності не лише професіоналізму, а й здатності до
самостійного освоєння знань, тому традиційні форми та методи навчання не завжди є ефективними,особливо,якщо
це стосується фахівців технічних спеціальностей. Ретельного підходу до методів навчання в технічних ЗВО
вимагають дисципліни гуманітарного та фундаментального циклу, які слугують зв’язкомміж інженернимсвітомта
суспільством, що має бути запорукою безпеки людства.
Матеріали і методи. Основою дослідження стало висвітлення наукових підходів вітчизняних та зарубіжних учених щодо
інноваційних технологій навчання та опис власного впровадження інтерактивних лекцій в освітній процес технічних
закладів освіти які спрямовані на розвиток самоосвітньої компетентнос ті в процесі вивчення гуманітарних та
фундаментальних дисциплін. Зазначено переваги лекції у порівнянні з іншими видами форм навчання, її значення в
освітньому процесі закладів технічної вищої освіти. Виокремлено значення інтерактивних лекцій як необхідної
потреби сучасної молоді та задоволення їх освітніх потреб, адже студент має стати повноцінним учасником
заняття, а не лише слухачем.
Результати. Сформовано авторське визначення інновації в освітньому процесі як умови, які забезпечуютьрозвитокособистості
та спрямовують її ініціативність на саморозвиток, самоосвіту, самодосконалість які єпотребами часута обставин.
Інноваційні технології навчання розглядаємо як чітко сплановані та впровадженні в освітній процес форми та
методи аудиторної та позааудиторної роботи, які спираються на професійні та психолого - особистісні запити,
потреби та здібності студентів, що збуджують інтерес до засвоєння знань, набуття вмінь та навичок,сприяють
розвитку самоосвітньої компетентності.
Представлено опис авторського заняття вступної інтерактивної лекції в процесі вивчення фундаментальних і гуманітарних
дисциплін та їх результативність. Пропонується ряд вимог,дотримання яких необхідно для визначення в лекції не
традиційності та інноваційності.
Висновки. Використання лекції в навчальному процесі є необхідний елемент освітнього процесу, який потребує постійного
осучаснення та модернізації і підтримуємо проведення традиційних лекцій у закладах вищої освіти врамкахпотреби
їх проведення, а не їх зловживання. Важливим та ефективним у навчанні майбутніх фахівців технічнихспеціальностей
є впровадження лекції з елементами гри, лекції з аналізом конкретних ситуацій, лекції -бесіди, бінарні лекції, лекціїконсультації, лекції з елементами тренінгів. Велике різноманіття форм проведення лекцій, дає змогу ефективніше
донести навчальний матеріал до студента та заохотити вивченням дисциплін.
КЛЮЧОВІ СЛОВА: самоосвітня компетентність, самоосвіта, інновація, інтерактивні технології, лекції, інтерактивні лекції.

ВСТУП
Постановка проблеми. Досві д людства в процесі свого розвитку був спрямова ний на а льтерна тивні та ефективні
способи на вча ти і нших. Почина ючи і з са мих елемента рних прикла ді в та за кі нчуючи суча сними нові тні ми технологіямиу
рі зних на пряма х, людина потребує тих зна нь, які допоможуть їй опа нува ти щось нове, щоб створити нові тнє та на бути
зда тності са мості йно опа новува ти ці зна ння. До сьогодні трива ють пошуки та ких форм, методі в та технологі йнавчання,
які будуть спонука ти не лише бути спожива чем зна нь, а й творц ем ма йбутнього та нового.
Велика ві дпові да льні сть у створення нового, і з вра хува нням ша леного розвитку комп’ютернихтехнологій,лягаєна
плечу фа хі вці в техні чних спеці а льностей. Тому ретельного пі дходу до методі в на вча ння в техні чних ЗВО потребують не
лише спеці а льні дисциплі ни, а й дисциплі ни гума ні та рного та фунда мента льного циклу, які слугують зв’язком мі ж
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і нженерним сві том та суспі льством, що ма є бути за порукою безпеки людства . Але, на жа ль, опа нува ння гума ні та рними
зна ннями в техні чних ЗВО, на сьогодні являється скла дним пита нням. Скорочення годин дисциплі н фунда мента льного та
гума ні та рного циклу призводить до зниження рі вня зна нь студенті в, не ба жа ння, і нколи неспроможні сть їх опа нува ти
са мості йно, нега тивно вплива є на формува ння професі йної компетент ності у ма йбутні х фа хі вці в з вищою техні чною
осві тою.
Нині вища школа в пошука х тих форм, методі в та технологі й на вча ння, які будуть за ці ка влюва ти студента та
сприяти до за своєння зна нь та їх са мості йного опа нува ння. Проблема ми технологі за ці ї, і ннова ці й та і нтера ктивних
технологі й в осві тньому процесі ці ка вилося ба га то вчених рі зних на укових сфер та рі зних кра їн. Дослі дженнямпроблем
теорі ї та методики професі йної осві ти рі зних на прямкі в присвятили пра ці та кі на уковці : В. Безпа лько, О. Богда нова ,
В. Виленский, С. Ві твицька , Р. Гуревич, О. Греча новська , І. Дичкі вська , О. Дуба сенюк, О. Єфремова , Е. Зеєр, І. Зязюн,
С. Кубра к, І. Лернер, А. Лі гоцький, С. На ход, С. Ні кола єнко, П. Обра зцов, Л. Онофрі йчук, А. Оста пенко, О.Падалка,О.Пєхота,
С. Сисоєва , В. Петрук, А. Пі дла сий, Н. Побі рченко, О. Пометун, І. Прокопенко, Г. Селевко, О. Сі чка рук, В. Сла стенин,
П. Третьяков, І. Турчина , В. Химинець, Д. Чернилевский, А. Ума н, І. Якима нска та і н.
Спира ючись на пі дходи на уковці в та вра ховуючи вла сний досві д ми розгляда ємо інновації в освітньому процесі
як умови, які за безпечують розвиток особистості та спрямовують її і ні ці а тивні сть на са морозвиток, са моосві ту,
са модоскона лі сть які є потреба ми ча су та обста вин. Це визна чення є доці льним за стосовува ти і до педа гогі чних
технологі й. Іннова ці ї, на сьогодні , є неві д’ємною ча стиною педа гогі чних технологі й. Але потрі бно па м’ятати,що вїїоснові
лежа ть тра диці йні впливи, і якщо ми ма ємо на ува зі педа гогі чні технологі ї, то лише вда ле поєдна ння і ннова ці йного та
тра диці йного да сть позитивний результа т.
На на шу думку, інноваційні технології навчання – це чі тко спла нова ні та впрова дженні в осві тні й процесформита
методи а удиторної та поза а удиторної роботи, які опира ються на професі йні та психолого -особисті сні запити,потребита
зді бності студенті в, що збуджують і нтерес до за своєння зна нь, на буття вмі нь та на вичок, сприяють розвиткусамоосвітньої
компетентності . Ві д вда лого за стосува ння і ннова ці йних технологі й за лежить їх ефективні сть. Вони можуть бути як
мотивом для за своєння зна нь, та к і дезмотива тором, якщо їх за стосува ння буде використа но без ура хува ння потреб та
зді бностей студенті в.
Розвиток са моосві тньої компетентності не за вжди за лежить ві д зді бностей особистості до за своєння зна нь,
прові дним в цьому процесі є мотива ці я та са момотива ці я молодої людини. Пі д ча с осві тнього процессу, особливо на
перших курса х при вивченні гума ні та рних та фунда мента льних дисциплі н, посприяти в цьому студента м маєпрофесійність
викла да ча його зда тні сть за ці ка вити студента темою на основі суча сного зв’язку з ма йбутні м фа хом та за стосува нням
і ннова ці йних технологі й на вча ння.
Мета статті поляга є у висві тленні вла сного досві ду впрова дження і нтера ктивних лекці й які спрямовані на розвиток
са моосві тньої компетентності в процесі вивчення гума ні та рних та фунда мента льних дисциплі н.
МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ
В процесі дослі дження використовува ли теоретичний а на лі з на укових джерел ві тчизнянихта зарубіжнихнауковців
у га лузі педа гогі ки й методики викла да ння, проводилося а нкетува ння та бесі ди зі студента ми, спостереження за
на вча льним процесом для створення та переві рки ефективності за пр опонова них а вторських методик проведеннялекцій
з використа нням і ннова ці йних технологі й.
РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
На ші дослі дження і ннова ці йних технологі ї у на прямку формува ння та розвитку са моосві тньої компетентності
спрямовуються на вмотивува ння студента . Не зва жа ючи на розвиток технологі й, модерні за ці ю та інноваціївосвіті –єречі,
які за вжди за лиша ються а ктуа льними тому, що ефективні ших а на логі в, на їх за мі ну, людство не змогло ві дна йти, до них
ми ві дносимо лекці ю, яку розгляда ють як «форму орга ні за ці ї та метод на вча ння» (за А. Алексюк).
У суча сні й вищі й техні чні й школі використовують на ступні форми на вча льної ді яльності : 1) теор етичні (лекці я,
семі на рське за няття, курсова робота , дипломна робота , консульта ці я, на вча льна екскурсі я); 2) пра ктичні (лабораторнопра ктичні за няття, пра ктикуми); 3) комбі нова ні (педа гогі чна і виробнича пра ктика ); 4) контрольні (колоквіум,залік,іспит)
(Лозова , 2006).
Лекці я – це стрункий система тичний і системний викла д певної на укової проблеми а бо її ча стки; на йва жча форма
роботи викла да ча , оскі льки лектор за вжди виступа є одноча сно в кі лькох ролях – ора тора , вченого, педа гога,психолога
(Ві твицька , 2006).
На вча льну лекці ю та кож розгляда ють як логі чно вивершений, на уково обґрунтова ний і система тизованийвиклад
певного на укового а бо на уково-методичного пита ння, і люстрова ний, за необхі дності , за соба ми на очності та
демонстра ці єю дослі ді в. Лекці я є одним з основних виді в на вча льних за нять і , водноча с, методі в на вчанняувищійшколі.
Вона поклика на формува ти в студенті в основи зна нь певної на укової га лузі , а та кож визна ча ти на прямок, основнийзміст
і ха ра ктер усі х і нших виді в на вча льних за нять і са мості йної роботи студенті в з ві дпові дної на вча льної дисциплі ни
(Болюба ш, 1997).
Вченні визна ча ли та кі за га льні вимоги до лекці ї у вищі й школі : «вмотивова ні сть а ктуа льності на вча льного
ма тері а лу; на укові сть та і нформа тивні сть, що озна ча є озна йомлення студенті в і з певною на уковою і нформа ці єю на
суча сному на уковому рі вні ; дока зові сть та а ргументова ні сть; на явності доста тньої кі лькості яскра вих та переконливих
прикла ді в, зокрема й на за стосува ння розглянутих теоретичних фа кті в; емоці йні сть форми викла ду, оптима льний його
темп і виокремлення того на вча льного ма тері а лу, який студента м слі д за конспектува ти; а ктиві заціярозумовоїдіяльності
студенті в, у тому числі і шляхом пропонува ння в ході лекці ї за пита нь для обмі ркува ння і спроб да ти на них ві дпові дь,
роз’яснення нових понять і термі ні в, використа ння у ра зі потреби і сторичних екскурсі в, дові док, а уді ові зуа льних
дида ктичних за собі в і суча сних і нформа ці йних технологі й» (Слєпка нь, 2005).
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Та кож виді ляють ряд перева г лекці ї у порі внянні з і ншими вида ми на вча льної роботи і до них на лежа ть та кі як:
висока і нформа ці йна ємні сть; можливі сть пості йного облі ку всі х нові тні х досягнень; великі можливості облі куспецифіки
а удиторі ї, рі вня пі дготовки слуха чі в з да ної дисциплі ни; на вча ння а на лі тичному сприйняттю й оці нки і нформа ці ї;
можливі сть пі двищити ефективні сть за своєння ма тері а лу за ра хунок конта кту лектора зі слуха ча ми, і нтона ці ї, жесті в,
мі мі ки (Нові технологі ї на вча ння, 2003).
Та кож хочемо звернути ува гу на недолі ки, які виокремлюють в лекці ї (за А. Кузьмі нським): і нформа ція,якуподає
викла да ч, спрямова на , в основному, на слухову па м’ять студента . Цей вид па м’яті досить недоскона лий. Сприйнята
і нформа ці я утримується в короткотермі нові й па м’яті невеликий промі жок ча су; великі потоки слуха чі в позба вляють
викла да ча можливості ефективно упра вляти розумовою ді яльні стю студенті в; студенти молодших курсівслабо володіють
методикою і техні кою сприйма ння змі сту лекці ї та конспектува ння; лекці я певною мі рою привча є студента до пасивного
привла снення чужих думок, не стимулює тягу до са мості йного на вча ння, не за безпечує і ндиві дуа льного,
диференці йова ного пі дходу до на вча ння (Кузьмі нський, 2005), Ми погоджуємося з а втором, що лекці я ма єнедоліки,але
в протива гу цим недолі ка м не погоджуємося, що лекці я не стимулює тягу до са мості йного на вча ння, а дже в цьому роль
ві ді гра є педа гогі чна ма йстерні сть викла да ча , який чита є лекці ю. Якщо лекці йний ма тері алпідготовленийнедбало та несе
не ці ка ву для студенті в і нформа ці ю, не мотивує їх до на вча ння, тоді лекці я не буде ма ти успі ху у стимулюванні їхбажання
до са мості йної роботи на д поглибленням зна нь с теми.
Тому хочемо пі дтрима ти думку вчених, які розгляда ють лекці ю як основу для пода льшої са мостійноїроботи.Вона
виконує виховну і дида ктичну ді ю в процесі вза ємоді ї викла да ча і студента (курса нта ), розвива є і нтересі любовдо науки,
творчі зді бності , і нтелектуа льні та емоці йновольові за да тки особистості , сприйняття, па м’ять (Ма чинська &Стельма х,
2012).
У вищі й школі розгляда ється безлі ч пі дході в до використа ння лекці ї і односта йної думки про доці льні сть її
використа ння в осві тньому процесі а ле ми вва жа ємо, що лекці я і до сьогодні , на ві ть у тра диці йному її використа нні ,
ві ді гра є прові дну роль. Єдине, що сьогодні потребує лекці я – це ретельної пі дготовки викла да ча та ві дпові днихзнаньу
студенті в. Особливо, коли мова йде про викла да ння гума ні та рних та фунда мента льних дисциплі н у техні чному за кла ді
вищої осві ти. Здивува ти сьогодні шнього студента дуже ва жко. Ві льний та необмежений доступ до і нформаціїнадаєзмогу
суча сні й молоді й людині ба га то ді зна ва тися са мості йно, тому викла да чу дуже скла дно за ці ка вити і нформа ці єю на
тра диці йні й лекці ї.
Зроста ння потреб у використа нні і нтера ктивних лекці й – це потреба суча сної молоді та за доволення їх осві тніх
потреб, а дже студент ма є ста ти повноці нним уча сником за няття, а не лише слуха чем. На сьогодні виокремлюють ряд
принципі в контекстного на вча ння, які покла да ють в основу суча сної лекці ї.
До та ких принципі в ві дносять: принцип проблемності - цей принцип передба ча є пода ння лекці йного ма теріалуу
вигляді проблемних ситуа ці й і за лучення слуха чі в до спі льного а на лі зу та пошуку рі шень; принцип ігрової діяльності –для
а ктиві за ці ї слуха чі в доці льно використовува ти і грову ді яльні сть за допомогою і грових процедур: розі грува ння ролей,
мозкової а та ки, блі ц-гри і т.п.; принцип діалогічного спілкування - а ктиві за ці я лекці ї передба ча є використа ння певних
методичних прийомі в пі дключення слуха чі в до ді а логі чного спі лкува ння, яке ві дбува ється у вигляді зовні шнього та
внутрі шнього ді а логу; принцип спільної колективної діяльності - проведення невеликих дискусі й в процесі лекціїпідчас
а на лі зу та вирі шення проблемних ситуа ці й дозволяє створити а ктивну, творчу та емоці йно позитивну а тмосферу; принцип
двоплановості - поляга є у впрова дженні в лекці ю і грових елементі в: перший – умовний, і гровий; другий – реа льний,
на пра влений на формува ння та розвиток зді бностей і на викі в за спеці а льні стю (Ві твицька , 2003).
Ана лі зуючи предста вленні принципи та в процесі розвитку са моосві тньої компетентності , на приклад,умайбутніх
і нженері в комп’ютерних систем і а втома тики пі д ча с за своєння фунда мента льних та гума ні та рних дисциплін,доцільними
є впрова дження і нтера ктивних лекці й.
ОБГОВОРЕННЯ
Ва жливу роль в на вча льному процесі ві ді гра є вступна лекція. За вдяки їй скла да ється перше вра ження про
викла да ча та суть дисциплі ни. На перших лекці ях з гума ні та рної а бо фунда мента льної дисциплі ни, для пода льшої
мотива ці ї студенті в до її вивчення, окрі м і нформа тивної ча стини, ми використовуємо нетра диці йні пі дходи, за вдяки їм
студенти са мі формують визна чення та розумі ння її змі сту, мети та за вда нь. Студента м пропонується на ма люва ти
«Ма ршрут по дисциплі ні », який ма є бути зобра жений у вигляді ма пи туриста , пункти призна чення якої з’єднуються
дорога ми. Якщо та ка лекці я проходить в години перших за нять на перших курса х на вча ння, коли студенти зовсі м не
а да птова ні в група х, то доці льно пропонува ти і ндиві дуа льне викона ння за вда ння. Тоді як на за няттяхвпотокахвже більш
менш а да птова них в сті на х ЗВО, ефективні шою та продуктивні шою буде робота у мі кро -група х. На викона ння завдання
може на да ва тися до 30 хвилин. Для скла да ння ма ршруту є викона ння обов’язкових за вда нь та тих, які студенти,впроцесі
роботи, вига дують са мості йно. До обов’язкових за вда нь ві дносяться та кі пункти, що мі ж собою поєднуються:
1) з якою метою зді йснюється ма ршрут (мета ма є бути короткою та ла коні чною, на прикла д «поглибленнязнань»,
«на буття професі йних якостей» і т.п.);
2) за вда ння, які ста вить перед собою студент в процесі вивчення дисциплі ни;
3) «збі р у подорож» – несе у собі психологі чний елемент, а дже пропонується студенту визна читися, хоче ві н
подорожува ти один чи ба жа є взяти друзі в. Та кий пункт да сть змогу визна чити чи ма є ба жа ння студент пра цюва ти у
кома нді а бо бути одина ком (якщо проа на лі зува ти повні стю групу, то для викла да ча скла деться чі тка ка ртина того,
перева гу яким за вда нням (груповим чи і ндиві дуа льним) ві дда ють студенти, що допоможе викла дачуплануватиподальшу
роботу на семі на рських за няттях);
4) «п’ять зупинок» – студента м пропонується описа ти теми, які вони вба ча ють необхі дними при вивченні
дисциплі ни. Процес визна чення «зупинок» ма є скла да ти «ма ршрут», який студенти повинні пла нува ти ві д простого до
скла дного (на їх думку). «Зупинки» можуть ма ти а бсолютно незвичні на зви і викла да ч ма є пові домити, якщо на зва буде
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незвича йна та ці ка ва – тоді всі пі дуть по за пропонова ному ма ршруту. Головна вимога – за пропонова ні теми ма ють
стосува тися дисциплі ни;
5) «ві дхилення ві д курсу» - включа є в себе ві дга луження ві д основного ма ршруту до і ншої дисциплі ни, теми яких
можуть переклика тися і студент ба жа є послуха ти та ку лекці ю чи прийняти уча сть у та кому семі на рі . На прикла д, пі д час
скла да ння ма ршруту на лекці ї з «Історі ї укра їнської культури» звуча ли та кі теми як «Ма тема тика в музиці », «Іноземна
мова в культурі укра їнці в», з вищої ма тема тики «Теорі я ймові рності та культура » і т.д.
Та ка форма проведення вступної лекці ї ма є зна чні перева ги ві д тра диці йної. У предста вленому випа дку лекції
а ктивними уча сника ми є студенти, які са мості йно виконують за вда ння ба зуючись на вла сних зна ннях. В процесі та кої
творчої роботи вони будуть са мості йно з’ясовува ти для себе ті пита ння, які їм розпові в викла да ч. Студенти ні би будуть
пла нува ти своє ба чення дисциплі ни. По за кі нченню за вда ння, а можливо на і ншому за нятті , викла да ч може обговорити
за пропонова ні теми та пла н проведення всі єї дисциплі ни і з всі ма студента ми. В та кому випа дку студенти будуть себе
ві дчува ти повнопра вними та а ктивними уча сника ми осві тнього проце су, а у викла да чеві ба чити не звича йного «сухаря»
вла сного предмету, а креа тивного, ці ка вого супутника в процесі отрима ння вищої осві ти.
По результа та м за вда ння викла да ч буде ма ти змогу зробити моні торинг ці ка вих для нього пита нь, та ких як:
розумі ння колу і нтересі в студенті в щодо дисциплі ни; оці нюва ння рі вня зна нь зі своєї дисциплі ни (чим скла дні ші теми
пропонуються, тим бі льший рі вень зна нь студента ); формува ння тем для розгляду на пода льших лекці йних та
семі на рських за няттях, можливо деякі теми бра ти для ма йбутні х проекті в; пла нува ти і нтера ктивні за няття та за няття з
елемента ми трені нгі в опира ючись на 3 пункт, який допоможе виявити внутрі шньо -психологі чний ста н студента .
Або, на прикла д, перша лекці я з вищої ма тема тики присвячується споча тку озна йомленню студенті в і з вимогами
на вча льного процесу, а поті м пода ється ма па зна чення розді лі в всього курсу, як основи фа хових дисциплі н, де студенти
можуть поба чити реа льно необхі дні сть вивчення вищої ма тема тики для їх опа нува ння.
Провокує і нтерес, вмотивова ні сть студенті в до вивчення дисциплі ни та са мості йного за своєння знань лекція-пресконференція. Тра диці йне проведення лекці ї-прес-конференці ї включа є в себе за пита ння-ві дповідь,де студентипротягом
ві дведеного для них ча су готують пита ння з за зна ченої теми для викла да ча чи за прошеної особи. За пита ннязаписуються
та пода ються в очі кува нні ві дпові ді . Тобто, студент ма є га рно орі єнтува тися у темі , зда тним сформулюва ти за пита ння
та ким чином, щоб воно розкрива ло все те, що його ці ка вить та було зрозумі лим тому, хто ма є на нього ві дпові да ти.
Потрі бно ві дзна чити, що та ка лекці я буде спонука ти до са мості йного за своєння зна нь, а дже, щоб сформулюва ти
за пита ння, потрі бно зна ти тему і формулюва ти за пита ння та ким чином, щоб ді зна ва тися ті фа кти, які неможливо знайти
легко в і нформа ці йних джерела х. Та кі лекці ї та кож да ють можливі сть ді а логі чності , та к як ві дповідь може викликатище
за пита ння а бо не погодження з ві дпові ддю, що буде спонука ти до конструктивної дискусі ї. Ва жливимвпроведенні лекційпрес-конференці й за лиша ється те , що у студенті в може бути змога зустрі тися з визна чними особистостями, які зробили
зна чний вкла д в тому чи і ншому на прямі .
Але розгляда ючи недолі ки та кої лекці ї, хочемо за зна чити, що неможливо за ста вити всі х студенті в прийма ти
а ктивну уча сть. За стосува ння примусу – зні велює і нтера ктивні сть та і ннова ці йні сть і перетворить на «ві дбува ння»
студентом всього за няття, що та кож знищить мотива ці ю до вивчення всі єї дисциплі ни. Тому, пі д ча с проведення та кої
лекці ї за лиша ються студенти, які не прийма ють а ктивної уч а сті та , в бі льшості ча су лекці я-прес-конференці я, ма є
монологі чний ха ра ктер, що на да є на м пра во ві днести її уже до тра диці йного ряду лекці й.
З фунда мента льних дисциплі н, коли на семестр ві дведено 80 годин а удиторних та 100 годин поза а удиторнихдля
са мості йної роботи, пода ється опорний конспект лекці й, а для са мості йної роботи студента м в системі JIQ уні верситету
пода но електронний ва рі а нт посі бника з розді ла ми в повному обсязі з доведенням теорем, прикла да ми розв’язку та
теста ми, за якими вони ма ють можливі сть переві ряти вла сні зна ння та готува тись до колокві умі в. Крі м того,періодично
на прикі нці тем, а бо розді лі в проводиться «КВК -колокві ум», «На укова конференці я», «Обговорення оптима льного
проекту» та і нше (Петрук, 2011).
Інтера ктивні лекці ї ва жливі тим, що зда тні і нтегрува ти в собі рі зні дисциплі ни (фунда мента льні , гума ні та рні ,
спеці а льні ). Та кі лекці ї зда тні уза га льнити уявлення студенті в про ва жливі сть та необхі дні сть фунда мента льних та
гума ні та рних дисциплі н у за своєнні фа ху, що да сть змогу мотивува т и студенті в до їх са мості йного вивчення та буде
сприяти розвитку са моосві тньої компетентності .
Результа ти опитува ння студенті в рі зних курсі в на вча ння та колишні х випускникі в фа культету комп’ютернихсистем
та а втома тики Ві нницького на ці она льного техні чного уні верситету на пита ння: які лекці ї а бо за няття за па м’яталисьвам
на йбі льш, ві дзна ча ють ті , що проводились в і нтера ктивних форма х («Ма ршрут і з дисциплі ні », «КВК – колокві уми»,
«На укові конференці ї», «Симпозі уми», «Ігрові за няття з тем вищої ма тема тики» та і нші ).
ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
Отже, для визна чення в лекці ї не тра диці йності та і ннова ці йності потрі бне дотрима ння та включеннятакихвимог
як: пода ння і нформа ці ї, яка не доступна через популярні і нформа ці йні джерела (вла сні досл і дження, незвичні та
непопулярні експерименти, за рубі жний досві д і т.п.); а ктивні сть усі х уча сникі в за няття; неста нда ртні сть та креативністьу
пі дхода х до - створення та проведення лекці ї – для викла да ча , і уча сті – для студенті в; ві льний ді а логі чний прості р (не
і снує не ві рних ві дпові дей – і снують рі зні позиці ї та зда тні сть їх ві дстоюва ти); комфортний психологі чний клімат;учасники
пра цюють на пра ва х «рі вний-рі вному».
Тому ми розгляда ємо лекці ю, як необхі дний елемент осві тнього процесу, який потребує пості йного осуча снення
та модерні за ці ї і пі дтримуємо проведення тра диці йних лекці й у за кла да х вищої осві ти в ра мка х потребиїхпроведення,а
не їх зловжива ння. Ва жливими у на ші й роботі ми розгляда ємо лекці ї з елемента ми гри, лекці ї з а на лі зом конкретних
ситуа ці й, лекці ї-бесі ди, бі на рні лекці ї, лекці ї-консульта ці ї, лекці ї з елемента ми трені нгі в. Велике рі знома ні ття форм
проведення лекці й, да є змогу ефективні ше донести на вча льний ма тері а л до студента та за охотити вивченнямдисциплін.
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На на ступному ета пі дослі дження пла нується удоскона лення впрова дження і нтера ктивнихлекційвосвітнійпроцес
та і нтера ктивних лекці й які будуть і нтегрува ти в собі фунда мента льні , гума ні та рні та спеці а льні дисциплі ни та будуть
створюва ти мотива ці йний клі ма т для розвитку са моосві тнь ої компетентності .
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INTERACTIVE LECTURES FOR THE DEVELOPMENT OF SELF -EDUCATION COMPETENCE OF FUNURE TECHNICAL SPECIALISTS
J.G. Sabadosh
Vinnytsia National Technical University, Ukraine
Abstract.
Formulation of the problem. Today, the future specialist requires not only the ability of professionalism, but also the ability to independently
acquire knowledge, so traditional forms and methods of teaching are not always effective, especially when it comes to specialistsin
technical specialties. The disciplines of the humanities and the fundamental cycle, which serve as a link between the enginee ring
world and society, which should be the key to human security, require a careful approach to teaching m ethods in technical free
economic zones.
Materials and methods. The study was based on the scientific approaches of domestic and foreign scientists on innovative learning technologies
and a description of their implementation of interactive lectures in the educational process of technical educational institutionsaimed
at developing self-educational competence in the study of humanities and fundamental sciences. Here we show the advantagesof
the lecture in comparison with other types of education, its impo rtance in the educational process of technical higher education
institutions. Here are highlighted the importance of interactive lectures as a necessary need of modern youth, meeting their
educational needs, because the student must become a full participa nt in the lesson, not just a listener.
Results. The author's definition of innovation in the educational process is formed as conditions that ensure the development oftheindividual and
direct his initiative to self-development, self-education, self-improvement which are the needs of time and circumstances. We
consider innovative learning technologies as clearly planned and implemented in the forms and methods of the educational process
in the classroom and extracurricular work. Innovative learning technol ogies are based on the professional and psychological personal
needs, and abilities of students, which is arousing interest in learning, improving skills, and abilities, promote self-education,and
competence.
The description of the author's lesson of the introductory interactive lecture in the process of studying fundamental and humanities
disciplines and their efficiency is presented. Several requirements are proposed, compliance with which is necessary to determinein
the lecture non-traditional and innovative.
Conclusions. The use of lectures in the educational process is a necessary element of the educational process, which requires constant
modernization and modernization, and we support the holding of traditional lectures in higher education instituti ons within the
framework of the need to conduct them, not their abuse. Important and effective in training future specialists in technical specialties
is the introduction of lectures with elements of the game, lectures with analysis of specific situations, lectures-conversations,binary
lectures, lectures-consultations, lectures with elements of training. A wide variety of forms of lectures allows you to more effectively
convey educational material to the student and encourage the study of disciplines.
Keywords: self-education competence, self-education, innovation, interactive technologies, lectures, interactive lectures.
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