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Використання проблемних ситуацій у початковій школі  
Перші згадки про метод проблемного навчання як окрему 

одиницю навчальної діяльності з'явилися ще в 60-тих роках ХХ 
століття (термін уперше обґрунтував у своїх працях І. Я. Лернер). 
Проблемне навчання в наукових працях І. Я. Лернера, 
М. І. Махмутова, М. М. Скаткіна розглядається як засіб та технологія 
розвивальної освітньої підготовки, спрямований на активне засвоєння 
учнями знань, формування пізнавального інтересу до навчальної 
діяльності, залучення до пошуку нових шляхів вирішення 
поставлених задач, учнівської творчості та формування вагомих у 
соціумі рис особистості [6].  

Проблемна ситуація допомагає викликати пізнавальну потребу, і 
це одночасно створить умови для засвоєння нового матеріалу. 
Викликати обумовлену потребу в спілкуванні іноземною мовою 
можна за допомогою ситуацій, які мають пряме поєднання з 
буденним життям та найчастіше обговорюваними речами – зі 
ставленнями до інших людей, з дружбою, традиціями, природою, 
мистецтвом. 

Проблемні ситуації повинні сприяти формуванню різних думок 
учнів і не давати змоги дійти до однозначного рішення. Обговорення 
таких ситуацій дозволяє порівняти різні думки, викликає в учня 
потребу захистити свою думку, отож діти можуть навчатися 
аргументувати свої погляди [1].  

Істотно, що більшість учених розглядає проблемну ситуацію на 
першому рівні проблемності (критерієм виступає ступінь активності 
учня у вирішенні проблеми [2].  

На першому рівні проблемності, учень успішно справляється з 
поставленою вчителем проблемою. Другий рівень проблемності, на 
якому вчитель разом з учнем створює проблемну ситуацію й учень 
самостійно вирішує поставлену проблему, і третій рівень, де учень 
самостійно створює проблемну ситуацію та сам або разом з групою 
бере участь у її подальшому вирішенні [2, с. 7].  



Після ґрунтовного дослідження сучасного стану проблемного 
підходу було виявлено 7 різних за характером причин недостатньо 
широкої розповсюдженості цього підходу в українських середніх 
загальноосвітніх школах [5].  

Перша причина соціального, економічного та політичного 
характеру. Добре розроблене в теорії проблемне навчання майже не 
знайшло практичного застосування у 90-их роках ХХ століття, 
оскільки відносно закрите (ізольоване) суспільство не потребувало 
цього.  

Друга причина методологічного характеру. Елементи проблемного 
навчання були впроваджені на рівні одного навчального предмета в 
систему інформаційного методу «безпосередньо», часто без 
урахування несумісності деяких принципів обох методів навчання.  

Третя причина мала дидактичний характер. Так, курс історії в 
школі цілком ґрунтувався на проблемному методі, й саме тому 
вступав у суперечність з іншими предметами та обов'язковими 
навчальними дисциплінами, побудованими за принципами 
інформаційного навчання, оскільки не було вирішено питання про 
місце й роль або навчальну цінність проблемних ситуацій у загальній 
системі навчання.  

Четверта причина психологічного характеру. Складність 
створення проблемної ситуації в навчанні у початковій школі полягає 
в тому, що невідоме в ній має співвідноситися з пізнавально-
комунікативними потребами й можливостями учня, здатного її 
привласнити, а також учителя, готового її прийняти, тобто повинно 
бути чітке розмежування ситуацій у межах якоїсь певної теми, що 
було досить важко впровадити.  

П'ята причина психолого-дидактичного характеру. Більшість 
досліджень концентрують увагу своїх авторів на проблемній ситуації 
та уміннях учнів вирішувати цю ситуацію, однак водночас уміння 
вчителя працювати з проблемними ситуаціями є основоположними, 
оскільки саме викладач на першому етапі «включає» учня в 
проблемну ситуацію.  

Шоста причина соціолінгвістичного характеру. Оскільки в 
початковій школі часто застосовують особистісно-діяльнісний підхід, 
то й виникає складність створення проблемної ситуації, яка пов'язана 
зі специфікою іноземної мови, що розглядає мову одночасно і як мету, 
і як засіб навчання. Під час навчання іноземної мови учень повинен 
опанувати не лише мовні знання і мовленнєві вміння, а й прийняти 
нову систему мислення та соціокультурного світовідчуття.  



Сьома причина методичного характеру. У більшості робіт рівні 
проблемності пов'язані зі ступенем активності учня у вирішенні 
проблеми, причому, лише на першому етапі, коли вчитель ставить 
проблему, а учень її вирішує. Однак не менш важливим є другий етап, 
коли вчитель разом з учнем ставить проблему, й учень її вирішує, а 
також третій етап, на якому учень самостійно ставить проблему та 
вирішує її. Діяльність учителя зараз не зводиться до передачі знань у 
готовому вигляді, а полягає в організації активного пізнання 
студентів, у керуванні їхньою пізнавальною діяльністю [2, с. 9].  

Проблемні ситуації можуть бути різного виду:  
– проблемно-інформаційні, засновані на різному ступені 

інформованості співрозмовника, коли один співрозмовник щось знає, 
а інший хоче знати;  

– проблемно-спонукальні, коли один спонукає до діяльності 
іншого;  

– проблемно-оцінюючі, коли співрозмовника спонукають до 
висловлення свого ставлення, своєї позиції [1].  

За видом інформаційно-пізнавальної суперечності виокремлюють 
такі типи проблемних ситуацій:  

– усвідомлення учнями недостатності попередніх знань для 
пояснення нового факту;  

– зіткнення учнів з необхідністю використання раніше засвоєних 
знань у нових практичних умовах;  

– суперечність між теоретично-можливим шляхом вирішення 
завдання та практичною нездійсненністю обраного способу;  

– суперечність між практично досягнутим результатом виконання 
навчального завдання та відсутністю в учнів знань для його 
теоретичного обґрунтування. 

Залежно від властивостей невідомих, які потрібно розкрити в 
проблемній ситуації, вони бувають:  

– основними (невідоме є основним відношенням або 
закономірністю у темі, що вивчається); 

– допоміжними (невідоме є вужчим відношенням чи 
закономірністю) [4].  

За способом подачі інформації проблемні ситуації бувають:  
– текстовими (виникають під час осмислення учнями інформації, 

що міститься у тексті або графічному матеріалі (у схемах, кресленнях);  
– безтекстовими (створюються усно, через матеріалізовану 

ситуацію – демонстрацію за допомогою пристрою чи природного 
явища). За часом вирішення:  



– короткочасними (використовують для оперативної активізації 
діяльності студентів);  

– тривалими (розв’язується не на одному занятті, а через два-три).  
У будь-якому типі з усіх зазначених учнів використовують 

власний індивідуальний досвід та свою фантазію. Ситуації можуть 
бути тематичними та нетематичними.  

До основних способів та прийомів упровадження проблемної 
ситуації належать:  

а) повідомлення вчителем учням інформації, яка містить 
суперечність;  

б) сприйняття та осмислення різних тлумачень одного й того ж 
явища;  

в) невідповідність між системою знань, навичок і вмінь учнів та 
новим фактом, явищем;  

г) використання сукупності способів та прийомів, у ході яких 
виникає проблемна ситуація [3].  

Різноманітність типів проблемних ситуацій свідчить про їх 
важливу роль у навчальному процесі та зумовлює різні способи їх 
створення.  

Найголовніше значення таких ситуацій полягає в тому, що вони 
стимулюють мовленнєву діяльність суб'єкта. Водночас вони 
допомагають зробити процес навчання керованим, оскільки сама 
ситуація безпосередньо націлює думки учнів у потрібному напрямку 
пошуку змісту висловлювання.  

Створення таких ситуацій переслідує кілька цілей:  
1) стимулювання розумової діяльності учнів;  
2) розвиток мовних навичок, зокрема діалогічного й 

монологічного мовлення;  
3) повторення й закріплення певного лексичного та граматичного 

матеріалу;  
4) проблемна ситуація може також бути способом перевірки 

розуміння прочитаного.  
Учитель зобов'язаний при створенні проблемних ситуацій 

враховувати типові помилки учнів, щоб знання учнів були більш 
усвідомленими, міцними й допомогли учням подолати неправильні 
уявлення, навчили робити самостійні висновки, узагальнення та ін.  

До основних завдань проблемного навчання належать:  
– розвиток мислення, здібностей учнів, їх творчих умінь та 

навичок;  



– виховання активної творчої особистості, яка вміє бачити, 
ставити і згодом знаходити нестандартні шляхи вирішення 
нестандартних проблем;  

– засвоєння учнями знань, умінь, які вони самостійно здобули в 
ході активної пізнавальної діяльності.  

За допомогою проблемного навчання на уроках можна:  
– виявити індивідуальні схильності та здібності кожного з учнів у 

колективі;  
– навчити дітей спостерігати та досліджувати, оскільки в жодному 

підручнику учень не знайде надрукованих відповідей на ті питання, 
які виникають у нього самого під час застосування проблемного 
методу навчання;  

– навчити слухати, чути та сприймати один одного, поважати 
думку співрозмовника або просто мовця; 

– змінити роль учителя (учитель – вже більше не контролер та 
модератор, як раніше, а вже наставник, радник, джерело інформації, 
який розділяє загальну відповідальність за результат).  

Під час навчальної діяльності вчитель, добираючи матеріал, 
змушений виходити з об'єктивних можливостей навчального 
матеріалу: його узагальненості, конкретності, системності, складності, 
умовності, тобто визначає якість навчально-пізнавальної інформації 
та намагається визначити її подальший вплив на формування сторін 
особистості учня. Перша умова для організації проблемного навчання – 
це система структур, що розвиваються. Інакше кажучи, навчальна 
інформація отримує статус задачі, яку учень повинен буде розв'язати 
під керівництвом викладача. Друга умова проблемного навчання 
передбачає варіативність вибору способів її рішення. Третя умова 
проблемного навчання – суб'єктивна позиція учня, усвідомлення та 
прийняття ним мети пізнання й самооцінка наявних засобів для 
рішення та одержання результатів.  

Отже, суть проблемного навчання – це формування та 
подальший розвиток творчих здібностей учнів шляхом активізації 
їхнього мислення на базі проблемних ситуацій, які створює педагог 
під час процесу оволодіння учнями новими знаннями, вміннями та 
навичками. Зі зміною мети навчання саме проблемне навчання може 
сприяти формуванню особистості ХХІ століття. 
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