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Розкривається зміст понять «форми  навчання» і «форми організації навчання», їх 

розвиток та види. Розглянуто нові форми організації навчання: інклюзивну та дистан-
ційну. 

Ключові слова: організаційні форми навчання, форми навчання, форми організації 
навчання, інклюзивне навчання, дистанційне навчання. 

 
 

Постановка проблеми. Однією з ос-
новних стратегічних цілей розвитку інфор-
маційного суспільства в Україні є викорис-
тання новітніх ІКТ у формуванні всебічно 
розвиненої особистості. Запровадження в 
освітній процес інформаційно-комунікацій-
них технологій (ІКТ) є вимогою часу. Зміна 
освітньої мети і засобів навчання вимагає 
змін й інших компонентів методичної сис-
теми, зокрема  форми організації навчання.  

Аналіз актуальних досліджень. Су-
часні зміни в суспільстві спонукають педа-
гогів шукати нові форми організації на-
вчання та впроваджувати їх у навчальний 
процес. І недарма, адже саме вони є осно-
вою для побудови процесу навчання. Педа-
гоги, які хочуть привнести у свою роботу 
щось нове і сучасне, шукають шляхи опти-
мізації навчального процесу через зміну 
форм організації навчання. Не дивлячись 
на таку увагу ще залишилось багато пи-
тань, які потребують уваги. Основним з 
них є питання визначення поняття «форми 
організації навчання».  

Відкривши будь-який підручник з пе-
дагогіки, або з дидактики можна віднайти 
розділ про формам організації навчання. У 
той же час деякі питання про форми на-
вчання залишаються невивченими і приве-
ртають увагу багатьох вчених. Різні аспек-
ти проблеми дослідження форм навчання 
знайшли висвітлення в роботах: 
І.В. Артеменко, М.Л. Бакланова, Т.Р. Брига, 
І.В. Зайченко, С.М. Гончаров, О.М. Галус, 
О.С. Казачінер, М.І. Махмудов, О.М. Спі-
рін, А.О. Поляков, І.С. Посохова, І.І. Про-
копьєв, В.А. Таран, В.А. Щербина та ін.  

Мета статі. Розкрити тлумачення тер-
мінів «форма навчання» і «форма організа-

ції навчання», розглянути форми навчання, 
які склалися історично і які є актуальними 
на сучасному етапі розвитку освіти. 

Виклад основного матеріалу. Катего-
рія «форми організації навчання» належить 
до основних у дидактиці, однак у її тлума-
ченні прослідковується неоднозначність. 
Ретельний аналіз різних позицій у визна-
ченні цього поняття дозволить краще розк-
рити і зрозуміти його суть. 

У науці поняття «форма» розглядаєть-
ся як з позиції лінгвістичної так і філософ-
ської. Розглянемо етимологію цього слова в 
різних джерелах. 

У тлумачному словнику Д.Г. Гринчи-
шина [3] зазначається: форма (лат. forma — 
зовнішність, устрій, образ) 1) зовнішній 
вигляд, обрис предмета; 2) вид, тип, устрій, 
структура, спосіб організації чогось; 
3) зовнішні ознаки, видимість будь-яке зо-
внішнє вираження змісту; 4) встановлений 
зразок, порядок чого-небудь, діловий папір 
для заповнення точно встановленого зміс-
ту; 5) пристосування, шаблон, за допомо-
гою якого предметам надають певного ви-
гляду, певних обрисів; 6) однаковий за кро-
єм, кольором службовий одяг людей одно-
го відомства; 7) сукупність засобів зобра-
ження у художньому творі.  

У філософському словнику [7] поняття 
«форма» визначається «як організація зміс-
ту» яка «обіймає систему стійких зв'язків 
предмета». Тобто виражає внутрішній 
зв’язок і спосіб організації, взаємодію еле-
ментів і процесів явищ як між собою, так і з 
зовнішніми умовами. 

Стосовно навчання, форма – це спеціа-
льна конструкція процесу навчання, харак-
тер якої обумовлюється змістом процесу 
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навчання, методами, засобами, видами дія-
льності [2]. 

Поняття «форма» тісно пов’язана з по-
няттям «зміст». Змінюючи одну категорій 
ми змінимо іншу. На основі цього в навча-
льному посібнику Гончарова С.М. та ін. [8] 
зміна форм розрізняється за такими прин-
ципами: 1) відповідно до зміни змісту; 2) 
шляхом зміни змісту відповідно до нової 
форми; 3) внаслідок підкорення старої фо-
рми новому змісту. 

На сьогоднішній день поняття «форма» 
використовується в педагогіці вищої школи 
в двох варіантах [8]: 1) як форма навчання у 
вищій школі; 2) як форма організації на-
вчання у вищій школі. 

У психолого-педагогічній літературі 
існують такі терміни: «форми навчання» 
(І.В.Зайченко, І.П.Підласий, Б.Т.Лихачов, 
Ю.І.Мальований, М.І.Махмутов та ін.), 
«форми організації навчання» (А.І.Кузьмін-
ський, І.Я.Лернер, М.І.Махмутов, І.Т.Ого-
родніков, В.Л.Омельяненко, С.А.Пуйман, 
М.М.Скаткін, І.М.Чередов, Г.І.Щукіна та 
ін.), «організаційні форми навчання» 
(З.Н.Курлянд, Ч.Куписевич, Б.П.Есипов, 
Е.Я.Голанти та ін.) В чому полягає різниця 
між поняттями «форма навчання», «форма 
організації навчання» і «організаційні фор-
ми навчання»? Для того щоб відповісти на 
це запитання розглянемо деякі означення 
цих понять в літературі.  

Форма навчання «… як дидактична ка-
тегорія означає зовнішній аспект організа-
ції навчального процесу, який пов’язаний з 
кількістю учнів, часом навчання, а також 
місцем його здійснення» [2, с. 197].  

Аналізуючи форми роботи в умовах 
кредитно-модульної системи автори навча-
льно-методичного посібника [8] зазнача-
ють, що форма навчання – це цілеспрямо-
вана, чітко організована, змістовно насиче-
на і методично оснащена система пізнава-
льного і виховного спілкування, взаємодії 
стосунків викладача й студента (рис.1). 

Познайомившись з різними позиці-
ями вчених-педагогів стосовно визна-
чення терміну «форми організації на-
вчання» можна дійти висновку, що вони 
занадто загальні і в них панує різнобій. 
Чіткого визначення поняття «форма ор-
ганізації навчання» чи «організаційні 
форми навчання» педагогічна наука не 
дає. Особливо це стосується дидактики 
вищої школи. 

 
Рис. 1 

«Організаційні форми у ВНЗ – це 
засоби здійснення взаємодії студентів та 
викладачів, у межах яких реалізується 
зміст та методи навчання, вони визна-
чають, як слід організовувати всю робо-
ту з урахуванням того, хто, де і з якою 
метою навчається.» [5, с. 262] В основу 
систематизації форм організації навчан-
ня були закладені такі чинники: 

• кількість тих, хто навчається: 
індивідуальні, колективні, групові, фро-
нтальні форми організації;  

• місце навчання: у вищому навча-
льному закладі (лекція, семінар, прак-
тичне заняття тощо) та за його межами 
(екскурсія, практика); 

• час навчання: очна, заочна, вечі-
рня форми навчання, екстернат; 

• залежно від тривалості навчан-
ня: аудиторні та позааудиторні. 

«Форма організації навчання – певна 
структурно-організаційна та управлінська 
конструкція навчального заняття залежно 
від його дидактичних цілей, змісту і особ-
ливостей діяльності суб’єктів та об’єктів 
навчання» [4, с. 197] Відповідно до дидак-
тичних цілей виокремлює такі чотири 
групи організаційних форм: 

• навчальні заняття: лекція, семі-
нар, лабораторне заняття, практичне за-
няття, індивідуальне заняття, консуль-
тація, навчальна гра та ін.; 

• самостійна робота: робота з дру-
кованими джерелами, самостійне вправ-
ляння, самостійне вивчення певних пи-
тань, участь у роботі гуртків, експеримен-
тально-дослідницька робота, перегляд те-
лепередач, тематичних кінофільмів, про-
слуховування радіопередач та ін.; 

•  контрольні заходи: іспити (заліки), 
модульний контроль, контрольні роботи, 
контрольна перевірка оволодіння профе-
сійними знаннями, навичками і вміннями з 
різних предметів, розв’язання кваліфіка-
ційних завдань, захист; 

• практична підготовка: поєднує 
всі три попередні та спрямована на фо-
рмування у студентів професійних на-
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вичок, а також практичних умінь, необ-
хідних для виконання завдань. 

«Форма організації навчання – обме-
жена в часі конструкція окремої ланки на-
вчального процесу» [8]. Поділ форм органі-
зації навчання базується на різних видах 
взаємодії викладача і студентів, а також 
самих студентів (рис. 2). 

 
Рис. 2. 

Тобто у сучасній педагогічній літера-
турі поняття «форма організації навчання» 
розкрито неоднозначно і має різні підходи 
щодо визначення головних ознак, які від-
різняють це поняття від інших педагогіч-
них понять. 

Для знаходження найбільш вдалого 
визначення насамперед розглянемо термін 
«організація» взагалі і його педагогічну 
трактовку. Організація (від грец. ὄργανον – 
інструмент) – цільове об’єднання ресурсів 
для досягнення певної мети. Організація 
упорядковує взаємодію педагога та студе-

нта при роботі над певним матеріалом.  
Керуючись змістом понять «форма» і 

«організація» найбільш вдалим вважаємо 
такий підхід до тлумачення їх словоспо-
лучення: форма організації навчання – це 
обмежена в часі та просторі взаємозумов-
лена діяльність викладача й студента.  

Коротко можна сказати, що форма на-
вчання – це система, а форма організації 
навчання – це діяльність.  

Форми організації навчання почали 
закладатися ще на початку людської циві-
лізації. Виникли з трудової діяльності, а 
саме із потреби людини передавати свій 
досвід і знання наступним поколінням. 
Саме трудова діяльність є універсальною 
формою і засобом передачі знань та вмінь. 
З кожним новим днем трудова діяльність 
ускладнювалася, а знання накопичувалися. 
Виникла потреба в нових формах органі-
зації навчання, які б покращили передачу 
знань наступному поколінні.  

Кожний новий історичний етап у роз-
витку людства накладає свій відбиток на 
організацію навчання. В.О.Вихрущ [1] 
зміну форм організації навчання впродовж 
століть подає схематично за допомогою 
рис. 3. У цій схемі, нажаль, не знайшли 
місця дві форми організації навчання ак-
туальні для сьогодення – це інклюзивна та 
дистанційна. 

 

 
 

Рис.3 
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Інклюзивна форма – здобуття якісної 
освіти людьми з особливими потребами. 
Термін «інклюзія» (в перек. з англ. «вклю-
чення») уведений у науковий обіг 
М. Уіллом (США). Напрямок інклюзивної 
освіти виник у 70 роки ХІХ ст. в Західній 
Європі, а досяг свого найбільшого розвит-
ку в дев’яності. Інклюзивна освіта перед-
бачає навчання дитини з особливими осві-
тніми потребами в умовах загальноосвіт-
нього закладу. В Україні запроваджується 
відносно недавно [6]. 

Дистанційна форма – це форма, за 
якою учасники навчального процесу взає-
модіють на відстані. Вважається однією із 
нових форм організації навчання, яка ви-
никла із використанням ІКТ. Не дивлячись 
на те що форма є новою, історичним поча-
тком її вважають 1840 р. В 1840 році в Ан-
глії Іссак Пітман запропонував студентам 
набувати освіту листуючись поштою. Те-
рмін «дистанційне навчання» було сфор-
мулювало пізніше вченими: М. Томпсо-
ном, М. Мур, А. Кларком і Д. Кіганом. 
Нині дистанційна форма поширена в бага-
тьох країнах світу, і з кожним роком її по-
пулярність зростає. 

Висновки. В останні роки стає поміт-
ним спрямованість педагогів до викорис-
тання у свій організаційній роботі ІКТ. 
Організації навчання з використанням ІКТ 
потребує від викладача оригінальних рі-
шень, прагнення до інновацій та відшу-
кання нових форм. Створюючи нові не 
потрібно забувати і про ті, які вже склали-
ся історично. Знання історії розвитку форм 
організації навчання допоможе: глибше 
зрозуміти їх особливості; зробити оптима-

льний вибір в практиці; передбачити мож-
ливі помилки; зрозуміти, як повинні змі-
нюватися та вдосконалюватися вже існу-
ючі; видозмінити старі: взявши з них най-
краще та застосувати до організації на-
вчання сьогодні; намітити перспективи 
розвитку. Аналізувати, поєднувати, експе-
риментувати – це те що допоможе рухати-
ся вперед та досягти успіхів у відшуканні 
нових форм організації навчання в нашо-
му швидкозмінному світі.  
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Резюме. Требик Е.С. ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЕ И ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

ПРОБЛЕМЫ ТРАКТОВКИ ТЕРМИНА «ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ». В статье рассматрива-
ется содержания понятии «формы обучения» и «формы организации обучения», их развитие и 
виды. Рассмотрено новые формы организации обучения: инклюзивную и дистанционную. 
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Abstract. Trebyk O. TERMINOLOGICAL AND HISTORICAL ASPECTS OF  

PROBLEMS – INTERPRETATION OF THE TERM «FORM OF TRAI NING». The meaning of 
term «form of teaching» is considered in the article, their development and species. It is considered 
new forms of learning: inclusive and distance. 
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