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Постановка проблеми. Поняття метод 

дослівно (з грецького – methodos) пере-

кладається як дослідження, спосіб, шлях 

досягнення мети. Різні автори по-різному 

трактують це поняття. 

Професор З.І.Слєпкань [1] під методом 

навчання розуміла способи роботи викла-

дача і студентів, за допомогою яких досяга-

ється оволодіння знаннями, навичками і 

вміннями, формується світогляд студентів, 

розвиваються його здібності. 

Академік С.У.Гончаренко [2] тлумачив 

це поняття як упорядковані способи взає-

мопов’язаної діяльності вчителя й учнів, 

спрямовані на розв’язання навчально-

виховних завдань.  

У «Енциклопедії освіти» [3] наводить-

ся таке означення: метод навчання – спосіб 

отримання інформації та оволодіння учня-

ми уміннями і навичками; спосіб спільної 

діяльності вчителя і учнів, керівництва на-

вчально-пізнавальною діяльністю учнів; 

сукупність упорядкованих прийомів, дій і 

операцій, достатніх для отримання резуль-

татів спільної діяльності вчителя і учнів; 

спосіб і форма руху змісту навчального ма-

теріалу за правилами індуктивної чи дедук-

тивної логіки його розгортання; спосіб і 

рівень руху пізнавальної самостійності й 

активності учнів, спосіб стимулювання і 

мотивації учіння, спосіб емоційних пере-

живань, спосіб формування оцінних су-

джень. 

Тобто, метод навчання є багатосторон-

нє, багатовимірне, багатоякісне, поліфун-

ціональне дидактичне явище. Тому, як 

стверджує З.І.Слєпкань [1], методи навчан-

ня можна класифікувати за різними осно-

вами: за джерелом знань, видами діяльнос-

ті, логікою навчального процесу тощо. Та-

ка класифікація дозволяє дослідникам у 

галузі теорії та методики навчання матема-

тики зосередити увагу на доцільному за-

стосуванні методів навчання у відповід-

ності до тих дидактичних систем, що дово-

диться проектувати. 

Метою статті є аналіз різних підходів 

до сучасних класифікацій методів навчан-

ня, що дозволить усвідомити доцільність 

їх використання. 

Виклад основного матеріалу. Розгля-

немо основні сучасні класифікації методів 

навчання. 

Класифікація 1 

Методи навчання можна поділити на 

методи викладання і методи учіння. 

До методів викладання відносяться: 

 лекція, 

 розповідь, 

 бесіда, 

 пояснення, 

 показ (демонстрація). 

До методів учіння відносяться: 

 спостереження, 

 слухання, 

mailto:cat-vmi@ukr.net


 

 
МЕТОДОЛОГІЯ  НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 У ГАЛУЗІ ТЕОРІЇ ТА МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ 
 

 

24 

 осмислення, 

 вивчення навчальної і навчально-ме-

тодичної (підручники, навчально-

методичні посібники, конспекти лекцій 

тощо) та наукової літератури, інші ма-

теріали, 

 розв’язання формальних і нефомаль-

них завдань, 

 дослідження, 

 математичне моделювання, 

 експеримент. 

Професор І.П.Подласий [4] виокрем-

лює 6 найбільш обґрунтованих класифі-

кацій методів навчання, а саме: 

 традиційна класифікація, 

 класифікація методів за призначенням 

М.А.Данілова, Б.П.Єсипова [5], 

 класифікація методів за типом (харак-

тером) пізнавальної діяльності 

І.Я.Лернера, М.Н.Скаткіна [5, 6, 7], 

 класифікація за дидактичними цілями, 

 бінарні та полінарні класифікації, 

 класифікація академіка Ю.К.Бабансь-

кого [8]. 

Класифікація 2 
Традиційна класифікація методів на-

вчання за джерелом знань складається з 

 практичних методів (досвід, вправлян-

ня, навчально-виробнича праця), 

 наочних методів (ілюстрація, де-

монстрація, спостереження студентів), 

 словесних методів (пояснення, роз’яс-

нення, розповідь, бесіда, інструктаж, 

лекція, дискусія, диспут), 

 робота з літературою (читання, вивчен-

ня, реформування, побіжний огляд, 

цитування, виклад, складання плану, 

конспектування), 

 відеометод (перегляд, навчання, вправ-

ляння під контролем «електронного 

вчителя», контроль). 

Класифікація 3 

Класифікація методів за призначенням 

М.А.Данілова, Б.П.Есипова складається з 

наступних методів: 

 набуття знань, 

 формування навичок та вмінь, 

 застосування знань, 

 творча діяльність, 

 закріплення, 

 перевірка засвоєних знань, набутих на-

вичок та вмінь. 

Класифікація 4 
У класифікації методів за типом пізна-

вальної діяльності, розробленої І. Я. Лер-

нером і М. Н. Скаткіним, виділено такі ме-

тоди: 

 пояснювально-ілюстративний або 

інформаційно-рецептивний (розпо-

відь, лекція, пояснення, робота з літе-

ратурою, демонстрація картин, кіно- 

та діафільмів тощо), 

 репродуктивний (відтворювання дій 

по використанню знань на практиці, 

діяльність за алгоритмом, програму-

вання), 

 проблемний виклад навчального ма-

теріалу, 

 евристичний і частково-пошуковий 

методи, 

 дослідний метод, коли студенти са-

мостійно розв’язують задачу, виби-

раючи для цього необхідні методи та 

користуючись допомогою викладача. 

Класифікація 5 

Класифікація за основними дидактич-

ними завданнями (уточнена класифікація 3): 

 методи усного викладу знань викла-

дачем та активізація пізнавальної дія-

льності студентів (розповідь, пояс-

нення, лекція, бесіда, метод ілюстра-

ції та демонстрації при усному ви-

кладі навчального матеріалу), 

 методи закріплення матеріалу, що 

вивчається (бесіда, робота з навчаль-

ною літературою),  

 методи самостійної роботи студентів 

по осмисленню та засвоєнню нового 

матеріалу (робота з навчальною літе-

ратурою, лабораторні роботи), 

 методи навчальної роботи по засто-

суванню засвоєних знань на практиці 

та вироблюванню навичок та вмінь 

(вправи, лабораторні заняття), 

 методи перевірки та оцінювання за-

своєних знань, набутих навичок та 

вмінь (повсякденне спостереження за 

роботою студентів, усне індивідуаль-
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не, фронтальне, ущільнене опитуван-

ня, виставлення поурочного балу, ко-

нтрольні роботи, перевірка домаш-

ніх завдань, програмований конт-

роль). 

Класифікація 6 

Класифікація за дидактичними цілями 

містить у собі дві групи методів навчання: 

 методи, що сприяють первинному за-

своєнню навчального матеріалу, 

 методи, що сприяють закріпленню та 

удосконаленню набутих знань. 

До першої групи методів належать 

 інформаційно-розвивальні методи (ус-

ний виклад вчителя або викладача, бе-

сіда, робота з книгою), 

 евристичні (пошукові) методи навчан-

ня (евристична бесіда, диспут, лабора-

торні роботи), дослідний метод. 

До другої групи методів відносяться 

 вправляння (за зразком, коментовані вправ-

ляння, варіативні вправляння тощо), 

 практичні роботи. 

Класифікація 7 

Бінарна класифікація М.І.Махмутова 

[9] побудована на поєднанні методів ви-

кладання (інформаційно-повідомлюваний, 

пояснювальний, інструктивно-практичний, 

пояснювально-спонукальний, спонукаль-

ний методи) та методів учіння (виконавчий, 

репродуктивний, продуктивно-практичний, 

частково-пошуковий, пошуковий методи). 

Класифікація 8 

Бінарна класифікація М.Д.Ярмаченка, 

В.М.Галузинського М.Б.Євтуха [5], що ві-

дображає і певні окремі сторони, і завдання 

навчально-виховного процесу. 

Класифікація 9 

Полінарну класифікацію методів на-

вчання, що містить джерела знань, рівні 

пізнавальної активності, а також шляхи на-

вчального пізнання, запропонували В.Ф.Па-

ламарчук і В.І.Паламарчук [5].  

Класифікація 10 

Ю.К.Бабанський [8] виділяє такі тра-

диційні методи навчання: 

 організація та здійснення навчально-

пізнавальної діяльності, 

 стимулювання і мотивація навчально-

пізнавальної діяльності, 

 контроль і самоконтроль ефективності 

навчально-пізнавальної діяльності. 

Методами організації та здійснення на-

вчально-пізнавальної діяльності є: 

 словесні, 

 наочні, 

 практичні, 

 індуктивні, 

 дедуктивні, 

 репродуктивні, 

 проблемно-пошукові, 

 методи самостійної роботи і роботи під 

керівництвом викладача. 

До методів стимулювання і мотивації 

навчально-пізнавальної діяльності відно-

сяться: 

 методи стимулювання і мотивації ін-

тересу до учіння, 

 методи стимулювання і мотивації 

обов’язку та відповідальності в учінні. 

Методами контролю і самоконтролю 

за ефективністю навчально-пізнавальної 

діяльності є 

 методи усного контролю та самокон-

тролю, 

 методи письмового контролю та са-

моконтролю, 

 методи лабораторного контролю та 

самоконтролю. 

Класифікація 11 

Методи навчання поділяються на 

 інформаційно-повідомні, 

 пояснювально-ілюстративні, 

 проблемні, 

 логічні, 

 репродуктивні, 

 інтерактивні, 

 інформаційно-комунікативні. 

Класифікація 12 

Методи навчання можна поділити на 

традиційні і нетрадиційні методи. 

До традиційних методів відносяться 

 аналіз і синтез, 

 узагальнення, 

 логічні методи схожості, відмінності, 

супутніх змін, 

 діагностичні, 
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 словесні, 

 наочні, 

 пояснювально-ілюстративні, 

 репродуктивні, 

 пізнавальні, 

 самоорганізації навчання. 

До нетрадиційних методів відносяться 

методи активного навчання. 

Методи активного навчання поділя-

ються на  

 методи розвивального навчання, 

 активізуючі методи навчання, 

 навчальні модулі. 

Одним з методів розвивального на-

вчання є проблемне навчання, в склад яко-

го входять евристичне та частково-

пошукове навчання. 

Активізуючими методами навчання (в 

літературі не дуже вдала назва «активні 

методи») є: 

 навчальні ділові ігри, 

 семінар-дискусія, 

 метод аналізу конкретних ситуацій, 

 екскурсії на виробництво, 

 виїзні заняття, 

 розбирання пошти. 

Класифікація 13 

Розповсюдженою є класифікація мето-

дів навчання С.І.Перовського, Є.Я.Голанта 

[5] за джерелом передачі й характером 

сприйняття. 

Методи поділяються на  

 словесні (лекція, розповідь, бесіда, 

пояснення, дискусія, робота з кни-

гою), 

 наочні (ілюстративні і демонстративні), 

 практичні (усні, письмові, графічні 

вправляння, семінари, лабораторні 

роботи, реферати, дослідження). 

Джерелом знань при словесних мето-

дах є усне або друковане слово, при наоч-

них методах – спостерігання за предметами 

та явищами, наочні прилади, при практич-

них методах – студенти отримують знання 

та виробляють навички і вміння при вико-

нанні практичних дій. 

Класифікація 14 

Класифікація методів навчання на ос-

нові даних рівнів навчання, обґрунтованих 

В.П.Безпалько [5]: 

 перший рівень – знання-знайомства 

(студент розрізняє, впізнає знайомий 

йому предмет, явище, певні відомості), 

 другий рівень – знання-копії (студент в 

змозі переказати, репродукувати засво-

єні відомості), 

 третій рівень – знання-вміння (студент 

застосовує засвоєні знання, набуті нави-

чки та вміння в практичній діяльності), 

 четвертий рівень – знання-навички 

(автоматизовані вміння), 

 п’ятий рівень – категорія творчості в 

певній галузі навчально-пізнавальної 

діяльності. 

Класифікація 15  

Авторська класифікація методів на-

вчання професора Р.С.Піонової [10] скла-

дається з: 

 теоретико-операційних методів,  

 практико-інформаційних методів, 

 пошуково-творчих методів, 

 методів самостійної роботи студентів, 

 контрольно-оцінювальних методів. 

До теоретико-інформаційних методів 

відносяться: 

 усний виклад, 

 усний діалогічно побудований виклад 

(бесіда), 

 пояснення, 

 розповідь, 

 консультування, 

 аудіовідеодемонстрація, 

 демонстрація, 

 дискусія, 

 бригадний метод. 

До практико-операційних методів від-

носяться: 

 вправляння, 

 розв'язання задач, 

 алгоритм, 

 «роби так, як я», 

 досвід, 

 експеримент, 

 дидактична гра. 

До пошуково-творчих методів відносяться: 

 спостереження, 

 досвід, 
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 «сократівська бесіда», 

 лабіринт, 

 «мозкова атака», 

 «думай, слухай, пропонуй», 

 «акваріум», 

 творчий діалог, 

 аналіз конкретних ситуацій,  

 інсайт, 

 кейс-метод. 

До методів самостійної роботи студен-

тів відносяться:  

 читання навчальної літератури, 

 відеострічка, 

 експертиза, 

 прослуховування, 

 конспектування, 

 вправляння, 

 розв’язання задач,  

 досвід, 

 експеримент. 

До контрольно-оцінювальних методів 

відносяться: 

 попередній екзамен, 

 «ромашка», 

 усний виступ, 

 контрольна робота, 

 досвід, 

 програмований контроль, 

 тестування, 

 відповідь з місця, 

 опитування. 

Висновки. На нашу думку, створити 

узагальнену класифікацію методів навчан-

ня неможливо, оскільки навчально-педа-

гогічна діяльність постійно оновлюється 

та є надзвичайно різноманітною. Аналіз 

представлених підходів до створення різ-

них класифікацій сприяє глибокому розу-

мінню й усвідомленню доцільності їх ви-

користання на різних етапах процесу на-

вчання.  
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Резюме. Крылова Т.В. КЛАССИФИКАЦИИ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ. Представлены 15 

классификаций методов обучения, соответствующих разным основаниям: по источнику зна-

ний, видам деятельности, логикой учебного процесса, по источнику передачи и характеру вос-

приятия, по основным дидактическим заданиям, на основе уровней обучения и т.д. Такие клас-

сификации позволяют исследователям понять не только их суть, но и найти целесообразные 

подходы к применению методов обучения.  

 

Ключевые слова: классификация, метод, активное обучение, развивающее обучение. 

 

Abstract. Krylova T. KLASSIFICATIONS OF METHODS FOR STUDY. Has 15 classifica-

tions of teaching methods, corresponding to different bases: Source of knowledge, activities, logic, 

learning process, according to the source and nature of the transfer of perception, the main didactic 

tasks, based on levels of education, etc. Classification 1. Training methods are divided into methods of 
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teaching and methods of teaching. Professor I. P. Podlasyi highlights the 6 most classifications based 

learning methods: traditional classification methods according to the source of knowledge (class 2); 

classification of methods for its intended purpose (classification 3 M. A. Danilova, V. P. Esipova, 

classification 4); classification of methods by type (nature) of cognitive activity (classification 5 I. Y. 

Lerner, M. N. Skatkin);classification didaktcheskim purposes (classification 6);polinarnye and binary 

classification (binary classification M. I. Makhmutova 7 and 8 M. D. Yarmachenko, V. M. Ga-

luzinskogo, N. B. Evtukhov, polinarnaya classification 9 V. F. Palamarchuka and 

V. I. Palamarchuck); classification of Y. K. Babanskyi (10 classification by traditional teaching meth-

ods). Classification 11. Classification of methods for their distribution on the information and notifi-

cation, explanatory and illustrative problem, logic, interactive, information and communication. Сlas-

sification 12. Classification of distribution methods for traditional and non-traditional. Classification 

13. Classification S. I. Perovsky, E. Y. Golant for transmission source and nature of perception. Clas-

sification 14. Classification of methods V.P Bezpalko based on levels of education. Classification 15. 

Classification of teaching methods of Professor R. S. Pionova. 

 

Key words: classification, method, active learning, developing education. 
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