
Ефективною формою організації навчання в Автотранспортному технікумі 

ДВНЗ «НГУ» є семінарські заняття, з якими органічно поєднуються лекції. 

Семінар (лат. seminarium - розсадник) - вид практичних занять, який 

передбачає самостійне опрацювання студентами окремих тем і проблем відповідно 

змісту навчальної дисципліни та обговорення результатів цього вивчення, 

представлених у вигляді тез, повідомлень, доповідей, рефератів тощо.  

Семінар (лат. — розсадник) — вид навчальних занять практичного характеру, 

спрямованих на поглиблення, розширення, деталізацію і закріплення теоретичного 

матеріалу. Семінарські заняття сприяють активізації пізнавальної діяльності 

студентів, формуванню самостійності суджень, умінню відстоювати власні думки, 

аргументувати їх на основі наукових фактів. Вони сприяють оволодінню 

фундаментальними знаннями, допомагають розвивати логічне мислення, формувати 

переконання, оволодівати культурою толерантності, активно впливати на соціальне 

становлення особистості. 

Семінари — вищий рівень організації навчальної діяльності. Цією 

організаційною формою навчання передбачено підвищення пізнавальної активності 

студентів. 

Головна мета семінарських занять - сприяти поглибленому засвоєнню 

найскладніших питань навчального курсу, спонукати студентів до колективного 

творчого обговорення, оволодіння науковими методами аналізу явищ і проблем, 

активізувати до самостійного вивчення наукової та методичної літератури, 

формувати навички самоосвіти. 

У процесі підготовки до семінару студенти самостійно відпрацьовують 

літературу (навчальну, методичну, наукову), вчаться критично оцінювати різні 

джерела знань. Викладач організує дискусію із завчасно визначених тем, до яких 

студенти готують тези відповідей або індивідуально виконані реферати-доповіді.  

У практиці роботи вищої школи виокремлюють три дидактичні типи семінарів: 

просемінари, семінари і спецсемінари. Семінарські заняття потребують від студентів 

ретельної підготовки. Готуючись, студент має ознайомитися з планом семінарського 

заняття, рекомендованою літературою. Спочатку треба ознайомитися з матеріалом 

за темою семінару, що вміщений у навчальних посібниках. Це дасть змогу скласти 

загальне уявлення про тему, яку виносять на семінарське заняття. Якщо з цієї теми 

прочитано лекцію, то корисно також ретельно опрацювати її конспект. Лише після 

цього розпочинається самостійна робота над вивченням першоджерел. 

Окрему ланку в процесі підготовки до семінарського заняття становить 

безпосередня підготовка виступу з того чи того питання. Варто, щоб студент 

привчав себе виступати не за готовим текстом, зачитуючи його, а своїми словами, 

користуючись лише коротким планом. 

Підготовка до виступу полягає в тому, щоб до кожного питання скласти на 

окремій картці чи аркуші короткий план з помітками потрібних цифр, записами 

цитат, конкретних фактів. Такий підхід дасть змогу виробити вміння виявляти 

самостійність під час виступів на семінарі. 

Якщо студента поставили перед необхідністю самостійно розв'язувати 

завдання, це значно активізує потенції його психічної діяльності, сприяє розвиткові 

та становленню позитивних якостей. 



Проведення семінарських занять дозволяє вирішувати такі дидактичні цілі: 

- оптимально поєднувати лекційні заняття із систематичною самостійною 

навчально-пізнавальною діяльністю студентів, їх теоретичну підготовку з 

практичною; 

- розвивати уміння, навички розумової праці, творчого мислення, уміння 

використовувати теоретичні знання для вирішення практичних завдань; 

- формувати у студентів інтерес до науково-дослідної роботи і залучення їх до 

наукових досліджень, які здійснює кафедра; 

- забезпечувати системне повторення, поглиблення і закріплення знань 

студентів за певною темою; 

- формувати уміння і навички здійснення різних видів майбутньої професійної 

діяльності; 

- здійснювати діагностику і контроль знань студентів з окремих розділів і тем 

програми, формувати уміння і навички виконання різних видів майбутньої 

професійної діяльності. 

Семінарські заняття виконують такі основні функції: 

- навчальну (поглиблення, конкретизацію, систематизацію знань, засвоєних під 

час лекційних занять та у процесі самостійної підготовки до семінару); 

- розвивальну (розвиток логічного мислення студентів, набуття ними умінь 

працювати з різними літературними джерелами, формування умінь і навичок аналізу 

фактів, явищ, проблем тощо); 

- виховну (виховання відповідальності, працездатності, виховання культури 

спілкування і мислення, прищеплення інтересу до вивчення конкретної дисципліни 

та до фаху, формування потреби раціоналізації навчально-пізнавальної діяльності та 

організації дозвілля); 

- діагностично-корекційну та контролюючу (контроль за якістю засвоєння 

студентами навчального матеріалу, виявлення прогалин у його засвоєнні та їх 

подолання). 

Визначаючи методичну концепцію організації і проведення семінарських 

занять, слід виходити з того, що: 

- до семінарських занять висуваються загальнодидактичні вимоги (науковість, 

доступність, єдність форми і змісту, забезпечення зворотного зв'язку, проблемність 

та ін.); 

- при виборі методики проведення семінарських занять слід ураховувати 

особливості, зумовлені логікою викладання конкретної дисципліни та психолого-

педагогічних особливостей студентської групи; 

- необхідно забезпечувати високий рівень мотивації навчальної діяльності 

студентів (вивчення теми слід розпочинати із з'ясування її значення для засвоєння 

даної чи інших дисциплін, у майбутній професійній діяльності тощо); 

- необхідно дотримуватися принципу професійної спрямованості навчання у 

вищій школі та здійснювати різнорівневі міжпредметні зв'язки з іншими 

дисциплінами, практичним навчанням, що забезпечує формування єдиної системи 

знань, умінь та навичок студентів; 

- важливим завданням є також формування професійної культури і мислення, 

вмінь самоосвіти; 



- у процесі проведення семінарського заняття необхідно забезпечувати 

органічну єдність теоретичного і дослідно-експериментального пізнання; 

- семінарські заняття мають гармонійно поєднуватися з лекційними, 

практичними і лабораторними заняттями та самостійною роботою студентів. 

Залежно від завдань і змісту семінарських занять їх можна класифікувати як: 

- просемінари; 

- традиційні (тематичні) семінари; 

- підсумовуючі семінари (повторення і систематизації знань, міжпредметні семінари 

та ін.); 

- спецсемінари. 

Просемінар проводиться зі студентами - першокурсниками з метою їх 

адаптації до лекційно-семінарської форми навчання у ВНЗ. Головним завданням 

просемінарських занять є формування у студентів умінь працювати з підручниками, 

першоджерелами, виконувати реферативні дослідження, готувати тези, доповіді та 

наукові виступи. Тобто, просемінари є своєрідними практикумами для підготовки 

першокурсників до навчально-пізнавальної діяльності на лекціях, у процесі 

практичних занять та самостійної роботи. 

Технологія проведення просемінарів передбачає такі компоненти: 

формулювання теми заняття, дидактичної мети; добір методичного забезпечення 

підготовки та проведення заняття; необхідні засоби для реалізації мети; організація 

студентів на навчальну діяльність безпосередньо на занятті з урахуванням етапів 

роботи (визначення конкретного питання теми семінару, яке треба опрацювати; 

рекомендація методів і прийомів опрацювання наукових джерел; виокремлення 

вузлових питань, наукова аргументація тих чи тих теоретичних положень; 

організація виступів студентів, постановка запитань, опанування тим, хто виступає, 

культурою ведення дискусії з дотриманням принципу толерантності; підсумкове 

слово викладача). 

Просемінари зазвичай проводять на початку вивчення навчального курсу, у 

програмі якого заплановано певну кількість годин на семінарські заняття. Два 

просемінари досить, щоб допомогти студентам оволодіти відповідним рівнем 

технології, техніки й методики підготовки та участі в семінарських заняттях. 

Як різновид просемінару можна іноді використати семінар - коментоване 

читання. Такий семінар ефективний, коли студентам демонструють методику 

опрацювання певної наукової роботи (монографії, наукової статті, дипломної роботи 

чи курсового дослідження) Основне завдання коментованого читання полягає у 

формуванні у студентів уміння аналізувати і правильно тлумачити науковий текст. 

Такі семінари ефективні на молодших курсах, на старших курсах їх проведення 

майже не практикується. 

Отже, головна функція просемінарів — оволодіння технологією, методикою і 

технікою роботи на власне семінарах з урахуванням навчальної дисципліни. 

Традиційний (тематичний) семінар орієнтований на обговорення групи 

проблем, які вивчались студентами самостійно або опрацьовувалися на лекції.  

Серед тематичних семінарів найчастіше використовуються такі різновиди: 

- семінар-бесіда (обговорення заздалегідь підготовлених студентами доповідей, 

рефератів, творчих робіт); 



- семінар-дискусія (студенти, маючи програму, завчасно готуються до дискусії 

та розгортають її безпосередньо на занятті); 

- семінар, що передбачає обговорення й оцінювання письмових рефератів 

студентів; 

- семінар, що передбачає усні відповіді студентів з подальшим їх 

обговоренням; 

- семінар—колективне читання: студенти зачитують тексти, коментуючи їх 

зміст з позицій розвитку сучасної науки; 

- семінар-конференція (студенти завчасно готують доповіді, виступають з 

ними, відповідають на запитання коллег); 

- семінар—теоретична конференція: проводять зі студентами кількох груп 

курсу на основі вивчення об'ємного розділу чи цілої дисципліни; 

- семінар—прес-конференція: кілька студентів готують повідомлення з 

вузлових питань, а всі учасники долучаються до їх обговорення; 

- семінар – «круглий стіл»; 

- семінар-симпозіум; 

- семінар—розв'язання проблемних завдань: проводять на основі створення 

проблемних ситуацій, виокремлення проблемних завдань і праці над їх 

розв'язанням; 

- семінар—"мозковий штурм": студенти завчасно ознайомлюються з 

важливими проблемними завданнями, які потребують розв'язання; під час семінару 

вносять конкретні пропозиції щодо розв'язання проблеми. Усі пропозиції записують, 

систематизують і визначають найдоцільніші. 

На старших курсах студентів залучають до участі в спецсемінарах, спеціально 

організованому спілкуванню дослідників-початківців з провідними фахівцями в 

певній науковій галузі чи професійній сфері. Спецсемінар найчастіше набуває 

характеру залучення студентів до наукової школи, привчає студентів до науково-

професійної творчості. 

Залежно від типу структура семінару може бути різною, однак викладачеві слід 

знати, що при його підготовці навчально-пізнавальну діяльність студентів слід 

організувати наступним чином: 

1. Повідомити тему і план семінару. 

2. Запропонувати для самостійного вивчення основну і додаткову літературу. 

3. Надати усні чи письмові (у вигляді "Методичних рекомендацій") поради 

щодо підготовки до семінарів. 

4. Надати студентам індивідуальні завдання та за необхідності провести 

консультацію з теми семінару. 

Методика управління семінаром залежить від багатьох чинників: дидактичної 

мети, педагогічної майстерності викладача, рівня готовності і активності студентів 

та ін. У найбільш загальному вигляді типова структура семінарського заняття має 

наступний вигляд. 

 

 

 

 



Структура семінарського заняття 

 

Етапи семінару Зміст і характеристика етапу 
Організаційна частина Мета - мобілізувати студентів до навчання; 

активізувати їхню увагу; створити робочу 

атмосферу для проведення заняття. Етап 

містить привітання викладача зі 

студентами, виявлення відсутніх, перевірку 

підготовленості до заняття (можливе 

коротке фронтальне опитування, короткий 

тест і т.п.) 

Мотивація та стимулювання навчальної 

діяльності 

Передбачає формування потреби вивчення 

конкретного навчального матеріалу, 

повідомлення теми, мети та завдань 

семінару. Мотивація сприяє чіткому 

усвідомленню мети семінару, що полягає у 

досягненні кінцевого, запланованого 

результату спільної діяльності викладача і 

студентів 

Обговорення проблем, винесених на 

семінарське заняття 

Полягає у обговоренні і керуванні процесом 

розгляду основних питань семінару 

відповідно до обраного виду і методики 

його проведення. Викладач має подбати про 

поетапне обговорення і розуміння 

студентами вивченої навчальної інформації 

Діагностика правильності засвоєння 

студентами знань 

Полягає у з'ясуванні причин нерозуміння 

певного елементу змісту навчальної 

інформації, невміння чи помилковості 

виконання інтелектуальної або практичної 

дії. Здійснюється за допомогою серії 

оперативних короткочасних контрольних 

робіт (письмових, графічних, практичних), 

усних фронтальних опитувань, тренінгу (за 

необхідності з використанням комп'ютерної 

техніки) 

Підведення підсумків Передбачає коротке повідомлення про 

виконання запланованої мети, завдань 

заняття (аналіз того, що було розглянуто, 

якість діяльності групи і окремих студентів, 

оцінювання їхньої роботи) 

Організація позааудиторної самостійної 

роботи студентів 

Містить пояснення щодо змісту завдання, 

методики його виконання, коротку 

анотацію рекомендованих джерел 

інформації, пропозиції щодо виконання 

індивідуальних завдань 

 

Можна також запропонувати дві структурно-логічні схеми для викладача при 

проведенні семінарського заняття: 

1) При високому рівні готовності і активності студентів (І варіант); 

2) При недостатньому рівні активності студентів (II варіант). 

 



І варіант проведення семінарського заняття 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II варіант проведення семінарського заняття 

 

 
 

У обох випадках вступне слово викладача має висвітлювати: 

- значення теми для майбутньої професійної діяльності студентів; 

- обґрунтування яких питань слід здійснити глибше; 

- пояснення порядку виступів на семінарі (за викликом чи бажанням студентів); 

- вимоги до побудови виступів та проведення дискусій, якщо вона виникне. 

Різні види семінарських занять вимагають різних форм підготовки до них 

студентів, зокрема: 

а) усі студенти готують повідомлення з усіх питань семінару; 

б) кожен студент готує реферат за окремим питанням семінару; 

в) студент готує доповідь творчого характеру, що містить елементи 

дослідницького характеру. 

Викладач повинен звернути увагу студентів на необхідність глибокого 

ознайомлення з проблематикою семінару, неприпустимість механічного 

переписування матеріалу з одного - двох джерел, використання чужих конспектів чи 

плагіату Internet інформації. Слід підкреслити, що критичне осмислення матеріалу, 

різних поглядів на наукову проблему, побудова доказових, аргументованих виступів 

сприяє формуванню самостійного творчого мислення, вкрай необхідного сучасному 



висококваліфікованому фахівцю, орієнтованому на діяльність в умовах високої 

конкуренції. 

Викладач повинен бути взірцем для студентів у підготовці до семінару. Він сам 

повинен глибоко і досконало опрацювати всю літературу, рекомендовану студентам, 

зробити необхідні нотатки, ретельно сформулювати основні, додаткові, допоміжні 

запитання, які необхідно і можна поставити студентам; чітко сформулювати вступне 

і заключне слово семінару.  

Знання студентів, виявлені на семінарах та інших практичних заняттях, повинні 

коментуватися та обов'язково оцінюватися. Оцінки заносяться до журналу і 

враховуються при виставленні підсумкової (чи модульної) оцінки з навчальної 

дисципліни. 
 


