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Анотація. У статті висвітлюються теоретичні положення організації 

рефлексії навчального матеріалу на семінарських заняттях з історії. Головна 

педагогічна ідея полягає у використанні викладачами різноманітних механізмів 

рефлексії  на семінарах різного типу. Завдяки цьому забезпечуються їх основні 

дидактичні цілі.  

Ключові слова: семінарське заняття, рефлексія, механізми рефлексії.  

Abstract. The article examines the organization of the theoretical principls of 

the reflexion of  learning material at the seminar lessons in History. The primary 

pedagogical idea is in the teachers application of different methods of the reflexion at 

the different types of the seminars. Everything described above assures fulfillment of 

the main didactic tasks.  

Key words: seminar lesssons, the reflexion, methods of the reflexion. 

Загальні положення.  

Семінарське заняття – це вид навчального заняття, що має на меті 

поглиблення знань з визначеної теми. Специфікою семінару  є колективне 

обговорення самостійно здобутих студентами знань. Семінари надають 



можливість студентам виявити свої знання та усунути прогалини у вивченому 

матеріалі. Основні відмінності семінару від звичайного заняття: колективне 

обговорення здобутих знань; високий ступінь самостійності студентів в процесі 

підготовки і проведення  заняття; пошукова і дослідницька  спрямованість 

роботи; обмеження інформаційної функції діяльності викладача. 

Семінарські заняття проводяться з академічною групою. Для розгляду, як 

правило, пропонуються вузлові або найбільш складні теми курсу. Підготовка до 

семінарського заняття починається щонайменше за два тижні до його 

проведення, коли викладач оголошує його план і список рекомендованої 

літератури. Доповідь на семінарі є важливою складовою процесу навчання і 

вимагає від студента серйозної самостійної роботи. Для успішної роботи на 

семінарському занятті студенту належить: підібрати необхідну літературу; 

опрацювати її відповідно до плану семінару; зробити попереднє осмислення 

інформації. Від доповідача вимагається не лише вільне володіння матеріалом, 

але й вміння давати власну оцінку історичним фактам, робити підсумки і 

аргументувати власне відношення до проблеми. 

Дидактичною домінантою семінарського заняття має виступати рефлексія 

навчального матеріалу - процес звернення студентів до пройденого матеріалу з 

метою поглиблення і систематизації знань. Цій домінанті належить 

підпорядковувати всі етапи семінару: вибір теми, план роботи, навчально-

дискусійну і заключну частини (підведення підсумків) заняття. Рефлексія 

виступає спрямовуючою силою, що забезпечує досягнення дидактичних цілей 

семінару, якими є: 

- поглиблення і систематизація здобутих знань; 

- розвиток навиків самостійної роботи студента; 

- розвиток комунікативних і аналітичних здібностей студентів; 

- контроль і оцінювання знань. 

Основні типи семінарських занять та механізми рефлексії. 



Щоб досягти дидактичної мети семінару від викладача вимагається 

визначатися з типом семінару й механізмом актуалізації (рефлексії) 

навчального матеріалу. 

1 Повторювально-узагальнюючий семінар: проводиться в кінці вивчення 

теми. Студенти готуються з усіх питань плану, викладач залучає їх до 

колективного обговорення визначених планом проблем. При цьому 

застосовуються наступні механізми рефлексії: самостійне повторення 

навчального матеріалу; самостійна підготовка розгорнутих доповідей; 

колективне узагальнення і систематизація знань; колективне заповнення 

прогалин у знаннях; самооцінка студентами своєї роботи. 

2 Семінар-бесіда: студенти готуються з усіх питань плану, по можливості, 

максимально втягуються в обговорення матеріалу після заслуховування 

розгорнутих доповідей. Механізми рефлексії: самостійна робота з джерелами 

інформації; самостійна підготовка розгорнутих доповідей; колективний аналіз 

матеріалу з метою поглиблення знань; формування особистісного ставлення до 

обговорюваних проблем; колективне узагальнення знань, самооцінка 

студентами своєї роботи. 

3 Семінар з прослуховуванням доповідей або письмових рефератів: 

студентам доручається підготувати доповіді або реферати, одночасно їм 

призначаються опоненти. Під час заняття заслуховуються доповідачі і 

опоненти, забезпечується вільний обмін думок, викладач виявляє готовність 

відповісти на будь-яке питання, заохочує нестандартні підходи, самостійність 

оцінок і суджень. Механізми рефлексії: самостійна робота з джерелами 

інформації; самостійна  підготовка розгорнутих доповідей; обґрунтування 

власної позиції; критика опонента; формування особистісного ставлення до 

знань; пошук нестандартних (креативних) підходів до проблеми; колективне 

узагальнення знань; самооцінка студентами своєї роботи.   

4 Семінар-диспут: студенти визначаються зі своїм відношенням до 

предмета диспуту і аргументують свої позиції. Викладач забезпечує вільний 

обмін думок, але направляє диспут шляхом постановки проблемних або 



провокаційних питань. Механізми рефлексії: формування особистісного 

ставлення до проблеми; обгрунтування власної позиції, критика опонентів; 

пошук відповідей на проблемні питання; виявлення нестандартних 

(креативних) підходів до проблеми; колективне узагальнення знань; самооцінка 

студентами своєї роботи.  

5 Семінар з превалюванням самостійної роботи студентів: викладач 

знайомить групу з темою, навчальними завданнями, шляхами їх вирішення. 

Студенти або їх підгрупи отримують навчальні завдання та певний час для 

роботи (як правило 20 – 25 хвилин). Завершується семінар колективним 

обговоренням результатів діяльності та самооцінкою студентами своєї роботи. 

Механізми рефлексії: самостійне опрацювання джерел інформації; самостійне 

виконання отриманих завдань; колективне узагальнення нових знань; 

самооцінка студентами своєї роботи.  

Розробка семінарського заняття. 

Тема: Особливості політичного і соціально-економічного життя Радянської 

і Західної України в 1921-39 роках. 

Форма: Семінар - рефлексія. 

Мета: Узагальнення особливостей політичного і соціально-економічного 

життя України в 1921-1939 роках; розвиток навичок науково-історичного 

аналізу; виховання національної гідності, патріотизму і політичної культури. 

Зміст та хід заняття. 

І Організаційний момент (5 хв.). 

ІІ Вступна частина (10 хв.). 

- Ознайомлення з темою і планом заняття.  

- Мотивація теми.   

- Постановка навчальної проблеми: «Порівняння життя українців 

Радянської України і Західної України у 1921-39 роках». 

ІІІ Навчально-дискусійна частина (45-50 хв.)  

1 Питання. 



1 Заслуховується розгорнута доповідь студента за темою: «Особливості 

суспільно-політичного життя Радянської і Західної  України в 1921-39 рр.».  

2 Аудиторія залучається до доповнення і уточнення інформації.  При 

цьому застосовуються наступні механізми рефлексії: колективне узагальнення і 

систематизація знань, колективне заповнення прогалин у знаннях, робота з 

джерелами інформації. Важливо, щоб в процесі обговорення було згадано: 

- Про найважливіші обставини суспільно-політичного життя Радянської 

України: існування більшовицької диктатури; винищення опозиції каральними 

органами; збереження революційних здобутків українського народу у вигляді 

територіальної цілісності і окремого державного апарату УСРР; утворення 

СРСР; курс на побудову комунізму;  залучення українців в більшовицьку партію 

і державний апарат; проведення політики масових репресій за 

сфабрикованими звинуваченнями; розкуркулення; використання мільйонів 

репресованих в якості рабської робочої сили. 

- Про найважливіші обставини суспільно-політичного життя під владою 

Польщі: приєднання Галичини і Волині до складу Польщі всупереч волі 

українського населення; відмова польської влади від надання українським 

землям автономії; дискримінація українського населення, зокрема недопуск 

українців до державної служби і вищої освіти; полонізація; наявність 

багатопартійної системи і  українських політичних партій; насильницька 

«пацифікація» селянства; виникнення ОУН; перехід ОУН до збройної боротьби 

за незалежну соборну Україну. 

2 Питання. 

1 Заслуховується розгорнута доповідь студента за темою: «Порівняльна 

характеристика економічного життя Радянської і Західної України в 1921-39 

рр.».  

2 Аудиторія залучається до доповнення і аналізу інформації. При цьому 

застосовуються такі механізми рефлексії: колективне узагальнення і 

систематизація знань, колективне заповнення прогалин у знаннях, робота з 

джерелами інформації. Важливо, щоб в процесі роботи було згадано: 



- Про найважливіші обставини соціально-економічного життя Радянської 

України. В тому числі: НЕП; політика індустріалізації; п’ятирічні плани 

розвитку господарства; форсовані темпи індустріалізації; ліквідація 

приватного сектору економіки; формування адміністративно-командної 

економіки; насильницька колективізація села; розкуркулення; Голодомор; 

зубожіння населення в ході економічних експериментів; ліквідація 

неписемності серед дорослих. 

- Про найважливіші обставини соціально-економічного життя під владою 

Польщі: наявність приватного сектору економіки; гальмування промислового 

розвитку українських земель; перерозподіл польським переселенцям-осадникам 

кращих земель; злиденність українського населення; обмеження доступу 

українців до вищої освіти;  трудова еміграція українців в США і Канаду. 

3 Питання.  

- Заслуховується розгорнута доповідь студента з теми: «Порівняльна 

характеристика політики Радянської України і Польщі щодо релігії і церкви в 

1921-39 рр.».  

- Залучення аудиторії до доповнення, уточнення і аналізу інформації. При 

цьому застосовуються наступні механізми рефлексії: колективне узагальнення і 

систематизація знань, заповнення прогалин у знаннях, самостійна робота з 

джерелами інформації. Важливо, щоб в процесі роботи було згадано: про такі 

особливості політики більшовиків як: войовничий атеїзм; закриття і руйнація 

храмів; репресії проти священників і віруючих; викорінення пов’язаних з 

релігією традицій та звичаїв; визнання право на існування лише за РПЦ; про 

такі особливості політики польської влади як: підтримка римо-католицької 

церкви; вільне існування УГКЦ; навернення православних віруючих до 

католицизму.   

ІV. Заключна частина (10 хв.).  

- Підведення підсумків роботи семінару: звертається увага на важкі 

політичні і соціально-економічні умови існування українського народу. 

- Самооцінка студентами своєї роботи. 



-  Мотивоване оцінювання роботи студентів викладачем. 
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