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Анотація. В роботі представлено практичний досвід застосування 

дистанційних технологій навчання для формування дослідницьких умінь 

студентів при підготовці до семінарське заняття. 
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Актуальність дослідження. Сьогодні, коли весь світ іде шляхом 

глобалізації, інформатизації, розробки і використання високих технологій, на 

перший план виходить проблема пошуку та реалізації дієвих педагогічних 



методик та технологій, спрямованих на підготовку фахівців, здатних до 

подальшої самоосвіти і самовдосконалення, підвищення їх власного 

теоретичного та професійного рівня. А це в свою чергу зумовлює необхідність 

забезпечення умов для самовизначення і самореалізації студентів у процесі 

навчання, формування творчих та дослідницьких умінь. Розвиток і 

удосконалення дослідницьких умінь майбутніх фахівців певною мірою 

визначається організацією навчально-дослідницької діяльності студентів як під 

час проведення аудиторних, так і в процесі самостійної роботи. Слід відзначити 

також, що проблема організації науково-дослідної діяльності студентів 

посилюється через впровадження у навчальний процес дистанційних 

технологій, яким не відповідає існуюча система організації як аудиторних 

занять, так і самостійної роботи студентів.  

Метою нашої статті є дослідження можливостей дистанційних технологій 

щодо формування дослідницьких умінь в процесі самостійної роботи студентів 

при підготовці до семінарських занять. 

Основний зміст. Однією із основних форм навчальних занять, що 

сприяють формуванню дослідницьких умінь є семінарське заняття, яке 

передбачає самостійну і аудиторну роботу з обговоренням результатів 

досліджень, дискусій, повідомлень, доповідей, рефератів тощо.  

Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних 

закладах, затверджене наказом Міністерства освіти України №161 від 

02.06.93 р., визначає, що семінарське заняття – це форма навчального заняття, 

при якій викладач організовує дискусію навколо попередньо визначених тем, а 

студенти готують тези виступів на підставі індивідуально виконаних завдань 

(рефератів). На кожному семінарському занятті викладач оцінює підготовлені 

студентами реферати, їх виступи, активність у дискусії, уміння формулювати і 

відстоювати свою позицію тощо.  

Аналіз сучасної педагогічної літератури з питань організації та проведення 

семінарських занять (Андреєв В. І., Єфремов С. В., Харламов І. Ф., Піонова Р.С. 

та інші) дозволяє зробити висновок, що в сучасній системі вищої освіти до 



проведення семінарських занять все частіше застосовується компетентісний 

підхід, при якому на етапі підготовки домінує самостійна робота студентів з 

навчальної літературою та іншими дидактичними засобами над серією питань, 

проблем і завдань, а в процесі семінару іде активне обговорення, дискусія та 

виступи студентів, де вони під керівництвом викладача формулюють 

узагальнюючі висновки [2, 5, 7]. 

Ми погоджуємося з висновками Матюх С. А., Томіліна О. Б., Бритова А. В. 

та Демкіної С. І., які досліджували стан компетентісного підходу до якісної 

підготовки фахівців в сучасних вищих навчальних закладах пострадянських 

країн в контексті Болонського процесу і відзначають, що однією з причин того, 

що випускники не мають достатніх навичок самостійної роботи, не вміють 

планувати свій робочий час та не займають активну позицію в професійній 

діяльності, є нерегламентованість самостійної роботи студента, відсутність її 

методологічного забезпечення і обґрунтування, а також відсутність відповідних 

форм контролю за її виконанням [6, 11]. 

Сокурянська Л. Г. та Снисар О.А. серед методик та технологій, які 

дозволяють активізувати самостійну роботу студентів, викликати інтерес до її 

виконання, а також ініціювати активну роботу студентів на аудиторних 

заняттях, виділяють технологію педагогіки співробітництва. Ця технологія 

орієнтована на спільну роботу викладача і студентів, вчить розмірковувати над 

поставленими проблемами, віддає перевагу не монологу, а діалогу як формі 

спілкування, широко використовуює у процесі навчання сучасні наукові 

досягнення та нову літературу [9, 10]. Одночасно з тим, у процесі самостійної 

роботи з навчальною літературою та іншими дидактичними засобами при 

підготовці до семінарського заняття студент працює індивідуально, що 

унеможливлює співробітництво на цьому етапі. На нашу думку, 

результативність самостійної роботи студентів з підготовки до семінарського 

заняття можна підвищити за умови використання дистанційних технологій 

навчання, які забезпечують розробку, управління та поширення навчальних оn-

line матеріалів із забезпеченням спільного доступу до них. Крім того ці 



технології дозволяють поєднати та реалізувати основні принципи педагогіки 

співробітництва та компетентісний підхід у підготовці майбутнього фахівця.  

На сьогоднішній день найбільш поширеною платформою для реалізації 

дистанційних технологій навчання є система управління навчальною 

діяльністю LMS Moodle, навчальні модулі якої дають змогу забезпечити 

студентів інформаційними матеріалами з навчальної дисципліни, організувати 

їх покрокове опрацювання та вивчення, здійснити контроль знань, набутих при 

самостійній роботі. Необхідно зазначити, що основною умовою успішного 

застосування LMS Moodle є реалізація системного підходу, який передбачає 

обов’язкову постановку мети вивчення питань теми, розробку алгоритму 

реалізації поставлених задач, вибір форми представлення навчальної 

інформації, а також підбір інструментів для подання інформації, оцінювання 

результатів роботи з нею та організація якісного зворотного зв’язку зі 

студентами. Серед інструментів LMS Moodle, які дозволяють встановити 

зворотний зв’язок, спільний доступ до навчального матеріалу та організувати 

співпрацю над ним, виділяються такі модулі: «Форум», «Чат», «ВиКи», 

«Глосарій». Методика використання цих модулів детально прописана у роботах 

Андреєва А.В., Левчука В.Г., Анісімова А.М., Білозубова А.В., Ніколаєва Д.Г., 

Зиновьєва Д.В. та ін. [1, 3, 4, 8]. 

Найпотужнішим інструментом для реалізації принципів педагогіки 

співробітництва в середовищі LMS Moodle є модуль «Семінар», який дозволяє 

накопичувати, переглядати, рецензувати і взаємно оцінювати представлені 

студентські роботи. Студенти можуть представляти свою роботу у вигляді 

будь-яких файлів (текстові документи, електронні таблиці, малюнки, звукові та 

відео файли тощо), а також можуть вводити текст за допомогою вбудованого 

текстового редактора. Студентам надається можливість оцінити одну або 

декілька робіт своїх однокурсників. За потреби представлені на рецензію 

роботи, а також самі рецензії, можуть бути анонімними. Всі представлені 

матеріали оцінюються з використанням критеріїв, заданих викладачем. За 

семінар студенти отримують дві оцінки – оцінку за свою роботу та оцінку за 



якість рецензування робіт своїх однокурсників. Обидві оцінки записуються в 

журнал оцінок. Таким чином, дидактичні можливості модуля «Семінар» 

дозволяють організувати продуктивну взаємодію студентів і викладача. 

Безумовно, продуктивність взаємодії учасників навчального процесу в 

умовах дистанційного навчання визначається методично грамотним 

застосуванням дистанційних технологій. Нажаль в літературі з питань 

використання дистанційних технологій робота з модулем «Семінар» висвітлена 

недостатньо, що і спонукало нас дослідити можливості цього модуля щодо 

формування навичок наукових досліджень в процесі самостійної підготовки 

студентів до семінарського заняття. Результати цього дослідження у вигляді 

методичних рекомендацій по використанню модуля «Семінар» наводяться далі.  

Для того, щоб додати модуль «Семінар» до навчального курсу, необхідно 

перевести курс в режим редагування, у відповідній темі курсу скористатися 

посиланням , у представленому списку вибрати елемент 

«Семінар». Після натиснення кнопки  відкриється діалогове вікно 

(рис. 1), за допомогою якого налаштовуються основні параметри семінару. 

 
Рисунок 1. Сторінка налаштування параметрів елементу «Семінар» 



Робота в модулі складається з п’яти основних етапів (фаз): фаза 

налаштування семінару, фаза подання робіт та їх розподіл на рецензування, 

фаза оцінювання, фаза оцінювання оцінок та фаза закінчення семінару 

(підведення підсумків). 

Як показує наш досвід, на етапі налаштування не потрібно залишати без 

уваги жодного з параметрів, адже в подальшому (при перемиканні фаз 

семінару) викладач буде змушений неодноразово повертатися до сторінки 

налаштування та заповнювати пропущене, а це приводить до необґрунтованих 

часових витрат, плутанини у структурі семінару, і, як результат, відмови від 

використання модуля взагалі. 

Категорія параметрів «Загальне» дозволяє ввести назву семінару та вступ 

до нього. У вступі викладач має дати основну інформацію про семінар (його 

тему, мету, питання, які будуть розглядатися тощо) і обов’язково описати 

порядок роботи студента. 

Особливу увагу необхідно звернути на категорію «Параметри 

оцінювання». Саме тут викладач визначає стратегію оцінювання та 

рецензування представлених робіт. Доступні чотири варіанти оцінювання:  

− Сукупна оцінка – оцінюється і коментується відповідність заданим 

критеріям; 

− Коментарі – коментується відповідність заданим критеріям, але оцінка 

не може бути виставлена;  

− Кількість помилок – оцінюється (так/ні) відповідність заданими 

критеріям; 

− Рубрика – оцінюється відповідність одному заданому критерію. 

На наш погляд, для формування на семінарському занятті дослідницьких 

умінь майбутніх фахівців найбільш доцільним є вибір варіанту «Сукупна 

оцінка», який дозволяє студенту не тільки оцінити роботу однокурсників, а й 

надати рецензію на неї з зазначенням актуальності теми, переваг та недоліків 

роботи. 



Також в цій категорії параметрів викладач визначає максимальні оцінки (їх 

співвідношення) як за якість представленої роботи, так і за якість оцінювання 

робіт однокурсників. 

Категорія «Параметри роботи» передбачає: надання студентам інструкцій 

по виконанню роботи (наприклад, рекомендації по вибору теми роботи, вимоги 

до її структури, особливості оформлення тощо); визначення кількості файлів у 

відповіді та максимальний розмір кожного з них; надання студентам дозволу 

представляти роботи з запізненням. Якщо параметр включено, то автор може 

представити свою роботу після закінчення терміну подання або в фазі оцінки. 

При цьому роботи, відправлені з запізненням, вже не можна буде змінити.  

У категорії «Параметри оцінки» викладач має надати студентам інструкції 

щодо оцінювання робіт однокурсників та передбачити можливість автора 

оцінювати власну роботу. Якщо параметр буде включено, то студент зможе 

отримати додаткові бали до оцінки за свою роботу. 

Параметри у категорії «Відгук» можна умовно поділити на дві частини. 

Перша частина – це параметри встановлення режиму загального відгуку. При 

включеному параметрі внизу форми оцінювання відображається текстове поле, 

в якому рецензенти можуть написати спільний відгук до роботи або надати 

додаткові пояснення своєї оцінки. Цей режим не є обов’язковим, але, на нашу 

думку, дозволяє формувати у майбутніх фахівців здатність розуміти 

проблематику наукових досліджень, вміння аналізувати інформаційну базу, 

виділяти сутність дослідження та робити ґрунтовні висновки. 

Друга частина параметрів – це поле для написання підсумкового висновку 

до семінарського заняття. Зрозуміло, що на етапі налаштування це поле 

залишається незаповненим, і викладач повернеться до нього на заключному 

етапі семінару. 

Категорія параметрів «Приклади робіт» надає можливість організувати 

для студентів «тренування» по оцінюванню та рецензуванню робіт 

однокурсників. Якщо параметр включено, то користувачі можуть спробувати 



оцінити один або декілька представлених прикладів і порівняти свої оцінки з 

рекомендованими оцінками. Ці оцінки не враховуються в оцінці за оцінювання. 

В категорії параметрів «Доступність» викладач визначає періоди часу для 

фази подання робіт та фази оцінювання. Цю категорію можна залишити без 

уваги – в такому випадку переключення буде здійснюватися в ручному режимі. 

Початкове налаштування модуля «Семінар» закінчується натисненням 

кнопки , після чого відкривається головна сторінка модуля 

«Семінар» (рис. 2). 

 
Рисунок 2. Головна сторінка модуля «Семінар» 

 

На головній сторінці семінару представлено п’ять фаз, переключення між 

якими відбувається натисненням кнопки  (Переключити фазу), яка 

знаходиться поряд з назвою відповідної фази. Під назвою фази подано перелік 

параметрів, налаштування яких забезпечує якісне виконання завдань цієї фази. 

Для редагування параметру достатньо навести курсор та клацнути лівою 

кнопкою миші на його назві. Активна фаза семінару, а також параметри, які 

вже налаштовано, виділяються кольором. 



Інформація, яка доступна викладачу в процесі виконання студентами 

завдань семінару інтуїтивно зрозуміла, тому ми її не описуємо. 

Безперечно, модуль «Семінар» є одним із найскладніших елементів 

системи Moodle, і, напевно, саме тому його майже не використовують у 

дистанційних курсах. Але він надає викладачеві можливість не лише 

здійснювати функцію організатора навчальної діяльності (постійно 

контролювати хід роботи в групі, консультувати, відповідати на запитання, 

координувати діяльність студентів, надавати допомогу), а й змогу враховувати 

особистісні особливості студентів, їх взаємовідносини, уміння спілкуватися, 

дотримання норм сумісної роботи, толерантності та взаємодопомоги у 

навчальній діяльності.  

Одночасно з тим хотілося б зауважити, що саме тільки використання 

модуля «Семінар» ще не є запорукою успішного проведення семінарського 

заняття з використанням дистанційних технологій. Необхідні науково 

обґрунтовані методики застосування дистанційних технологій як в процесі 

організації самостійної роботи студентів, так і в процесі проведення 

аудиторних семінарських занять. 
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