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Вступ 

Сучасний етап розвитку системи освіти вимагає від педагогів та 

методистів створення умов для плідної самостійної діяльності здобувачів 

освіти на занятті, використання новітніх методів та прийомів для 

пробудження і активізування пізнавального інтересу, розвиток мислення та 

емоційної сфери, переходу від репродукції знань до їх самостійного 

відкриття. 

 В умовах сьогодення перед закладами професійної, професійно-

технічної освіти (ЗП(ПТ)О), разом з вимогами дати здобувачу освіти глибокі 

й міцні знання, стоїть надзавдання – розвинути творчі та комунікативні 

здібності кожного здобувача освіти, сформувати в нього такі компетенції, які 

допоможуть йому самостійно опановувати нові знання та способи дії. У 

зв'язку з цим, у педагогічній практиці стала широко застосовуватися 

технологія проблемного навчання. Саме вона і є предметом даної роботи. 

Розвиток продуктивного, самостійного, творчого мислення фахівців, 

що дає можливість вирішувати складні виробничі завдання, є провідною 

метою ЗП(ПТ)О. Реалізувати цю мету в умовах репродуктивного навчання, 

заснованого на засвоєнні (запам’ятовуванні й відтворенні) готової 

інформації, практично неможливо. Саме тому викладачам необхідно 

використовувати у своїй викладацькій діяльності проблемне навчання, яке є 

основою всіх розвиваючих, творчих технологій. 

Однак, проблемному навчанні, в практиці роботи сучасних ЗП(ПТ)О не 

надається належної уваги й пов’язано це, насамперед, з тим, що викладачі не 

володіють, перш за все, технологією конструювання проблемного навчання.  

Мета данної роботи – розкрити специфіку реалізації технології 

проблемного навчання, здійснити порівняльний аналіз з традиційним 

навчанням. 

 

 

 



 

Глава I. Історія формування методики проблемного навчання 

Елементи проблематизації використовував ще давньогрецький 

мислитель Сократ. На площах він проводив бесіди з питань моралі, змушував 

своїх слухачів шляхом запитань і відповідей доходити до «істини», не 

пропонуючи при цьому готових положень і висновків, адже вважав, що саме 

«в суперечці народжується істина». Такий стиль ведення бесід зі слухачами 

став називатись сократівським, а згодом – евристичним [1, c. 23]. Слід 

відмітити той факт, що проблемні діалоги були найулюбленішим жанром 

епохи Просвітництва (ХVШ ст.). "Легко думати, діяти важко, а перетворити 

думку в дію - найважча річ на світі", - писав німецький поет Гете. Тому 

вважав, що мета школи не в тому, щоб учень знав більше, а в тому, щоб він 

умів дізнаватися, здобувати потрібні йому знання, умів застосовувати їх у 

житті, у роботі, в будь-яких ситуаціях. Ще А. Дістерверг зазначав, що 

поганий вчитель підносить учням істину, а хороший вчить її знаходити. У 

цьому твердженні і закладені засади проблемного навчання [2, c. 20]. 

Пізніше, на початку ХХ століття, видатний американський філософ, 

психолог та реформатор освіти, вчитель початкових класів, Дж. Дьюї різко 

критикував традиційне навчання, головний недолік якого вбачав у тому, що 

все зводиться до простого завчання «рутинної форми викладу», чим 

придушується рух дитячої думки. Ця ідея була розвинена Джоном Дьюї в 

систему навчання, яку він реалізовував в Чикагській експериментальній 

школі [3, c. 34]. 

Згодом у європейській педагогіці почав розроблятися дослідницький 

метод навчання. Сутність його полягає у створенні таких умов навчання, за 

яких учень ставав у позицію відкривача нових знань. Даний метод не 

використовувався у процесі викладання теорії предмета. Найважливіше – 

поставити учня в ситуацію ускладнення, викликати в нього пізнавальний 

інтерес. Далі, він занурювався в повністю самостійний і не контрольований 

вчителем пошук нового знання. Будь-який контроль сприймався вченими як 

повернення до засад авторитарно-догматичного навчання. 



 

Отже, прихильниками ідей проблемного навчання було зроблено 

значний крок вперед. Учені усвідомили необхідність руйнування засад 

догматичної системи навчання та побудови теорії і практики навчання 

принципово нового типу. 

Перші кроки становлення та використання проблемного навчання в 

нашій країні відносяться до першого десятиріччя XX ст. і пов'язані з ім'ям 

видатного російського методиста М.П. Покотило. Саме він вперше звернув 

увагу на необхідність не лише читати та запам'ятовувати історичний 

матеріал, як прийнято в класичній освіті, а пропонувати учню виконувати 

самостійні творчі завдання [4, c. 118]. В своїх наукових дослідженнях він 

вперше сформулював деякі особливості методики засвоєння знань при 

проблемному навчанні: 

- починати навчання з формування необхідної бази знань; 

- ставити перед аудиторією проблемне питання чи проблемну 

ситуацію; 

- виділяти її загальні і специфічні риси та якості; 

- після чіткого формулювання проблеми організувати діалог з учнями у 

формі питань, що поступово ускладнюються; 

- діалог закінчує резюме викладача, в якому підводяться підсумки 

дискусії та надається чітке наукове підґрунтя висновкам. 

В цілому це було перше викладення методики проблемного навчання. 

Подальша розробка методики проблемного навчання відбувається у 50-

60-і роки відомими педагогами та методистами Сказкіним, Дайрі, Лернером і 

Махмутовим. Проблемне навчання розглядалось як цілеспрямована 

послідовна взаємодія викладача і учня, спрямована на формування знань, 

умінь, інтелекту, волі, емоцій, мотивів та інших пізнавальних здібностей. 

Пріоритетним у розвитку учнів в процесі навчання історії вважалось саме 

проблемне мислення. За визначенням І. Лернера, історичне мислення являє 

собою сплав загальних норм правильного мислення, діалектично 

усвідомленого предметного змісту історії, установок на використання 



 

розуміння історії, їх закономірностей як методології пізнання і способів дій, 

специфічних для пізнання історично-соціальних явищ. Н. Дайрі доповнював, 

що розвивати треба не тільки мислення, а всі пізнавальні здібності: 

сприйняття, пам'ять, увагу, уявлення та інше, і не тільки самостійність 

мислення, а й інші його якості - критичність і самокритичність, гнучкість, 

швидкість, глибину і широту, ініціативність, продуктивність [5, c. 12]. 

У сучасному викладанні історії проблемне навчання зорієнтоване на 

розвиток здобувачів освіти (формування способів розумових дій, 

самокерованих механізмів особистості, творчих здібностей і паралельне 

оволодіння знаннями, вміннями й навичками. Автори пропонують різні 

підходи до проведення проблемного навчання, а саме форми, методи та 

прийоми розвитку мислення здобувачів освіти та створення творчої 

атмосфери на заняттях історії. 

В статті І. Матюши „Творча спрямованість навчального процесу" 

висуваються загальні вимоги до навчання з точки зору його проблемності, а 

саме: уміння детально аналізувати проблему, на основі цього аналізу вміти 

виявити суть та якості історичного явища, його форми, внутрішні проблеми 

та закономірності [5, c. 4].  Важливим етапом аналізу є відбір наукової 

інформації про явище та його порівняння з різними джерелами, що дають 

уяву про критичний підхід до історичного дослідження. Використання 

принципу задоволення та емоційної напруженості при формулюванні та 

обговоренні проблеми дозволяють заохотити до діалогу практично всю 

аудиторію. 

Однак головна увага в розробці питань проблемного навчання 

приділяється висвітленню практичних методичних прийомів. Відомий 

радянський науковець-педагог А.І. Гончарова в своїх наукових працях 

пропонує використовувати метод дискусій на заняттях історії, акцентуючи на 

багатогранності завдань, які можна вирішити протягом заняття. А саме: 

попереднє ознайомлення з джерелами та літературою, визначити 

методологію дослідження, визначити проблемні питання.  Роль викладача 



 

зводиться до контролю та координації дій учнів. Підведення підсумків 

відбувається під керівництвом викладача чи самостійно учнями. 

Прогресивність такого методу автор бачить не тільки в розвитку мислення 

учасників навчального процесу, а й набутті навичок та правил проведення 

наукового дослідження [6, c. 17]. Для середньої вікової групи здобувачів 

освіти пропонуються рольові ігри. Так, український методист С. Голованов 

розглядає можливості використання міні-вистав, особливо при необхідності 

дати характеристику історичної особі, коли здобувачі освіти занурюються в 

історичну епоху, глибше сприймають історичні події та індивідуальні риси 

історичного діяча. Але, оскільки ця робота має індивідуальний характер і в 

театралізованій виставі приймають участь лише частина навчальної групи, її 

недоліком є пасивне сприйняття більшістю здобувачів освіти історичних 

фактів і подій. Цей метод не розкриває дидактичні можливості проблемного 

навчання, а саме здобувачі освіти не отримують навичок роботи з 

літературою і методичних засад дослідження проблеми. Все ж деякі доробки 

дозволять зробити цей метод дуже ефективним. 

Це підтверджується досвідом українського викладача-методиста             

О. Наровменського, який використовує рольові ігри на своїх заняттях. Отже, 

паралельно з виконанням індивідуальних завдань він використовує інші 

методи проблемного навчання: складання порівняльних таблиць і схем, 

реставрацію історичних подій, вирішення проблемних ситуацій.  

Особливістю його методу є використання міжпредметних зв'язків та 

пов'язування проблеми з сучасністю. Саме комплексне використання методів 

робить проблемне навчання розвиваючим [7, c. 20]. 

Проблемне навчання - це, головним чином, групова робота. Відомий 

український викладач-методист В. Мисан пропонує організовувати 

проблемне навчання у т.зв. „динамічних парах". Всі здобувачі освіти 

навчальної групи поділяються на пари з непостійним складом, до кожної 

пари входять учасники освітнього процесу з різним рівнем навченості. Пари 

отримують проблемні завдання на картках і протягом певного часу 



 

виконують його (обговорюють, використовуючи свої нотатки в зошиті і 

підручник). Здобувачі освіти складають власні варіанти відповіді, 

порівнюють їх та пропонують кінцевий варіант. Можлива постановка 

однакової проблеми для кількох груп, в такому випадку кожен учасник 

освітнього процесу отримує індивідуальне завдання від викладача і 

відбувається дискусія, що дає здобувачам освіти додаткові можливості для 

розвитку [8, c. 5]. 

Групова робота розглядається як основна форма проблемного 

навчання. Більшістю методистів пропонуються групи по 5-6 чоловік, які 

отримують однакові завдання, під контролем викладача обговорюють їх 

всередині групи та виносять колективні рішення на міжгруповий диспут. 

Такий метод проблемного навчання пропонує К. Баханов, оскільки в процесі 

такої роботи підвищується продуктивність дослідницької діяльності 

здобувачів освіти, більш повно розкриваються їх здібності, долається 

психологічний бар'єр, а також вони отримують навички проведення дискусії, 

критичного аналізу, аргументованого відстоювання власної точки зору на 

проблему. Крім розвитку творчого мислення така робота дає здобувачам 

освіти уяву про логіку наукового пізнання. 

Розвиваючи далі індивідуальний підхід в проблемному навчанні 

український методист В. Сотніченко запропонував проводити нерівномірне 

вивчення історичного матеріалу, а саме: більш підготовлені учасники 

освітнього процесу вивчають його упереджено, а в процесі обговорення цієї 

проблеми в групі мають можливість доповнити знання останніх здобувачів 

освіти, оперуючи більшим об'ємом джерел і літератури (аналогія Белл-

Ланкастерської системи) [9, c. 21]. 

Отже, сучасна методична наука розглядає багато форм і методів 

проблемного навчання. Всі вони вимагають від викладача ЗП(ПТ)О глибокої 

ретельної підготовки та великого об'єму роботи, а від здобувачів освіти - 

систематичного засвоєння знань в процесі обговорення проблеми. 

 



 

Глава II. Структура проблемного заняття 

Проблемне навчання на сучасному етапі є найбільш перспективним 

напрямком засвоєння знань в освітній системі України. Розглянемо етапи 

проблемного навчання за допомогою таблиці. 

СПІВВІДНОШЕННЯ ЕТАПІВ РОБОТИ З ПРИЙОМАМИ НАВЧАННЯ ТА 

ФОРМАМИ ДІЯЛЬНОСТІ  
 

Етапи 

роботи 

Прийоми роботи й форми діяльності на занятті 

1. Актуалізація, 

самостійна 

робота здобувачів 

освіти 

Дискусія 
♦ визначення думок здобувачів освіти, виявлення  

початкового рівня знань і уявлень про проблему, активізація 

емпіричного досвіду й опорних знань; 

♦ повідомлення теми, мети, завдань уроку, обмін думками, 

відокремлення із загального змісту проблеми окремих 

елементів, знаходження найпростішого зв'язку між ними; 

♦ перегляд фрагментів навчального фільму з попередньою 

постановкою завдання, аналіз тексту, обговорення заданої 

проблеми, створення проблемної ситуації, тест з 

інтерпретацією результатів, психологічна методика або 

практикум; 

♦ тестування з визначенням результатів, аналіз проблемної 

ситуації; бліц-анкетування з негайною обробкою результатів, 

письмове або усне опитування тощо; 

♦ постановка проблеми. 

2. Подача нового 

матеріалу 
Діалог 
♦ колективний пошук розв'язання проблем, 

♦ самостійне рішення пізнавальних завдань; 

♦ експеримент, самостійне розв'язання пізнавальних завдань 

з використанням запитань і вправ, 

♦ пояснення навчального матеріалу шляхом діалогу 

3. Робота по 

використанню 

тільки що 

засвоєного 

матеріалу 

♦ створення ситуації розв'язання проблемних завдань по 

аналогії узагальнення й систематизації завдань, вирішення 

даних проблемних ситуацій, робота із завданнями, вправами, 

гра тощо. 

♦ рішення проблеми, підведення підсумків заняття; 

♦ повідомлення домашнього завдання. 

 

 

 



 

Повернемось до характеристики етапів вирішення проблеми. 

1. Актуалізація  опорних знань. 

Цей етап вважається одним з важливіших, оскільки для повноцінного 

проблемного навчання необхідна наявність у здобувачів освіти певної 

систематизованої бази знань, а також наявність умінь та навичок 

дослідницької роботи, а саме аналізу і синтезу. Актуалізація опорних знань - 

це організована викладачем діяльність здобувачів освіти по оперуванню 

матеріалом, який вивчався на занятті та вдома. Вона може бути усною, 

письмовою та письмово-графічною. Бажано щоб перевірка носила 

тематичний характер. Викладач відбирає для перевірки матеріал, важливий за 

змістом та складний для засвоєння. До основного питання треба додавати 

допоміжні, внутрішньо пов'язані з основним. Формулювання питання 

повинно бути простим і точним, зрозумілим здобувачам  освіти.  

Основними методичними правилами проведення перевірки знань 

попереднього матеріалу є: 

 - відбір матеріалу виходячи з запланованих цілей; 

 - різноманітність видів та форм перевірки; 

 - співвідношення питань та завдань на всіх рівнях пізнавальної 

самостійності; 

 - повнота змісту питань, які виносяться на перевірку; 

 - принцип тематичного зв'язку (всі питання повинні бути послідовними 

і пов'язаними між собою); 

 - результативність (кількість оцінок та їх якість, активність класу під 

час перевірки, рецензування, додаткові питання, зошити); 

 - обов'язкове підведення підсумків; 

 - попередня реклама перевірки при організації домашнього завдання. 

   Етап актуалізації опорних знань має дві функції: контрольно-облікову 

та навчаючу, які повинні привести до загальної результативності процесу 

навчання. 

 Як варіант застосування контрольно-облікової функції  є проведення 



 

«круглого столу». Даний вид діяльності доцільно проводити після вивчення 

історичного періоду, тематичного розділу. Наприклад, тематичне оцінювання 

за розділом «Західноукраїнські землі в міжвоєнний період» [Додаток №1]. 

2. Постановка проблемної ситуації. 

На цьому етапі необхідно провести кордон між вже вивченим і ще 

невідомим матеріалом створивши ситуацію інтелектуального протиріччя. 

Постановка проблемної ситуації повинна торкатись й емоційного настрою, 

тому може проводитись у різноманітних формах - від розповіді викладача до 

рольових ігор та вистав.  При постановці проблемної ситуації, можна 

використовувати випереджальний метод, із застосуванням індивідуальних та 

командних завдань. Так, готуючись до викладання нової теми: «Козацько-

селянські повстання кінця XVI ст.», викладач дає завдання трьом здобувачам 

освіти – підготувати повідомлення про життєвий шлях ватажків козацько-

селянських повстань. При викладанні нового матеріалу викладач застосовує 

розповідь здобувачів освіти, які в своїх розповідях виступають у ролі 

ватажків повстань: Северина Наливайко, Тараса Федоровича, Криштофа 

Косинського [Додаток №2]. 

3. Формулювання проблеми та питань. 

В залежності від вікової групи, підготовленості здобувачів освіти і типу 

заняття це робить сам викладач чи разом зі здобувачами освіти, чи  здобувачі 

освіти самі виділяють проблему. 

Слід виділяти проблему від обставин, показати основні протиріччя 

всередині неї. 

4. Формулювання гіпотез. 

Протягом цього етапу проводиться діалог викладача з навчальною 

групою у формі питань по різноманітним аспектам проблеми. У випадку 

групової роботи гіпотези формулюються та обговорюються всередині групи, 

без втручання викладача. 

5. Пошуки вирішення проблеми, аналіз результатів. 

Протягом цього етапу проходить обговорення наявних гіпотез, 



 

запропонованих здобувачів освіти чи всією групою. Рівень втручання 

викладача залежить від рівня активності класу. 

6. Аналіз результатів дискусії. 

Аналіз результатів робить викладач. Він допомагає навчальній групі 

виділити загальні риси усіх можливих рішень та підвести під них наукове 

підґрунтя. При цьому викладач обов’язково вчить здобувачів освіти 

самостійно робити підсумки по кожному пункту плану уроку [Додаток №3]. 

Для пояснення роботи цього методу наведемо приклади 

«Американського досвіду організації навчання у співробітництві». 

В американській педагогіці під навчанням у співробітництві 

(кооперативним) розуміється навчання здобувачів освіти у невеликих групах. 

Воно має своїми витоками ідеї Дж. Дьюї і експериментальну практику 

першої чверті XX ст. [10, c. 64]. 

Дослідницький метод - його використання можливо лише в старшій 

групі при умові наявності у здобувачів освіти навичок самостійної 

дослідницької роботи, уяви про критичне ставлення до аналізу джерел та 

літератури, а також про логіку наукового пізнання. Суть методу полягає в 

тому, що викладач лише пропонує проблемну ситуацію, все інше здобувачі 

освіти виконують самостійно при мінімальному втручанні викладача. Однак 

на значно раніших етапах навчання використання даного методу недоцільно 

у зв'язку з відсутністю у здобувачів освіти цілого комплексу необхідних 

знань та умінь для проведення дослідження. Наприклад, при вивченні теми: 

«Голод 1932-1933 рр. в Україні» (I курс) викладач надає здобувачам освіти 

історичні документи, проаналізувавши які, вони формують висновки щодо 

даного історичного періоду [Додаток 4]. 

Евристичний метод - використовується в середній віковій групі та має 

на меті не тільки проблемне навчання, а й удосконалення та поетапне 

засвоєння методики самостійного дослідження. Основа методу - постановка 

складної для вирішення проблеми, а потім - поділ її на дрібні підпроблеми, 

вирішення яких можливо для здобувачів освіти з певним рівнем знань і 



 

умінь. Можливо також використання евристичної бесіди - проблемного 

діалогу зі здобувачами освіти, коли за допомогою багатьох проблемних 

питань будується чіткий логічний ланцюжок розмірковувань, що приводять 

до вирішення запропонованої проблеми. Застосування цього методу сприяє 

розвитку у здобувачів освіти навичок історичного дослідження та загальної 

логіки міркувань. 

Проблемне викладення матеріалу як метод використовується на I, II, та 

III курсах. На прикладі демонстрації логіки власних розумових дій, викладач 

демонструє здобувачам освіти суть проблемного методу, залучає їх до 

проектів [Додаток № 5]. 

В залежності від обраного методу будується все заняття проблемного 

навчання. 

Слід ще раз наголосити, що проблемне навчання в основі має груповий 

характер. Саме цей фактор визначає суттєву різноманітність його форм, які 

залежать від загальної підготовленості групи, віку здобувачів освіти, рівня їх 

індивідуальних знань і умінь. Якщо для обговорення проблеми та 

формулювання гіпотез використовується лише групова наукова робота чи 

дискусія, то для визначення проблемної ситуації важливо використовувати 

декілька методик - від ігрових та емоційно забарвлених (ігри, вистави) до 

статистичних (побудова таблиць, схем). Більш результативними є уроки-

проекти, виконання практичних робіт. 

Визначаючи роль викладача в проблемному навчанні треба визначити, 

що з кожним етапом вона стає значно пасивнішою, але при умові 

безперервності використання методу. При проблемному викладенні 

матеріалу викладач всі етапи дослідження виконує сам, пізніше лише 

формулює проблему, а ще пізніше (на більш високому рівні навченості 

здобувачів освіти) лише ставить проблему перед навчальною групою. Вже 

після відпрацювання проблемного бачення здобувачі освіти зможуть не 

тільки самостійно вирішувати проблеми, але й бачити їх в будь-якому 

теоретичному матеріалі, та орієнтуватися на позитивний результат. 



 

Глава III. Проблемна ситуація - основна категорія проблемного 

навчання 

Проблемна ситуація - пізнавальна ситуація, за якої здобувачу освіти 

недостатньо наявних знань для розв'язання, виконання теоретичного чи 

практичного завдання, що породжує суб'єктивну потребу в нових знаннях, 

стимулює пізнавальну активність. 

Для здобувача освіти проблемна ситуація виникає тоді, коли в нього є 

пізнавальна потреба та інтелектуальні можливості розв'язати завдання. Він 

усвідомлює суперечності між відомим і невідомим, даним і знайденим 

самостійно, умовами і вимогами. 

Методика проблемного навчання ґрунтується на стимулюванні роботи 

мислення (репродуктивного, продуктивного). Найвищий рівень проблемності 

навчальної ситуації свідчить, що здобувач освіти сам формулює проблему 

(завдання), знаходить розв'язок, здійснює його і контролює правильність 

розв'язання. За низького рівня проблемності здобувач освіти реалізує тільки 

третій компонент цього процесу (розв'язування), а все інше здійснює педагог. 

У проблемній ситуації здобувач освіти має справу з незрозумілим, 

невідомим, тобто діє в об'єктивних обставинах, в яких проблема вимагає від 

нього розумових, нерідко і практичних зусиль і дій. Коли в діяльність 

здобувача освіти включається мислення, проблемна ситуація перетворюється 

на завдання та пошук шляхів його вирішення. Воно виникає з проблемної 

ситуації, тісно пов'язане з нею, однак і суттєво відрізняється (виникає як 

наслідок аналізу проблемної ситуації). 

Отже, вирішення проблемної ситуації є особливим станом здобувача 

освіти, що свідчить про його пізнавальну потребу в пошуку нових знань або 

принципів дії, а також побудови нових способів дії. 

Проблемні ситуації можуть бути: 

- теоретичними ˗ необхідність розкрити нову закономірність, 

відношення, потрібні для пояснення певного явища, доведення 

істинності певного твердження; 



 

- практичними ˗ неузгодженість на рівні предмета дії. 

На практиці проблемне навчання реалізується через вирішення 

проблемних завдань. Джерелами таких завдань є історія науки і техніки, 

екстремальні ситуації професійної діяльності, життєві факти, альтернативні 

методи розв'язування професійних завдань. 

Для створення і розв'язання проблемної ситуації необхідні: проблеми, 

труднощі, суперечності між старим і новим, відомим і невідомим, 

недостатність стандартних засобів діяльності; наявність пізнавальної 

потреби; фізичні, інтелектуальні, операціональні можливості діяльності. 

Здобувач освіти опиняється в інтелектуально складній ситуації, з якої 

повинен знайти вихід. Як правило, про проблемну ситуацію свідчать 

запитання: "Чому?", "Як?", "У чому причина?", "Який зв'язок між цими 

явищами?" та ін. [ Додаток №6]. 

У процесі навчання виникають також проблемні завдання, особливість 

яких полягає у тому, що їх розв'язання ґрунтується на минулому досвіді 

здобувача освіти, передбачає пошук відповіді за аналогією або подібністю. 

У проблемній ситуації знайти відповідь на основі досвіду неможливо, 

необхідно побудувати новий спосіб розв'язання або виявити нову 

закономірність. Тому важливими умовами її появи є ступінь новизни 

пізнавального елемента і рівень його узагальненості. Проблемні ситуації 

бувають основними, частковими, допоміжними. Інтелектуальна діяльність у 

проблемній ситуації зумовлює новий рівень узагальнення, відкриває нові 

можливості розвитку [11, c. 35]. 

Проблемні ситуації виникають: 

-     за умови, що учні не знають способу розв'язування поставленого 

завдання; не можуть відповісти на поставлене питання, пояснити певний 

факт; 

-      за необхідності використання раніше засвоєних теоретичних знань 

на практиці; 

-      унаслідок протиріччя між теоретичною можливістю розв'язання 



 

задачі та практичною неможливістю застосування саме цього способу; 

-     унаслідок протиріччя між практично досягнутим матеріалом і 

відсутністю в учнів знань для теоретичного обґрунтування. 

Етапами інтелектуальної діяльності є: 

- розуміння завдання, сформульованого викладачем, або 

здобувачем освіти; 

- прийняття завдання здобувачем освіти (розв’язання  завдання 

повинне бути особистісно значущим, зрозумілим і прийнятним); 

- емоційне переживання, бажання формулювати і розв’язувати 

власне завдання. 

Проблемне засвоєння знань можливе за наявності послідовної системи 

проблемних ситуацій, спрямованих на збагачення знань і дій. 

Проблемне навчання передбачає засвоєння знань, творчу активність 

особистості. Його елементи застосовуються у виробленні професійних 

компетенцій. 

Умовою успішності проблемного навчання є високий творчий 

потенціал, інтелектуальна працездатність, професійна майстерність 

викладача. Він повинен ставити проблеми відповідно до пізнавальних 

можливостей здобувачів освіти, організовувати їх пізнавальну активність, 

дозувати свою допомогу, фіксувати стадії розв'язання проблеми, підсумки. 

Загалом у проблемному навчанні засвоєння знань відбувається як 

суб'єктивне відкриття їх здобувачами освіти за допомогою педагога. 

Головними його умовами є виникнення у кожного здобувача освіти 

пізнавальної потреби в навчальному матеріалі; суб'єктивне відкриття ними 

нових знань, необхідних для розв'язання теоретичних і практичних завдань. 

Системне використання проблемного навчання сприяє розвитку у здобувачів 

освіти мотивів до творчого навчання. 

Виходячи з цього, основною категорією проблемного навчання є 

проблемна ситуація, під якою розуміють інтелектуальне ускладнення, що 

виникає в людини, коли вона не в змозі на основі своїх знань і досвіду 



 

пояснити явище, факт, не може досягти мети вже відомим способом, або 

коли виникає протиріччя між уже відомим і новим знанням [12, с. 7]. 

Таким чином, проблемна ситуація стає початком розумової діяльності. 

Розумова діяльність учнів стимулюється постановкою питання. Воно має 

бути складним настільки, щоб викликати ускладнення в здобувачів освіти, і 

водночас бути посильним для самостійного знаходження відповіді. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Глава IV. Класифікація методів проблемного навчання 

Існують різні класифікації методів проблемного навчання відповідно 

до мети навчання.  

За способом вирішення проблемних завдань виділяють чотири методи :  

- проблемний виклад (педагог самостійно ставить проблему і 

самостійно вирішує її );  

- спільне навчання (педагог самостійно ставить проблему, а 

рішення досягається спільно зі  здобувачами освіти);  

- дослідження (педагог ставить проблему, а рішення досягається 

здобувачами освіти самостійно);  

- творче навчання (здобувачі освіти самостійно формулюють 

проблему і знаходять її рішення).  

М.І. Махмутов залежно від способу подання навчального матеріалу 

(проблемних ситуацій) і ступеня активності здобувачів освіти виділив шість 

методів:  

-        метод монологічного викладу,  

- метод міркування,  

- діалогічний метод викладу,  

- евристичний метод навчання,  

- дослідницький метод і метод програмованих завдань.  

Перші три групи методів представляють варіанти викладу навчального 

матеріалу викладчем, другі три групи – варіанти організації самостійної 

навчальної діяльності здобувачами освіти. У кожній з цих груп методів 

передбачається збільшення активності здобувачів освіти, таким чином, 

проблемності навчання [13, с. 28].  

Монологічний метод – це незначна зміна традиційного методу 

навчання. Він використовується для того, щоб передати значний обсяг 

інформації, а сам навчальний матеріал при цьому не змінюється. Враховуючи 

об'єктивні труднощі здобувачів освіти із засвоєння матеріалу, педагог не 

створює, а забезпечує мінімальне окреслення проблемних ситуацій з метою 



 

підтримки інтересу у здобувачів освіти. В умовах проблемної ситуації форма 

викладу – розповідь, лекція. Як варіант використання монологічного методу 

– підготовка здобувачами освіти історичного есе [Додаток №7]. 

Метод міркування – до монологу викладача додаються елементи 

міркування. Викладач, визначаючи наявність проблемних ситуацій, показує, 

як висувалися різні гіпотези при вивченні тієї чи іншої проблеми. Педагог, 

користуючись цим методом, демонструє історичний і логічний шлях 

наукового пізнання, примушуючи здобувачів освіти стежити за діалектичним 

рухом думки до істини. Цей метод вимагає більшої перебудови навчального 

матеріалу, порівняно з традиційними і попереднім методом. Порядок 

висвітлення фактів обирається таким чином, щоб об'єктивні суперечності 

змісту були представлені особливо підкреслено і порушували пізнавальний 

інтерес здобувачів освіти і бажання їх вирішити. При цьому ведеться не 

стільки діалог зі здобувачами освіти, скільки монолог: питання можуть 

задаватися викладачем, але вони не вимагають відповіді й використовуються 

тільки для того, щоб привернути здобувачів освіти до уявного аналізу 

проблемних ситуацій, активізувати, але не реалізувати їх уявну пошукову 

активність. Форма викладу – бесіда, лекція.  

Метод міркування можна застосовувати на різних структурних 

елементах уроку. Наприклад, при вивченні теми: «Початок Другої світової 

війни», викладач на початку уроку ставить здобувачам освіти проблемне 

питання: «Яке місце в планах А. Гітлера займала Україна?». Відповідь на 

проблемне питання здобувачам освіти необхідно буде дати наприкінці уроку. 

Пряму відповідь викладач не надає, але протягом всього уроку підводить до 

розуміння цієї проблеми. 

За діалогічним методом структура навчального матеріалу залишається 

такою ж, як і при використанні методу міркування, проте, зважаючи на 

обмеженість у часі навчального процесу, зміст переданої інформації може 

бути скорочений. При використанні діалогічного методу замість питань, на 

які викладач самостійно дає відповіді, задаються інформаційні питання, і до 



 

обговорення активно залучаються здобувачі освіти. Вони беруть участь у 

постановці проблеми, висувають припущення, намагаються самостійно 

довести свої гіпотези. Навчальний процес при цьому відбувається під 

контролем викладача, який самостійно ставить проблемне завдання. 

Здійснюється не стільки допомога здобувачам освіти  щодо пошуку 

відповідей, скільки самостійна їх констатація – завдяки або всупереч 

припущенням здобувачами освіти. Разом з тим, діалогічний метод створює 

можливість реалізувати пошукову активність, за рахунок чого підвищується 

мотивація, успішніше засвоєння знань. Основні форми викладання – 

пошукова бесіда, розповідь.  

Евристичний метод навчання в концепції М.І. Махмутова полягає в 

тому, що навчальний матеріал, маючи ту ж послідовність, що і в 

діалогічному методі, розділяється на окремі елементи, в яких викладач 

додатково ставить пізнавальні завдання, які вирішуються безпосередньо 

здобувачами освіти. Навчальний процес здійснюється під керівництвом 

педагога: викладач ставить проблеми, які слід вирішити, констатує 

правильність тих чи інших висновків, які вже на подальших етапах є 

підставою для самостійної діяльності здобувачів освіти. Тим самим 

досягається імітація самостійного дослідження здобувачами освіти, але в 

межах керівництва і допомоги педагога. Формою реалізації даного методу є 

поєднання евристичної бесіди з вирішенням проблемних задач [14, с. 31].  

Під час застосування дослідницького методу система навчання зазнає 

певних змін. Якщо за основу взяти евристичний метод, то структура і 

послідовність подачі матеріалу залишається такою ж. Однак постановка 

питань викладачем здійснюється не на початку того чи іншого елемента 

вивчення проблеми, а вже за підсумками її самостійного розгляду 

здобувачами освіти, тобто діяльність викладача носить не спрямовуючий 

характер, а оцінюючий, констатуючий. Дії здобувачів освіти набувають 

більш самостійного характеру, вони додатково навчаються не тільки 

вирішувати проблему, а й стають здатними її виділити, усвідомити, 



 

сформулювати, що є більш цінним для розвитку особи і формування 

наукового підходу мислення. За формою організації досліди можуть бути 

різноманітні: експеримент, екскурсія та збір фактів, бесіда з мешканцями 

міста, підготовка доповіді, конструювання та моделювання.  Наприклад, 

здобувачі освіти, отримавши новий матеріал з теми: «Козацько-селянські 

повстання кінця XVI ст.» вчаться самостійно робити висновки, аналізувати 

події, формувати власне бачення подій [Додаток №8]. 

М.І. Махмутов особливо виділив метод програмованих дій або 

програмованих завдань. Використовуючи даний метод, педагог здійснює 

розробку цілої системи програмованих завдань, в якій кожне завдання 

складається з окремих елементів. Ці елементи містять частину 

досліджуваного матеріалу або певний напрям, у рамках якого здобувач 

освіти самостійно визначає і вирішує відповідні проблеми, регулює 

проблемні ситуації. Після вивчення одного елементу здобувач освіти, 

зробивши самостійно відповідні висновки, переходить до наступного, 

причому доступність наступного етапу визначається правильністю висновків, 

зроблених на попередньому.  

За характером взаємодії й розподілу активності педагога та здобувачів 

виділяють п'ять способів організації навчального процесу (бінарні методи), в 

яких певному методу викладання відповідає свій метод навчання: 

- повідомлення і виконання;  

- пояснювальний і репродуктивний;  

- інструктивний і практичний; 

- пояснювально-спонукальний; 

- частково-пошуковий, спонукальний і пошуковий.  

Метод повідомлення являє систему прийомів, які забезпечують 

повідомлення викладачем фактів без додаткового їх пояснення, узагальнення 

та систематизації. При застосуванні даного методу, для кращого засвоєння 

матеріалу рекомендується використовувати актову залу [Додаток №9]. 

Метод виконання являє собою поєднання прийомів, що характеризують 



 

навчальну діяльність здобувачів освіти за зразком, використовуючи раніше 

набуті навички. Цей метод включає: розповідь викладача, заучування 

викладених викладачем фактів без аналізу й осмислення.  

Пояснювальний метод складається з системи прийомів, що включають 

повідомлення й узагальнення викладачем фактів з даного навчального 

предмету, їх опис і пояснення.  

Репродуктивний метод навчання – система таких прийомів, як 

слухання й осмислення, сприйняття, спостереження, систематизація фактів, 

рішення типових задач, аналіз. Даний метод застосовується для осмислення 

теоретичних знань, для заучування навчального матеріалу. 

Інструктивний метод викладання – викладач інструктує здобувачів 

освіти щодо того, що і як потрібно робити. Даний метод використовується 

для організації практичної діяльності здобувачів освіти.  

Практичний метод поєднує такі прийоми:  

-  вироблення навичок практичних дій з виготовлення певних 

предметів або їх обробки з метою вдосконалення;  

- діяльність, пов'язана з технічним моделюванням, конструюванням 

та винаходом.  

Пояснювально-спонукальний метод викладання являє собою поєднання 

прийомів пояснення і спонукання здобувача освіти до самостійних дій 

пошукового характеру. Навчальний матеріал частково пояснюється 

викладачем, а частково дається здобувачем освіти.  

Частково-пошуковий метод навчання передбачає поєднання 

сприйняття здобувачем освіти пояснень викладача з його власною 

пошуковою діяльністю. Виконання завдань вимагають самостійного 

проходження всіх етапів пізнавального процесу. Прийомами навчання 

найчастіше є слухання й осмислення, аналіз фактів, систематизація, пошук 

вирішення проблем.  

Спонукальним методом викладання називається діяльність викладача, 

яка спонукає активну розумову діяльність здобувача освіти [Додаток №10].  



 

Пошуковий метод навчання представляє розумові дії з формулювання 

проблеми і знаходження шляху її вирішення [15, с. 38]. 

Проблемне навчання в ЗП(ПТ)О є актуальним, так як сприяє 

формуванню сучасного конкурентноспроможнього робітника, гармонійно 

розвинену творчу особистість, здатну логічно мислити, знаходити рішення в 

різних проблемних ситуаціях, здатну систематизувати і накопичувати знання, 

здатну до високого самоаналізу, саморозвитку і самокорекції. Постійна 

постановка перед здобувачем освіти проблемних ситуацій призводить до 

того, що він не «пасує» перед проблемами, а прагне їх вирішити, тим самим 

ми маємо справу з творчою особистістю, завжди здатною до пошуку.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Глава V. Позитивні риси та вади проблемного навчання. 

Незважаючи на всю прогресивність проблемного навчання, в сучасних 

ЗП(ПТ)О переважає пояснювально-ілюстративний метод. Таке положення 

пояснюється неекономічністю методу постановки та вирішення проблеми. 

Постановка проблемної ситуації, пошук гіпотез, дискусії та вирішення 

проблеми вимагає дуже багато навчального часу, не залишаючи місця для 

викладання фактичного матеріалу. Це тим більш незручно, оскільки існує 

можливість втратити цілісне уявлення про загальноісторичний процес, а у 

свідомості здобувача освіти може виникнути картина історії у вигляді 

ланцюга проблем, зв'язок між якими він не зможе знайти. 

Викладачі теж не дуже активно вводять у практику цей метод, тому що 

він супроводжується опрацюванням великого обсягу джерел і літератури, 

необхідної для повноцінної роботи над проблемою. Постійна робота на 

високому науковому рівні, обробка великої кількості джерел і новітньої 

історичної літератури, визначення і складання проблемних ситуацій і 

завдання кожним здобувачем освіти своєї частки загальної справи та 

персональна відповідальність кожного здобувача освіти за всіх і невдачі 

групи; різних можливостей - принесення кожним здобувачем освіти групи 

балів до загальної скарбнички команди, зроблених шляхом покращання 

власних попередніх результатів. 

Перший варіант  – навчання у команді (університет Дж. Хопкінса у 70 -

ті рр.). Здобувачі освіти розподіляються на групи, обов'язково з різним 

рівнем навченості (на підставі тестування попередніх занять). Викладач 

розповідає навчальний матеріал. Здобувачі освіти за групами закріплюють 

його, кожному надається індивідуальне завдання. Кожний здобувач освіти 

працює у власному темпі, успіх кожного відмічається у спеціальному 

журналі [Додаток №11].   

Другий варіант – «Пила» (Каліфорнійський ун-т 1978 р.). Здобувачі 

освіти поділяються на групи по 4-6 осіб і працюють над матеріалом, який 

поділено на логічно завершені фрагменти. Кожен член групи шукає матеріал 



 

зі своєї частини. Потім здобувачі освіти, що вивчають одне питання в різних 

групах, збираються і обмінюються інформацією («зустріч експертів»). На 

кінець заняття кожен член групи знає весь матеріал теми. Звітують про 

виконану роботу вся команда в цілому і окремі здобувачі освіти. 

Третій варіант – «Навчаємось разом» (ун-т штату Міннесота). 

Здобувачі освіти розділяються на однакові за рівнем навченості групи по 3-5 

осіб. Кожна група отримує одне завдання, котре є частиною великого 

завдання, над яким працює вся група. В межах групи здобувачі освіти 

самостійно визначають ролі кожного члена групи. Звіт про виконання роботи 

робиться від імені всієї групи [16, с. 13]. 

Отже ми бачимо, що американський досвід має багато спільних рис з 

методикою проведення групової роботи над проблемою спільно всіма 

членами учнівського колективу під керівництвом викладача. 

Треба відмітити, що для повноцінного проведення проблемного 

навчання методисти виділяють кілька типів заняття згідно методам, які 

використовуються при вирішенні проблемної ситуації (завдання)       

[Додаток 12]. 

 Розробка нових підходів для підвищення ефективності заняття, 

організація роботи здобувачів освіти, постійний контроль над процесом 

обговорення - все це виявляється важким тягарем для викладачів, особливо з 

загальним навантаженням викладачів та поганою економічною підтримкою 

введення цього методу [17, с. 44]. 

Крім цього проблемне навчання вимагає високого рівня знань та 

бажання вчитися від здобувачів освіти, саме тому спроби ввести проблемне 

навчання як систему виявились нежиттєвими, а пропонується застосовувати 

проблемний метод в комплексі з загальноприйнятими до суцільної 

перебудови системи освіти в Україні. 

Проблемне навчання має низку особливих рис: визначення мети через 

конкретні елементи знань і навчальні уміння, вхідний контроль знань 

максимальної кількості здобувачів освіти  навчальної групи, подання 



 

навчального матеріалу великими блоками, мінімізація навчального 

матеріалу, багаторазове повторення основних моментів навчальної теми, 

контроль за засвоєнням основних положень, застосування знань в 

стандартних і нестандартних ситуаціях, загальний вихідний контроль 

максимальної кількості здобувачів освіти, використання зорових опор для 

кращого запам'ятовування матеріалу, створення інституту помічників 

викладача, відкритий облік досягнень здобувачів освіти  , можливість у будь-

який момент виправити оцінку на кращу, широке застосування взаємно і 

самоконтролю та інше. 

Проблемне навчання має і певні недоліки. Його не завжди можна 

використовувати через складність матеріалу, що вивчається, 

непідготовленість суб'єктів навчального процесу. Останній аспект набуває 

особливої вагомості на сучасному етапі розбудови української держави. Це 

пов'язане: 

- по-перше, зі спадом мотивації педагогічної діяльності вчителів; 

- по-друге, зі зниженням рівня мотивації навчально-пізнавальної 

діяльності молоді; 

- по-третє, з кризою в соціально-економічній сфері України взагалі та 

в освітній сфері зокрема.  

Більшість сучасних публікацій з теорії навчання пов'язані з проблемами 

активізації навчальної діяльності учнів. Мета активізації шляхом 

проблемного навчання полягає не в тому, щоб навчити здобувачів освіти 

окремих розумових операцій, а в тому, щоб сформувати систему розумових 

дій, за допомогою яких вони зможуть, використовуючи отримані знання, 

розв'язувати нестандартні, нестереотипні задачі [Додаток №13]. 

Таким чином, проблемний тип навчання відрізняється від традиційного 

тим, що його метою є не тільки засвоєння результатів наукового пізнання, 

системи знань, але власне і процесу отримання цих результатів, формування 

пізнавальної діяльності. Розвиток особистих здібностей здобувача освіти. 

Безумовно, ця концепція не вирішує всіх проблем, які виникають у 



 

освітньому процесі, але вона має суттєві переваги порівняно з пояснювально-

ілюстративним типом навчання. 

Основні переваги проблемного навчання полягають у тому, що воно 

розвиває розумові здібності здобувачів освіти як суб'єктів процесу навчання; 

викликає у них інтерес до пізнавання нового і відповідно сприяє виробленню 

мотивів і мотивації навчально-пізнавальної діяльності; пробуджує їх творчі 

нахили; має різнобічний характер; виховує самостійність, активність і 

креативність здобувачів освіти; сприяє формуванню всебічно розвинутої 

особистості, спроможної вирішувати майбутні професійні та життєві 

проблеми. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Висновки 

 Проблемне навчання є однією з найважливіших технологій сучасних 

ЗП(ПТ)О, яка має бути застосована у найбільш широких масштабах. Адже 

саме ця технологія навчання забезпечує високу ефективність 

інтелектуального розвитку особистості. Саме висока ефективність розвитку 

здобувачів освіти і є найбільш позитивною особливістю технології 

проблемного навчання. Але, як і в будь-якій технології навчання, в технології 

проблемного навчання   мають місце і негативні особливості, які є дуже 

значними та вирішальними для навчання. 

На даному етапі розвитку суспільства проблемне навчання не має 

досить великого застосування у навчанні. Викладачі, використовуючи 

технологію такого навчання не мають повного уявлення про її застосування 

та допускаються багатьох помилок при складанні плану уроку. 

Самонавчання, яке в деяких джерелах прирівнюється до проблемного 

навчання, є більш поширеним, але менш ефективним ніж проблемне. 

Підводячи підсумки, визначимо переваги та недоліки проблемного 

навчання.  

Серед переваг даної технології можемо виділити те, що реалізація 

проблемного навчання:  

- дозволяє досягти більш глибокого розуміння матеріалу та його 

свідомого засвоєння;  

- викликає пізнавальну потребу в новому знанні;  

- формує комунікативні та творчі здібності;  

- розвиває самостійність, активність, колективізм;  

- продукує всебічно розвинену особистість, здатну вирішувати в 

майбутньому складні життєві та професійні проблеми.  

 Незважаючи на ряд переваг проблемного навчання, ми, звичайно, не 

розглядаємо його як панацею. Як і будь-яка педагогічна технологія, 

проблемне навчання при застосуванні має і свої недоліки. Серед них:  

- технологія вимагає більших часових затрат на уроці та зусиль з боку 



 

викладача (за американськими дослідженнями – більша втрата часу 

на уроці, порівняно з традиційним навчанням на 20 %, а при 

підготовці викладач витрачає більше часу на 30 %);  

- проблемне навчання не завжди можна застосовувати через 

складність навчального матеріалу та через непідготовленість 

суб’єктів освітнього процесу;  

- складно поставити здобувача освіти в позицію відкривача нових 

знань [18, c.24].  

Таким чином, проблемне навчання має значні можливості в 

підготовці професійних кадрів ЗП(ПТ)О, а це означає, що його необхідно 

широко використовувати в практиці професійно-технічних навчальних 

закладів. Для цього викладач повинен мати як професійні компетенції 

(визначати доцільність введення проблемного навчання в навчальний процес, 

виходячи з конкретних ситуацій і змісту навчального матеріалу, володіти 

методикою конструювання проблемних ситуацій, уміти структурувати 

проблемне навчання, знати етапи організації проблемного заняття й володіти 

ними), так і відповідний рівень особистісного розвитку (володіти 

діалектикою пізнання, мати розвинуте діалектичне мислення, уміти 

вичленувати протиріччя в будь-якому навчальному матеріалі й зробити їх 

доступними для здобувачів освіти). 

Однак у практиці ЗП(ПТ)О не часто можна зустріти продуману й 

системну реалізацію проблемного навчання. Формально приймаючи його 

основні ідеї, багато викладачів тлумачать проблемне навчання як питально-

відповідну форму навчання, тим самим спотворюючи своєрідність 

проблемного питання й замінюючи його інформаційним, навідним, 

риторичним, відтворювальним і т.п. 
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Додаток №1 

Здобувачі освіти гр. Е 19-7/9 ВПУ №17 під час проведення тематичного 

оцінювання. 
        

 

Додаток №2 

Здобувачі освіти під час уроку-проекту "Козацько-селянські повстання кінця 

XVI ст." 

 



 

 

 



 

        

Додаток №3 

Підведення підсумків уроку в навчальній групі М 20-10/МС 
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Аналіз результатів дискусії в навчальній групі Е 19-7/9 

 

          

Додаток №5 

Використання методу проблемного викладання в навчальній групі К 19-40/9 



 

              

Додаток №6 

Переможці 1 етапу олімпіади з історії України 
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Переможці конкурсу історичного есе 

 

Додаток №8 

Використання діалогічного методу.  Урок в навчальній групі М 20-10/МС 
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Використання методу повідомлення 

 

 

Додаток №10 

Використання спонукального методу. Урок в навчальній групі М 20-10/МС 

 

 

Додаток №11 



 

Групова робота над поставленою проблемою. Урок в навчальній групі  

М 19-5/9 
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Розробка нових підходів для підвищення ефективності заняття 
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Активізація навчальної діяльності здобувачів освіти під час уроку           

в навчальній групі К 19-40/9 

 

 

 

 


