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Положення про фондову лекцію 

 

1. Основні терміни, поняття та їх визначення. 
 

Це  Положення визначає вимоги щодо змісту та оформлення фондових 

лекцій на кафедрах університету з метою оптимізації навчального процессу, 

закріплення єдиних концептуальних підходів до змісту освіти й реалізації 

навчальних программ,  удосконалення системи контролю за якістю 

викладання науково-педагогічними працівниками навчального матеріалу. 

 Лекція — одна з традиційних  форм проведення  навчальних занять, 

що має на меті формування підґрунтя для наступного засвоєння студентами 

навчального матеріалу. Як головна ланка дидактичного циклу навчання, вона 

виконує наукові, гуманістичні, виховні, методологічні та фахові функції. 

Фондова лекція – це текст, який містить узагальнену концепцію 

кафедри щодо певної теми навчальної дисципліни і слугує підґрунтям для 

підготовки кожним лектором власного тексту з урахуванням його 

персонального стилю викладання, досвіду, специфіки аудиторії тощо.  

Фондова лекція також може використовуватися на етапі розробки плану-

конспекту семінарських, практичних занять, проведення яких покладається 

на науково-педагогічних працівників, ад’юнктів, що не є лекторами. 

Наявність підручника з дисципліни не є підставою для відсутності фондових 

лекцій, оскільки по-перше, фондова лекція готується для науково-

педагогічних працівників, а підручники, посібники – для слухачів, курсантів, 

студентів; по-друге, фондова лекція передбачає регулярне оновлення 

статистичних матеріалів, прикладів, в той час як підручник (згідно з наказом 

МОН України від 27.06.2008 «Щодо видання навчальної літератури для 

вищої школи») є навчальним виданням, що містить усталене 

систематизоване викладення навчальної дисципліни. 

Мета лекції – це її основний конструктивний елемент.  Певною мірою 

поставлені цілі повинні співвідноситися із стратегічними завданнями на рівні 

знань, умінь і навичок, що представлені в освітньо-професійних програмах, а 

також  у вступній частині програми з навчальної дисципліни. У тексті лекції 

мета конкретизується у цілях, які поділяються на наступні: 

Освітня (інформаційна) — домогтися обізнаності слухачів, курсантів, 

студентів у теоретичних питаннях, що передбачаються програмою 

навчальної дисципліни, слугувати подальшому міцному засвоєнню знань, 

формуванню практичних умінь і навичок з конкретного навчального 

матеріалу;  

розвиваюча — розвивати інтелектуальні здібності, мовлення, пам'ять, 

увагу, уяву, мислення, спостережливість, активність, творчість,  



самостійність слухачів, курсантів, студентів, прищеплювати їм раціональні 

способи пізнавальної діяльності та ін.;  

виховна — сприяти формуванню наукового світогляду, моральних, 

естетичних та інших якостей особистості, вихованню колективу. 

Загалом проектування подачі матеріалу навчальної дисципліни у 

сучасній технології навчання передбачає такі послідовності: 

1. Ієрархію цілей (дерево цілей) навчання, що сформульовані в 

термінах вмінь, доступних до перевірки. 

2. Ретельно відібрану і відповідним чином структуровану навчальну 

інформацію, яка підлягає засвоєнню. 

3. Програму пізнавальної діяльності слухачів (курсантів, студентів). 

4. Програму управління пізнавальною діяльністю. 

План – це своєрідна «дорожня карта»,  орієнтир лектора і слухача  

(курсанта, студента), який точно визначає межі теми. 

В найбільш абстрактному виді  план складається з трьох-чотирьох груп 

питань:  

1. Загальні поняття, теоретичні положення, закономірності.  

2. Історія предмету, питання, проблематика.  

3. Суспільна практика, її аналіз, здійснення.  

4. Задачі, перспективи, пропозиції, висновки. 

Текст лекції включає в себе три частини: вступ, основну частину, 

висновки. Кожна частина має певну функцію. 

Вступ психологічно вводить слухача  (курсанта, студента) в процес 

сприймання і створює мотивацію вивчення матеріалу. Вступ повинен 

привернути увагу, забезпечити контакт лектора з аудиторією. Тому при 

підготовці тексту фондової лекції слід орієнтуватися на незначний проміжок 

часу (3-5 хвилин). 

Традиційно вступ може бути таким: вступне зауваження, мотивація 

актуальності теми, формулювання конкретної мети лекції, огляд головних 

питань теми. 

Основна частина. В ній головне місце приділяється викладенню 

основного змісту матеріалу теми, його аналізу, узагальненню висунутих 

положень.  

Для успіху лекції важливе значення має поділ матеріалу на розділи. Як  

правило, достатньо 3 – 4 розділів.  

В тісному зв’язку з планом знаходиться композиція, або спосіб 

розташування матеріалу, реальна послідовність викладу. Якщо план – це 

рішення питання про те, з яких частин складається лекція, то композиція 

визначає, в якому порядку  розташовується навчальний матеріал. 

За звичай використовується один з двох видів композиційної побудови. 

1. Лінійна (ступенева).  Передбачає послідовний виклад, коли лектор 

крок за кроком послідовно викладає питання.  

2. Концентрована. Виклад відбувається навкруги певного уявного чи 

змодельованого центру, яким є поставлена проблема. В ході лекції викладач 



тримає її в центрі уваги, поступово поглиблюючи і розвиваючи положення, 

що винесені в тему. 

Загальні висновки. У заключній частині може бути дано необхідне 

узагальнення, зроблені теоретичні і фактичні висновки. Структура висновків: 

1. Коротке повторення основних положень лекції (чіткі, максимально 

стиснуті формулювання). Можливий повтор (видозмінений) того, що було 

сказано у вступі. 

2. Узагальнення сказаного, загальний висновок. 

3. Зазначення перспектив. 

4. Постановка задач, побажання. 

 

2. Вимоги до змісту фондової лекції. 
 

2.1. Фондова лекція повинна готувалися лише досвідченими науково-

педагогічними працівниками, які мають високий рівень педагогічної 

майстерності, обізнані в теоретичних питаннях та їх подальшої реалізації у 

практичній діяльності. Можливе створення авторських колективів для 

підготовки курсу лекцій. Вважається неприпустимим, коли підготовка 

фондової лекції покладається на молодих викладачів, ад’юнктів та ін. 

2.2. Обсяг лекційного курсу визначається навчальним планом (робочим 

навчальним планом), а його тематика – робочою навчальною програмою 

навчальної дисципліни і тематичними планами. 

2.3. В процесі відтворення змісту фондової лекції викладач постійно 

тримає у полі зору: мету та спрямованість лекції, її виховну роль; наукові 

підходи до питань, що розглядаються; повноту і точність визначень, які 

формулюються, відповідність використовуваної термінології і позначень 

загальноприйнятим підходам; зв'язок лекції з практичними аспектами 

фахової діяльності; проекцію на підручник або навчальний посібник з курсу.  

2.4.  З урахуванням складності теми, обсягу матеріалів за програмою, 

міжпредметних зв’язків  фондова лекція дорівнює 40-50 сторінок 

друкованого тексту, виконаного через 1,5 інтервали шрифтом Times New 

Roman 14 кеглем.  

Оформлення тексту фондової лекції має відповідати  

університетському стандарту, закріпленому даним положенням (Додатки 1, 

2, 3). До тексту фондової лекції на дисках (дискетах) додаються матеріали 

мультимедійного супроводження (схеми, таблиці, ілюстрації, відеоряд тощо), 

які вкладаються у  конверти (файли), що зберігаються разом із текстом 

фондової лекції.  

 

3. Заключні  положення  

 
Усі фондові лекції зберігаються на кафедрі з включенням до 

номенклатури справ. Кількість текстів лекцій дорівнює показнику лекційних 

занять, передбачених тематичними планами, робочими навчальними 



програмами з усіх дисциплін, що забезпечуються кафедрою. Щорічне 

оновлення фондових лекцій проводиться з метою підтримання сучасного 

стану навчально-методичних матеріалів у зв’язку з прийняттям нових 

нормативних актів, внесенням змін і доповнень до чинного законодавства, 

появою нових статистичних даних.  

Фондова лекція повинна пройти  обговорення на засіданні кафедри (її 

предметно-методичної секції), після чого (за умови прийняття відповідного 

рішення) текст затверджується начальником кафедри.  

Окремою умовою для фондових лекцій є наявність двох зовнішніх 

рецензій з освітніх, наукових установ, що є визнаними у даній галузі. Для 

прикладних кафедр одна з рецензій готується у профільних практичних 

підрозділах.  Головні аспекти, що відображаються в зовнішніх рецензіях, 

представлені у додатку 4. 

 
 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1 

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТИТУЛЬНОЇ СТОРІНКИ ЗБІРКИ ФОНДОВИХ ЛЕКЦІЙ 
 

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ 

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ 

(для кафедр навчально-наукових інститутів або факультетів вказується ще і назва 

підрозділу) 

 

Кафедра ________________________________________________________ 

     (назва кафедри) 

 

 

 

 

ФОНДОВІ  ЛЕКЦІЇ  

 

з   ______________________________________________________ 

     (назва навчальної дисципліни) 

 

 

 

 

 

Для слухачів (курсантів, студентів) 

__________________________________________ 

 (назва науково-навчального інституту, 

факультету) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Київ 200_  



Додаток 2 

 ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТИТУЛЬНОЇ СТОРІНКИ ФОНДОВОЇ ЛЕКЦІЇ 

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ 

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ 

(для кафедр навчально-наукових інститутів або факультетів вказується ще і назва 

підрозділу) 

 

Кафедра ____________________________________________________ 

(назва кафедри) 

"ЗАТВЕРДЖУЮ" 

Начальник (завідувач) кафедри 

_____________________________ 

  (спеціальне звання начальника) 

________    __________________ 

    (підпис)       (Прізвище, 

ініціали) 

 

“___”____________ 200_ року 

 

 

ФОНДОВА ЛЕКЦІЯ 

з ________________________________________________________________ 

(назва навчальної дисципліни) 

 

ТЕМА 

___________________________________________________________________ 

(назва теми) 

 

Навчальний час _____ годин(и) 

 

Для слухачів (курсантів, студентів) 

__________________________________ 

     (назва Навчально-наукового 

інституту, факультету)  

 

Обговорено та ухвалено на 

засіданні кафедри “___” _____________ 

200_ року, протокол № ____. 

 

 

 

Київ 200_  



Додаток 3 

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТЕКСТУ ЛЕКЦІЇ 

Вид лекції: ____________________________________________________ 

(вказується у відповідності до наведеної в методичних рекомендаціях класифікації) 

Дидактичні цілі: 

1. Навчальні:___________________________________________________________ 

2. Розвиваючі:_________________________________________________________ 

3. Виховні: ___________________________________________________________ 

Міжпредметні та міждисциплінарні зв’язки: 

Забезпечуючі дисципліни ________________________________________ 

(дати перелік дисциплін, що передували  вивченню 

курсу, і створили навчальні засади для 

даної теми ) 

 

Забезпечувані дисципліни _______________________________________ 

(перелічити дисципліни, які будуть вивчатися в 

майбутньому, і для яких матеріали даної лекції стануть базовими) 

 

Навчально-методичне забезпечення лекції: 

Наочність ___________________________________________________ 

                    (перелік наочних засобів, що планується застосувати) 

 

Технічні засоби навчання ______________________________________ 

 

ПЛАН ЛЕКЦІЇ: 

1. _________________________________________________________________ 

2. _________________________________________________________________ 

3. __ ______________________________________________________________ 

Рекомендована література: 

    (повна назва джерел із зазначенням сторінок) 

ТЕКСТ ЛЕКЦІЇ 

Надається відповідно до плану із зазначенням пунктів та їх формулюванням. 

 

 

Укладач: 

посада ,  

науковий ступінь, вчене звання,  

почесне звання,  

спеціальне звання   підпис   Ініціали, прізвище 



Додаток 4 

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ РЕЦЕНЗІЇ НА ФОНДОВУ ЛЕКЦІЮ 

 

РЕЦЕНЗІЯ НА ФОНДОВУ ЛЕКЦІЮ 

з________________   на тему ________________________, 
(назва навчальної дисципліни) 

підготовлену ________________________________________ 
(посилання на автора з указанням його посади, вченого ступеню й звання) 

 

 

 Рецензія пишеться у довільній формі, проте в ній повинні знайти 

відображення наступні аспекти:  

- відповідність матеріалу фондової лекції зазначеній темі й 

специфіці аудиторії, якій вона призначається;  

- повнота розкриття теми, її актуальність; 

- наявність рекомендованої літератури, нормативних джерел; 

- дотримання принципу науковості в навчальному матеріалі, 

наявність елементів проблемного навчання; 

- зв’язок теорії з практикою, доречність прикладів; 

- логічна побудова змісту лекції; 

- наявність наочності, елементів мультимедійного 

супроводження лекції; 

- реалізація поставлених цілей. 

У висновку вказується, що фондова лекція відповідає 

встановленим вимогам і може бути рекомендована до використання в 

навчальному процесі. 

 

 

Посада рецензента, 

вчений ступінь, звання           Печатка          Підпис рецензента 

     установи, в якій працює 

     рецензент  
 


