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Учитель повинен завжди й у всьому спонукати 
учнів до роботи думки й неухильно вести їх до 

самостійного мислення. Щоб навчити учнів науково 
мислити, не потрібно збільшувати обсяг знань, а слід 

іти шляхом, яким рухалися думки вчених, розвивалась 

наука. З методичної точки зору це означає, що 
науковість навчання визначається не власне об’єктом 

знань, а тим шляхом, яким учитель підводить учнів до 
пізнання різних явищ. 

 
Активізація пізнавальної діяльності учнів є 

необхідною умовою відомого засвоєння ними 
навчального матеріалу. Учень повинен не просто 

засвоїти певну систему знань, а й навчитись 

аналізувати, порівнювати, узагальнювати, знаходити 
причинно-наслідкові зв’язки. Тому на уроках 

суспільно-гуманітарного циклу раціонально 
запроваджувати такі методи й прийоми, які 

передбачають самостійну пошукову роботу учнів. 
Одним з найважливіших засобів, які сприяють 

виконанню цього завдання, є проблемне навчання. 

Проблемний підхід у навчанні — це шлях 
міркувань, роздумів, спостережень, висування гіпотез, 

розв’язання пізнавальних завдань, завдань 
дослідницького характеру, перевірки правильності 

узагальнень, висновків тощо. 
Суть проблемного навчання полягає у створенні 

перед учнями проблемних ситуацій, усвідомленні, 
сприйнятті і розв’язанні цих ситуацій у процесі 

спільної діяльності учнів і вчителя. Таке навчання 

здійснюється  за загальною схемою: вчитель створює 
проблемну ситуацію, учні аналізують її, усвідомлюючи 

невідоме для себе, й шукають способи вирішення 
проблеми. Учитель допомагає учням, організовуючи їх 

роботу і надаючи необхідну для розв’язання проблеми 
інформацію. Це перший рівень проблемності. 

Другий рівень проблемності відрізняється від 
першого тим, що вчитель спільно з учнями аналізує 
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ситуацію і підводить їх до проблеми, а вони вже 
самостійно формулюють завдання й розв’язують його. 

Третій рівень полягає в тому, що учням 
повідомляється проблемна ситуація, а її аналіз, 

вияснення проблеми, формування завдання й вибір 

оптимального розв’язання вони здійснюють 
самостійно. 

Результатом проблемного навчання є нові знання, 
вміння та способи розумової діяльності. Основною 

формою проблемного навчання є урок. 
Розв’язання проблеми означає самостійне 

розкриття суті явища. Але щоб самостійно розкрити 
суть, їм необхідно ґрунтовно ознайомитися з явищем і 

засвоїти його. Тому проблемний урок підводить 

учителя до необхідності так організувати роботу учнів 
на уроці, щоб вони спершу отримали весь необхідний 

фактичний матеріал. При правильному використанні 
методики проблемна інтелектуально-пізнавальна 

діяльність учнів не може не бути ефективною. Учні не 
можуть не засвоїти матеріал. Це визначається тим, що 

правильно організована інтенсивна розумова 

діяльність закономірно пов’язана з високою 
активністю пізнавальних процесів: увагою, 

сприйняттям, уявою, запам’ятовуванням. Тож, 
раціонально організовуючи ту чи іншу розумову 

діяльність учнів, ми можемо передбачати результати 
навчання, а значить і планувати їх. 

Проблемна інтелектуально-пізнавальна діяльність 
наближає учнів до реальних життєвих умов і готує їх 

до ініціативної, творчої праці. 

Проблемний урок значно підвищує виховну силу 
навчання, адже висновки роблять самі учні. Їхні 

висновки — це вираження особистих науково 
обґрунтованих поглядів. А знання, здобуті у такий 

спосіб, значно тісніше впливають на переконання, ніж 
знання, здобуті традиційним способом (засвоєнням 

готових знань). 
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Проблемна навчальна діяльність має великі переваги і 
з точки зору психологічних закономірностей. На 

уроках дуже важко провернути увагу всіх учнів, усіх 
залучити до роботи й досягти високого рівня 

засвоєння знань. Щоб вирішити проблему, розкрити 

суть явища, потрібно мислити, а для цього — засвоїти 
фактичний матеріал. Тому увага учнів на 

«проблемному» уроці досить висока, сприйняття — 
надзвичайно продуктивне, а сила запам’ятовування 

вражає. І все це відбувається природно, невимушено, 
як необхідна умова вирішення проблеми.  

Організація проблемної пізнавальної діяльності 
можлива в усіх класах, тож її методика загалом 

однакова. Є відмінності  лише у: 

 Складності та обсягах фактичного матеріалу; 
 Складності проблемних завдань; 

 Способах її виконання. 
На проблемному уроці матеріал висвітлюється 

так, щоб викликати самостійну розумову діяльність 
учнів, а через неї забезпечити активну цілеспрямовану 

увагу, сприйняття, запам’ятовування. Учитель ставить 

учнів перед необхідністю розв’язання нового, 
невідомого. Для цього він організовує ознайомлення 

учнів з фактичним матеріалом і пропонує їм 
самостійно з’ясувати суть явища, зробити необхідні 

висновки, застосовуючи знання, уміння, навички, 
життєвий досвід, які вони вже мають. 

Проблемний виклад спрямовано на те, щоб 
процес пізнання включав не тільки засвоєння ними 

готових висновків від учителя, а на те, щоб учні 

вчилися мислити, самостійно розв’язуючи проблемно-
пізнавальні завдання. 

У практиці викладання слід застосовувати 
різні варіанти проблемного викладу: 

1. Організовуючи вивчення фактичного матеріалу, 
пропонувати учням самостійно розкрити його суть: 

пояснити причини подій, явищ, зробити висновки 
тощо. 
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2. Ознайомлювати учнів з різними думками по суті 
питань, що вивчаються, або викласти два різних 

шляхи розв’язання запропонованої теми. При цьому 
учні мають обґрунтувати цю думку, яку вони 

вважають правильною. 

3. Звертати увагу учнів на якусь суперечність, 
конфлікт з тим, щоб вони самі відшукали шляхи 

розв’язання. 
Перед учнями постає проблема, розв’язання якої 

на уроці є стимулом їхньої інтелектуально-пізнавальної 
активності й самостійності. 

Не менш важливим елементом проблемного уроку 
є проблемне завдання, яке виступає у вигляді 

запитання, сформульованого вчителем, або доручення 

учням знайти та оцінити розбіжності в матеріалах, 
поданих для спостереження. Це можна робити при 

вивченні нового матеріалу, при перевірці знань або 
під час повторення. Правильно підібрані завдання 

орієнтують школярів у проблемах, пов’язаних з 
вивченням тієї чи іншої науки, формують 

інтелектуально-пізнавальну та творчу самостійність, 

виховуючи стійку духовну потребу в пізнанні. 
Проблемні завдання дають можливість досягти 

можливість досягти позитивних результатів при 
дотриманні таких вимог: 

 Важливість тематики; 
 Здатність завдань охоплювати весь основний 

зміст теми; 
 Зв'язок кожного окремого завдання з 

попереднім; 

 Достатня складність завдання і його 
посильність; 

 Різноманітність завдань; 
 Цікавість завдань для учнів; 

 Достатність завдань; 
 Вдале формулювання завдань; 

 Використання різноманітних джерел знань і 

прийомів навчання; 
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 Правильний вибір часу постановки завдання. 
Отже, постановка проблеми розглядається як 

прийом, що допомагає зосередити увагу школярів на 
головному. 

На основі цієї ідеї у К.Баханова виникла ідея 

викликати в учнів потребу у сприйманні нової 
навчальної інформації, будуючи навчання у вигляді 

серії проблемних завдань за схемою: 
1. Створення навчальної проблеми, розв’язання 

якої потребує додаткової інформації; 
2. Інформаційний блок — отримання навчальної 

інформації, необхідної для розв’язання 
проблеми, однак поданої таким чином, щоб 

вона не була прямою відповіддю, а залишала 

місце для роздумів; 
3. Повернення до робочої гіпотези, доведення її до 

спростування; 
4. Узагальнення і фіксація основних інноваційних 

моментів шляхом усного закріплення, записів 
на дошці і зошитах тощо; 

К.Баханов пропонує схему розв’язання 

навчальної проблеми (див схему 1. 
Цей досвід слід широко використовувати у 

практиці педагогічної роботи. 
Перевірка виконання проблемних завдань — 

дуже важливий етап проблемного уроку. Адже при 
проблемному викладі вчитель відмовляється від 

розкриття суті події чи явища — це повинні зробити 
самі учні в процесі розв’язання проблемних завдань. 

Тому, якщо не перевірити результат їхньої роботи, 

тема залишиться повністю не розкритою. Під час 
перевірки потрібно підтвердити правильні висновки і 

виправити помилкові. Крім того, перевірка є 
додатковим мотивом, що спонукає до діяльності. Вона 

особливо ефективна, коли охоплює кожного учня 
класу. 
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Схема 1 
Етапи розв’язання навчальної проблеми 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 Як повинні виконуватись проблемні  завдання: 
усно чи письмово? Практика діяльності учителів 

суспільно-гуманітарного циклу свідчить про те, що на 
проблемних уроках ефективними є всі два способи. 

При цьому у 5—6 класах повинні переважати усні 
відповіді, а у 8—11-х — письмові. Короткі записи 

важливі, тому що вони полегшують складну 

інтелектуально-пізнавальну та творчу діяльність. Але 
детальні записи теоретичного викладу проблеми, на 

думку педагогів творчої групи, можуть бути навіть  
шкідливими: поки учні пишуть, вони менш 

повноцінно сприймають виклад матеріалу. Записи 
найкраще вести під час викладу у вигляді схем-опор, а 

для завершення завдання дається 2—3 хвилини. 

Можна виконувати логічне завдання (краще 
усно). Якщо навіть при складній розумовій роботі 

відповідь оформлюється кількома реченнями, вона все 
одно легко запам’ятовується. Якщо завдання виконано 

усно, то і перевіряється воно в кінці уроку прийомами 
усного опитування. Якщо ж воно записане, то 

можливості для перевірки ширші. 
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Перевірку виконання проблемного завдання 
слід здійснювати: 

 Візуально: шляхом перегляду учнівських записів 
після завершення роботи над ними; 

 За взірцем: коли зачитуються і аналізуються 

декілька відповідей; 
 Можна запропонувати учням назвати лише по 

одному пункту, щоб у такий спосіб скласти 
зразковий перелік основних пунктів відповіді; 

 Шляхом виконання тестових завдань; 
 Шляхом проведення бліц-опитування чи 

написання літературних, літературознавчих, 
історичних диктантів тощо; 

 Використовувати інтерактивні методи: «Займи 

позицію», «Прес», «Уявний мікрофон», «Коло 
думок», «Асоціативний кущ», «Мозковий штурм», 

«Дерево рішень», «Виправ помилки Петрика», 
«Ти — мені, я — тобі», «Знайди відповідник», 

«Навчаючи – учусь» тощо. 
 Доцільно впроваджувати в практику діяльності 

запропоновану К.Бахановим таку систему 

контролю на проблемних уроках: 
 Вхідний (попередній) контроль на початку 

уроку, коли учні у стислий термін виконують 
кілька тестових завдань, які швидко за кодом 

перевіряються (причому завдання слід 
підбирати такі, щоб перевірити не тільки 

знання, а й певні вміння, що дозволяє створити 
діагностичну карту ступеня розвинутості в 

учнів інтелектуальних умінь та навичок); 

 Контроль за застосуванням учнями знань під 
час вирішення проблемних завдань; 

 Вихідний контроль наприкінці уроку. 
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Таким чином, практичне використання 
методики проблемного навчання на уроках 

суспільно-гуманітарного циклу включає декілька 
етапів: 

1. Розробка проблемних питань. 
Проблемне питання має бути: 

 складним, містити в собі протиріччя; 
 цікавим; 
 здатним охопити широке коло запитань; 
 таким, що передбачає наукову суперечку; 
 таким, що створює труднощі, необхідні для 

проблемної ситуації. 
 

2. Переведення проблемного питання в проблемну 
ситуацію здійснюється шляхом: 

 поглиблення проблемного питання; 
 пошуку різних способів його вирішення; 
 через зіставлення різних варіантів відповідей. 

 
3. Форми вирішення проблемних ситуацій: 

 наукова суперечка; 
 проблемна лекція; 
 дискусія; 
 проблемні задачі і завдання; 
 матеріал для спостереження, історичні 

документи, тексти, матеріали проблемної 
спрямованості. 

 
4. Визначення факторів створення проблемних 

ситуацій: 

 рівень розвитку учнів; 
 характер матеріалу, що вивчається; 
 педагогічні цілі; 
 творчі і пізнавальні здібності учнів, їхні 

інтереси і потреби; 
 організація пошукової роботи; 
 стимуляція особистої зацікавленості учнів у 

розв’язанні проблемної ситуації. 
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5. Створення блоків проблемних уроків. 
6. Підготовка проблемних домашніх завдань. 
7. Розробка проблемного дидактичного і контрольного 

матеріалу. 
Така організація навчання сприяє вихованню в 

учнів інтересу до змісту матеріалу, який вивчається на 
уроці, виробленню в учнів системи вмінь і навичок 

самостійної пізнавальної діяльності, перетворенню 
знань учнів на стійкі переконання, формуванню 

наукового світогляду. 
Проблемні уроки складніші, ніж уроки передачі 

готових знань, потребують більш високого 
методичного рівня викладання. Але, як показує досвід, 

вони дуже ефективні і повністю виправдовують 

працю вчителя. 
Пам’ятка для учнів. які розв’язують 

проблемні задачі: 
1. Уважно прочитайте умову задачі і запам’ятайте 

запитання до неї; 
2. Обміркуйте наведені в тексті умови і  визначте, 

що вони дають для відповіді на питання; 

3. Якщо в умовах задачі не вистачає даних, 
згадайте, що ви з цієї теми знаєте і що з цього 

може стати в пригоді. 
4. Своє рішення обов’язково доведіть. Якщо із 

умов задачі випливає декілька висновків, треба 
доводити кожний. 

5. Перевірте, чи відповідає ваше рішення суті 
питання задачі. Чи повна відповідь? Чи немає 

чогось зайвого, що не стосується питання 

задачі? 
6. Ще раз перевірте, чи немає в умові задачі 

даних, що суперечать вашому рішенню. Чи всі 
дані врахували? 

7. Перевірте, чи всі можливі висновки по суті 
питання ви зробили і довели. 
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8. Подумайте, чи не суперечать одна одній дані 
умови задачі, чи не допомагають одні дані 

зрозуміти значення інших даних тієї ж умови. 
 

 

 
 

За матеріалами журналу «Директор школи» № 27-28, 
2006 


