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Бурлаченко Н.В. Організація проблемного навчання у закладах 

вищої освіти України другої половини XX століття – початку XXI 

століття (за матеріалами педагогічної періодики). – Кваліфікаційна 

наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії в галузі 

знань 01 Освіта/Педагогіка зі спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки – 

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди, 

Харків, 2021. 

В умовах реалізації сучасної освітньої парадигми, яка ґрунтується на 

компетентнісних засадах,  набуває актуальності оновлення змісту й методів 

навчання в закладах вищої освіти. Болонська система освіти обрана як 

модель функціонування європейського простору вищої освіти. Для неї 

характерні високий ступінь єдності змісту й форм навчання, освітньо-

наукове забезпечення мобільності майбутніх фахівців, формування їх 

здатності до постійної самоосвіти, підвищення власного професійного рівня. 

Цей процес супроводжується суттєвими змінами в педагогічній теорії та 

практиці організації освітнього процесу в ЗВО України.  

Зважаючи на це, викладачі ЗВО мають досить гнучко реагувати на 

запити суспільства, використовувати нові й адаптувати перевірені часом 

методи і технології, які б формували у здобувачів вищої освіти критичне 

мислення, уміння самостійно здобувати нові знання з різних джерел, 

обґрунтовувати власну точку зору, висувати гіпотези,  а також створювати 

сприятливі умови для розвитку в суб’єктів навчання здібностей до 

самоосвіти, самовизначення, самореалізації. Такий дидактичний потенціал 

містить у собі проблемне навчання.   

Винятково важливим у цьому контексті є врахування теоретичних 

засад і досвіду організації проблемного навчання у вищій школі на різних 



 
 

етапах її становлення й розвитку, осмислення теоретичних і практичних 

доробків науковців і викладачів-практиків, представлених на сторінках 

педагогічної періодики другої половини ХХ – початку ХХІ століття. 

Педагогічна періодика має важливе значення для розвитку педагогічної 

науки як одна зі складових системи представлення та розповсюдження 

науково-педагогічних результатів. Саме їй надають перевагу науковці-

педагоги та освітяни-практики для оприлюднення своїх наукових розробок. 

Педагогічна періодика забезпечує читачів оперативною інформацією щодо 

нових досліджень у освітянській галузі; надає можливість стежити за 

результатами досліджень, за розвитком педагогічної науки і практики; сприяє 

впровадженню науково-педагогічних досліджень у широку освітньо-виховну 

практику, підвищенню теоретичного й професійного рівня як науковців, так і 

педагогів-практиків.  

Тому звернення до вивчення питання організації проблемного навчання 

у закладах вищої освіти за матеріалами педагогічної періодики другої 

половини ХХ століття – початку ХХІ століття є актуальним і доцільним. 

У дисертації на підставі ретроспективного цілісного аналізу 

запропоновано авторське бачення генезису питань організації проблемного 

навчання у закладах вищої освіти України другої половини ХХ – початку 

ХХІ століття (за матеріалами педагогічної періодики), що представлене у 

вигляді квінтесенції теоретичних ідей та досвіду реалізації вказаної проблеми 

в означений період. 

У роботі здійснено історіографічний аналіз організації проблемного 

навчання у закладах вищої освіти другої половини ХХ століття – початку 

ХХІ століття (за матеріалами педагогічної періодики), який дає підстави для 

висновку, що, незважаючи на широкий і різноплановий спектр предметно-

змістових ліній у вивченні досліджуваної проблеми, у науковому просторі 

сучасності відсутні роботи, у яких би подавалася цілісна характеристика 

тенденцій організації проблемного навчання у закладах вищої освіти на 

сторінках педагогічної періодики другої половини ХХ – початку XXI століття. 



 
 

Необхідність заповнення прогалин в історико-педагогічному знанні зумовила 

проведення цілісного ретроспективного аналізу окресленої проблеми. 

У дисертації визначено витоки становлення і розвитку ідеї 

проблемного навчання у зарубіжній і вітчизняній педагогічній думці. 

Проблемне навчання має давні коріння: вітчизняні та зарубіжні 

педагоги (Сократ, Квінтіліан, І. Галятовський, Я. Коменський, Г. Сковорода, 

Ж.-Ж. Руссо, Г. Песталоцці, А. Дистервег, К. Ушинський, П. Каптєрєв та 

інші) звертали особливу увагу на необхідність активізації навчання, що 

забезпечує особистісну зацікавленість учня, високий емоційно-активаційний 

рівень, спонукальний вплив успіху навчального процесу. 

Значний внесок у розвиток проблемного навчання зроблено 

зарубіжними вченими  (Дж. Дьюї, Дж. Брунер, Г. Армстронг, У. Кілпатрик) 

та вітчизняними педагогами (Г. Ващенко, О. Герд, Б. Райков, К. Ягодовський 

та інші),  що відіграли особливу роль у теоретичному та практичному 

підтвердженні значущості дослідних (пошукових) методів навчання. 

Доведено, що представниками вітчизняної педагогічної думки другої 

половини ХХ століття – початку ХХІ століття (Д. Вількєєв, Б. Єсіпов, 

Т. Кудрявцев, І. Лернер, В. Лозова, О. Матюшкін, М. Махмутов, В. Онищук, М. 

Скаткін та інші) було внесено вагомий внесок у розвиток ідеї проблемного 

навчання (розробка психолого-педагогічних засад проблемного навчання, 

розкриття його сутності, ролі, завдань, функцій у освітньому процесі; введення 

нових дидактичних понять; здійснення типології навчальних проблем і 

пізнавальних завдань; визначення етапів і методів проблемного навчання, засобів 

створення проблемних ситуацій; обґрунтування умов ефективного здійснення 

проблемного навчання). 

У дисертації обґрунтовано періодизацію окресленої проблеми у період 

другої половини ХХ – початку ХХI століття (за матеріалами педагогічної 

періодики). Проведений історико-педагогічний аналіз дав змогу в межах 

зазначеного історичного періоду виокремити й обґрунтувати чотири етапи. 

При цьому враховано такі критерії: суспільно-політичні й соціально-



 
 

економічні зміни в країні; нормативно-правове регулювання загальної 

середньої та вищої освіти; погляди вітчизняних науковців, дидактів на суть, 

умови, шляхи реалізації проблемного навчання; характеристику педагогічної 

періодики, на шпальтах якої знаходили висвітлення питання організації 

проблемного навчання у вищій школі. 

І етап (1955–1965 рр.) – етап визначення базових положень теорії 

проблемного навчання як різновиду розвивального навчання, 

започаткування дискусії на сторінках педагогічної періодики щодо мети, 

завдань, способів реалізації проблемного навчання в середній та вищій 

школах; 

ІІ етап (1966–1980 рр.) – етап обґрунтування проблемного навчання як 

дидактичної концепції та популяризація її основних положень на сторінках 

педагогічної періодики; 

III етап (1981–1990  рр.) – етап послаблення інтересу дослідників до 

розроблення теорії проблемного навчання й позиціонування його на сторінках 

педагогічної періодики як методу; 

ІV етап (1991-2014 рр.) – етап трансформації теорії проблемного навчання в 

освітню технологію й відображення її базових положень у педагогічній 

періодиці з урахуванням вимог національної освітньої політики.  

Проведене дослідження дало підстави свідчити, що упродовж 

досліджуваного періоду вітчизняна педагогічна періодика на своїх шпальтах 

активно популяризувала не лише концептуальні засади проблемного 

навчання, але й практичний досвід його реалізації у вищій школі як 

окремими науково-педагогічними працівниками, так і колективами кафедр 

та інститутів. Найбільш продуктивний обмін досвідом був організований у 

1970-ті роки журналом «Вісник вищої школи». Редакцією журналу було 

започатковано окрему рубрику під назвою «Проблемне навчання: досвід, 

обговорення». Дописувачі журналів «Вісник вищої школи», «Питання 

психології», «Радянська педагогіка», збірників наукових праць, матеріалів 

науково-практичних конференцій в галузі 01 «Освіта/Педагогіка», 



 
 

спираючись на праці розробників концепції проблемного навчання 

(С. Рубінштейн, М. Махмутов, С. Скаткін, І. Лернер, А. Матюшкін, 

Т.Кудрявцев, Т. Ільїна та ін.), ділилися з читачами власними творчими 

напрацюваннями щодо методики й технології організації проблемного 

навчання у вищій школі у процесі навчання студентів дисциплін загального 

циклу підготовки, зокрема фізики, математики, філософії, рідної й іноземної 

мов, історії тощо. Автори публікацій на власному досвіді доводили, що 

проблемне навчання є тим дидактичним інструментом (проблемна лекція, 

проблемне питання, проблемна задача, проблемна ситуація, евристична 

бесіда), який здатен активізувати пізнавальну діяльність студентів, 

сформувати в них позитивну навчальну мотивацію, розвивати самостійність, 

творчість, комунікативні навички й уміння розв’язувати проблеми 

колективно. 

З’ясовано, що педагогічна періодика досліджуваного періоду, 

незважаючи на інтенсивність і динамічність публікаційної активності 

дописувачів, слугувала дієвим інструментом популяризації кращого досвіду 

впровадження проблемного навчання у процесі викладання професійно-

орієнтованих дисциплін у вищій школі за відповідним напрямом підготовки 

здобувачів. Дописувачі ділилися власними напрацюваннями щодо 

використання елементів проблемного навчання в різних формах організації 

освітнього процесу, зокрема під час лекцій, семінарських і практичних 

занять, лабораторних робіт, виробничої практики, підготовки й захисту 

курсових та дипломних робіт; укладали методичні поради для викладачів і 

студентів; визначали перелік імовірних утруднень, обґрунтовували 

педагогічні умови, за яких таке навчання сприятиме підвищенню якості 

фахової підготовки студентів, оволодінню методологією творчого 

перетворення світу, формуванню професійних мотивів і цілісного уявлення 

про майбутню професійну діяльність. 

У роботі визначено перспективи подальшого використання 

теоретичних ідей і практичного досвіду організації проблемного навчання у 



 
 

ЗВО України досліджуваного періоду в сучасних умовах. Вони полягають у 

впровадженні проблемного навчання як освітньої технології, що базується на 

використанні практичних проблемних ситуацій і професійно орієнтованих 

завдань в освітньому процесі. Це дозволить використовувати освітнє 

середовище ЗВО для формування загальних і фахових компетентностей 

майбутніх фахівців, організації суб’єкт-суб’єктної взаємодії учасників 

освітнього процесу, забезпечення продуктивності спілкування під час 

групової роби й розв’язання проблемних ситуацій, успішного, вільного й 

активного саморозвитку здобувачів вищої освіти впродовж життя.  

Основні наукові результати проведеного дослідження впроваджено в 

освітній процес Педагогічного фахового коледжу Львівського національного 

університету імені Івана Франка (довідка № 29 від 08. 09. 2020 р.), Фахового 

коледжу Національного фармацевтичного університету (довідка від 

27.08.2020 р.), Харківського національного педагогічного університету імені 

Г. С. Сковороди (довідка № 01/10-581 від 24. 09. 2020 р.).  

Теоретичні положення й узагальнення історико-педагогічного досвіду з 

питань організації проблемного навчання у закладах вищої освіти України 

другої половини ХХ століття – початку ХХІ століття (за матеріалами 

педагогічної періодики) можуть бути використані в коледжах, інститутах, 

університетах, закладах післядипломної освіти; у розробці освітньо-

професійних програм, робочих навчальних програм  дисциплін «Педагогіка», 

«Історія педагогіки», «Педагогічна майстерність», дисциплін за вибором 

здобувачів бакалаврського й магістерського рівнів вищої освіти, а також під 

час написання підручників, навчальних посібників, іншої навчально-

методичної літератури, організації педагогічної практики. Низку окреслених 

питань можна використовувати як тематику для курсових і магістерських 

робіт. 

Ключові слова: проблемне навчання, вища школа, педагогічна 

періодика, теорія, досвід, періодизація. 
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SUMMARY 

 

Burlachenko N.V. Organization of Problem-based Learning in Higher 

Education Institutions of Ukraine in the Second Half of the XX Century - the 

Beginning of the XXI Century (According to Pedagogical Periodicals). - 

Qualifying scientific work on the rights of the manuscript. 

The dissertation on competition of a scientific degree of the doctor of 

philosophy in the field of knowledge 01 education / pedagogy on a specialty 011 

educational, pedagogical sciences – H. S. Skovoroda Kharkiv National 

Pedagogical University, Kharkiv, 2021. 

In the conditions of realization of the modern educational paradigm updating 

of the maintenance and methods of training in establishments of higher education 

acquires urgency. The Bologna system of education was chosen as a model for the 

functioning of the European standard. It is characterized by a high degree of unity 

of content and forms, educational and scientific support for the mobility of labor 

resources, the formation of their ability to continuous self-education, improving 

their own professional level. This process is accompanied by significant changes in 

the pedagogical theory and practice of the educational process of higher education 

institutions.  

In view of this, teachers of higher education institutions should be flexible 

enough to respond to public demands, use new and adapt time-tested methods and 

technologies that would form in higher education students critical thinking, the 

ability to acquire new knowledge from different sources, justify their own point of 

view, to put forward hypotheses, and also to create favorable conditions for 

development at subjects of training of abilities to self-education, self-

determination, self-realization. Such didactic potential includes problem-based 

learning. 

It is extremely important to study this issue taking into account the 

theoretical foundations and experience of problem-based learning at different 

stages of formation and development of higher education, understanding of 



 
 

theoretical and practical developments in the pages of pedagogical periodicals on 

problem-based learning in higher educational establishments in the second half of 

the XX century – early XXI century. Pedagogical periodicals are important for the 

development of pedagogical science as one of the components of the system of 

presentation and dissemination of scientific and pedagogical results. It is preferred 

by scientists-educators and educators-practitioners to publish their scientific 

developments. Pedagogical periodicals provide up-to-date information on new 

developments in the field of education; provide an opportunity to monitor the 

results of research, the development of pedagogical science and practice; promote 

the introduction of scientific and pedagogical research in a wide range of 

educational practice, raising the theoretical and professional level of both scientists 

and teachers-practitioners, teachers, etc.  

Therefore, we believe that the appeal to the study of the organization of 

problem-based learning in the pages of pedagogical periodicals in higher education 

institutions of the second half of the XX century - the beginning of the XXI 

century is an extremely necessary task. 

The dissertation on the basis of retrospective holistic analysis offers the 

author's vision of the problem of organizing problem-based learning in higher 

education institutions of Ukraine in the second half of the XX century - early XXI 

century (according to pedagogical periodicals), presented as the quintessence of 

theoretical ideas and experience. 

The historiographical analysis of the organization of problem-based learning 

in higher education institutions of the second half of the XX century - early XXI 

century (based on pedagogical periodicals), which gives grounds to conclude that, 

despite the wide and diverse range of subject lines in the study of the problem, in 

the scientific space of today there are no works that would provide a holistic 

description of trends in the organization of problem-based learning in higher 

education in the pages of pedagogical periodicals of the second half of XX - early 

XXI century. The need to fill the gaps in the historical and pedagogical knowledge 

led to a holistic retrospective analysis of the outlined problem. 



 
 

The dissertation identifies the origins of the formation and development of 

the idea of problem - based learning in foreign and domestic pedagogical thought. 

Problem-based learning has ancient roots: domestic and foreign teachers 

(Socrates, Quintilian, I. Galyatovsky, J. Comenius, G. Skovoroda, J.-J. Rousseau, 

G. Pestalozzi, A. Disterweg, K. Ushinsky, P. Kapterev and others) paid special 

attention to the need to intensify learning, which ensures the personal interest of 

the student, a high level of emotional activation, the motivating effect of the 

success of the learning process. 

A significant contribution to the development of problem-based learning has 

been made by foreign scientists (J. Dewey, J. Bruner, G. Armstrong, W. 

Kilpatrick) and domestic teachers (G. Vashchenko, O. Gerd, B. Raikov, K. 

Yagodovsky and others), who played a special role in the theoretical and practical 

confirmation of the importance of research (search) teaching methods. 

It is proved that the representatives of the national pedagogical thought of 

the second half of the XX century - the beginning of the XXI century (D. Vilkeev, 

B. Yesipov, T. Kudryavtsev, I. Lerner, V. Lozova, O. Matyushkin, M. Mahmutov, 

V. Onyschuk, M. Skatkin and others) made a significant contribution to the 

development of the idea of problem-based learning (development of psychological 

and pedagogical principles of problem-based learning, disclosure of its essence, 

role, tasks, functions in the educational process; introduction of new didactic 

concepts; and methods of problem-based learning, means of creating problem 

situations; justification of the conditions for effective implementation of problem-

based learning). 

The periodization of the outlined problem in the second half of the XX 

century - the beginning of the XXI century is established. The conducted historical 

and pedagogical analysis made it possible within the specified historical period to 

single out and substantiate four stages of development of the organization of 

problem-based learning in higher educational institutions of Ukraine of the XX 

century - the beginning of the XXI century (according to pedagogical periodicals). 

The following criteria are taken into account: socio-political and socio-economic 



 
 

changes in the country; normative-legal regulation of general secondary and higher 

education; views of domestic scientists, didactics on the essence, conditions, ways 

of realization of problem-based learning; characteristics of pedagogical periodicals, 

on the pages of which were found coverage of the organization of problem-based 

learning in higher education. 

The first stage (1955–1965) - the stage of defining the basic provisions of the 

theory of problem-based learning as a kind of developmental learning, initiating a 

discussion on the pages of pedagogical periodicals among leading teachers and 

psychologists about the purpose, objectives, ways of implementing problem-based 

learning in secondary and higher schools. 

The second stage (1966–1980) - the stage of substantiation of problem-

based learning as a didactic concept and popularization of its main provisions on 

the pages of pedagogical periodicals; 

Stage III (1981-1990) - the stage of weakening the interest of researchers in 

the development of the theory of problem-based learning and its positioning in the 

pages of pedagogical periodicals as a method of teaching; 

Stage IV (1991-2014) is the stage of transformation of the theory of 

problem-based learning into educational technology and reflection of its basic 

provisions in pedagogical periodicals, taking into account the requirements of the 

national educational policy.  

The study gave grounds to show that during the study period domestic 

pedagogical periodicals in their columns actively promoted not only the conceptual 

principles of problem-based learning, but also the practical experience of its 

implementation in higher education by individual researchers and teams and 

departments and institutes. The most productive exchange of experiences was 

organized in the 1970s by the "Bulletin of Higher Education". The editors of the 

magazine launched a separate column entitled "Problem-based learning: 

experience, discussion." Contributors to the journals "Bulletin of Higher 

Education", "Questions of Psychology", "Soviet Pedagogy", collections of 

scientific papers, materials of scientific and practical conferences in the field 01 



 
 

"Education / Pedagogy", based on the work of developers of the concept of 

problem-based learning - S. Rubinstein, M. Mahmutov, S. Skatkin, I. Lerner, A. 

Matyushkin, T. Kudryavtsev, T. Ilyina, etc., shared with readers their own creative 

work on the methodology and technology of problem-based learning in higher 

education in the process of teaching students the disciplines of the general cycle of 

training, in particular physics, mathematics, philosophy, native and foreign 

languages, history, etc. The authors of the publications proved from their own 

experience that problem-based learning is a didactic tool (problem lecture, problem 

question, problem, problem situation, heuristic conversation), which is able to 

activate students' cognitive activity, form positive learning motivation, develop 

independence, creativity, communication skills and ability to solve problems 

collectively. 

It was found that the pedagogical periodicals of the study period, despite the 

intensity and dynamism of the publishing activity of contributors, served as an 

effective tool to promote best practices in the implementation of problem-based 

learning in teaching professional disciplines in higher education in the relevant 

field. The contributors shared their own experiences on the use of elements of 

problem-based learning in various forms of organization of the educational 

process, in particular during lectures, seminars and practical classes, laboratory 

work, internships, preparation and defense of term papers and dissertations; 

concluded methodical councils for teachers and students; determined the list of 

probable difficulties, substantiated the pedagogical conditions under which such 

training will improve the quality of professional training of students, mastering the 

methodology of creative transformation of the world, the formation of professional 

motives and a holistic view of future professional activity. 

The paper identifies the prospects for further use of theoretical ideas and 

practical experience in the organization of problem-based learning in the higher 

educational institutions of Ukraine of the studied period in modern conditions. 

They are the introduction of problem-based learning, which is based on the use of 

problem situations, which will use the educational environment of free economic 



 
 

education for successful, free and active self-development of students as qualified 

professionals, because it allows to fill the educational process with innovative 

ideas. In the context of problem technology, it is necessary to take a balanced 

approach to the development of methodological support of the educational process, 

based on the creation of a number of practical problem situations and 

professionally oriented tasks that will improve the professional competence of 

future professionals. The correct and balanced approach to the selection of specific 

problem situations will allow to "equip" future professionals with sound 

professional knowledge. As a result, we can expect the improvement of the 

educational environment of higher educational institutions on the basis of subject-

subject interaction and increase the productivity of communication during group 

work in solving problem situations. 

The main scientific results of the study are implemented in the educational 

process of the Pedagogical Professional College of Ivan Franko Lviv National 

University (reference № 29 from 08. 09. 2020), Professional College of the 

National University of Pharmacy (reference from 27.08.2020), H.S. Skovoroda 

Kharkiv National Pedagogical  University (reference № 01 / 10-581 from 

24.09.2020). 

Theoretical provisions and generalization of historical and pedagogical 

experience on the organization of problem-based learning in higher education 

institutions of Ukraine in the second half of the twentieth century - early XXI 

century (according to pedagogical periodicals) can be used in colleges, institutes, 

universities, postgraduate education; in creating educational programmes for 

disciplines "Pedagogy", "History of Pedagogy", "Pedagogical Skills", disciplines 

chosen by applicants for bachelor's and master's degrees in higher education, as 

well as when writing textbooks, manuals, other educational and methodological 

literature, the organization of pedagogical practice, can be used as a topic for term 

papers and master's theses. 

Key words: problem-based learning, higher school, pedagogical periodicals, 

institutions of higher education, problem situation, historiography, pedagogical 



 
 

historiography, stages. 
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ВСТУП 

 

 

Актуальність і доцільність теми дослідження. В умовах глибоких і 

динамічних перетворень, що відбуваються у всіх сферах українського 

суспільства, швидкого розвитку техніки та технологій, суцільної 

інформатизації та комп’ютеризації, різкої зміни соціальних орієнтирів, 

ідеалів та переоцінки цінностей здійснюється реформування системи освіти.  

У вищій школі триває процес інтеграції в Європейський освітній 

простір, продовжується розробка й затвердження державних стандартів 

вищої освіти, іде активний пошук новітніх дидактичних технологій. Про 

необхідність підвищення якості освітнього процесу в ЗВО наголошується у 

Законах України «Про вищу освіту» (2014 р.), «Про освіту» (2017 р.), 

Стратегії розвитку вищої освіти на 2021-2031 роки (2020 р.). 

Значні ресурси для розвитку пізнавальної активності, індивідуальних 

творчих здібностей здобувачів вищої освіти, їх критичного мислення, 

формування вмінь самостійного оволодіння знаннями в процесі розв’язання 

навчальних завдань має проблемне навчання як організований викладачем 

спосіб активної взаємодії суб'єкта з проблемно-представленим змістом 

навчання, в ході якого здобувач освіти долучається до об'єктивних протиріч 

наукового знання і способів їх вирішення, вчиться мислити й творчо 

засвоювати знання. 

Для розвитку педагогічної науки важливе значення має система 

представлення та розповсюдження науково-педагогічних результатів, однією 

зі складових якої є наукова педагогічна періодика. Вона посідає в цій системі 

одне з провідних місць: саме їй надають перевагу науковці-педагоги та 

освітяни-практики для оприлюднення своїх наукових досліджень. Наукова 

педагогічна періодика забезпечує реципієнтів оперативною інформацією 

щодо нових розробок в освітянській галузі; надає можливість стежити за 

проміжними результатами досліджень, які ще тривають, за розвитком 
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педагогічної науки та практики; сприяє впровадженню науково-педагогічних 

досліджень у широку освітньо-виховну практику, підвищенню теоретичного 

й професійного рівнів як науковців, так і вчителів-практиків, працівників 

вищої освіти тощо.  

Розвитку педагогічної періодики присвячено чимало наукових праць. Їх 

аналіз дозволив зробити висновок, що здебільшого в них відображено 

тенденції розвитку української педагогічної періодики в другій половині XX 

– на початку XXІ століття. Чималу кількість наукових праць присвячено 

висвітленню особливостей становлення та розвитку різних педагогічних 

проблем (І. Мельник, М. Кухта, І. Дубінець, С. Лаба, О. Адаменко та ін.).  

З огляду на це особливої значущості набуває неупереджений аналіз 

педагогічної періодики другої половини ХХ – початку XXI століття, на 

сторінках якої представлено широкий дискурс щодо питань організації 

проблемного навчання у ЗВО, з метою актуалізації й творчого використання 

прогресивних здобутків учених, науково-педагогічних працівників 

досліджуваного періоду в практиці ЗВО України на сучасному етапі. 

Базисом для написання дисертації послугували праці учених 

досліджуваного періоду. Так, у працях психологів (А. Брушлінський, 

Д. Вількєєв, В. Давидов, Л. Занков, І. Ільницька, О. Матюшкін, 

С. Рубінштейн) та дидактів (М. Алексєєв, Л. Арістова, Б. Єсіпов, 

Т. Кудрявцев, І. Лернер, М. Махмутов, М. Скаткін) обґрунтовано сутність 

проблемного навчання як організації навчально-пізнавальної діяльності 

учнів, основою якої є створення, формулювання й розв’язання проблемних 

ситуацій.  

Українськими й зарубіжними вченими (А. Алексюк, В. Буряк, 

В. Загвязинський, А. Зільберштейн, Т. Кудрявцев, І. Лернер, В. Лозова, 

О. Матюшкін, М. Махмутов, Л. Момот, В. Онищук, І. Підласий, М. Скаткін) 

охарактеризовано проблемне навчання як окремий вид (метод) навчання, 

обґрунтовано категоріальний апарат, визначено завдання, роль і місце 

проблемного навчання в освітньому процесі, розкрито методи й умови 
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успішної організації проблемного навчання, розроблено його дидактико-

методичне забезпечення. 

Актуальність теми дослідження посилюється й необхідністю 

розв'язання низки виявлених у процесі дослідження суперечностей між: 

- суспільною вимогою підготовки фахівців у ЗВО на засадах 

компетентнісного підходу та недостатнім використанням потенціалу 

проблемного навчання для досягнення програмних результатів навчання за 

відповідними освітніми програмами; 

- визнанням ролі, значення, функцій педагогічної періодики в 

організації освітнього процесу в ЗВО та обмеженим використанням теорії й 

досвіду проблемного навчання, представлених на її шпальтах, у практиці 

вищої школи; 

- існуючим на сторінках педагогічної періодики конкретно-

історичного періоду дискурсом щодо організації проблемного навчання у 

ЗВО та відсутністю неупередженого його вивчення й узагальнення з метою 

актуалізації прогресивних здобутків у практиці ЗВО України на сучасному 

етапі. 

Таким чином, доцільність комплексного вивчення питань організації 

проблемного навчання у закладах вищої освіти, а також відсутність цілісного 

педагогічного дослідження, яке синтезовано відображало б еволюцію ідеї 

проблемного на сторінках педагогічної періодики конкретного історичного 

періоду, зумовлюють потребу комплексного дослідження проблеми 

«Організація проблемного навчання у закладах вищої освіти України 

другої половини XX – початку XXI століття (за матеріалами 

педагогічної періодики)». 

Зв’язок роботи з науковими програмами, темами. Дисертацію 

виконано відповідно до теми науково-дослідної роботи кафедри освітології 

та інноваційної педагогіки Харківського національного педагогічного 

університету імені Г. С. Сковороди «Наукові основи і навчально-методичний 

супровід педагогічного процесу в закладах освіти: історико-педагогічний, 
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компаративний, прогностичний аспекти» (державний реєстраційний номер 

0121U107474).  

Тему дослідження затверджено вченою радою Харківського 

національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди (протокол 

№ 9 від 22. 12. 2017 р.). 

Мета дослідження полягає в узагальненні теорії й досвіду організації 

проблемного навчання у закладах вищої освіти, представлених на сторінках 

педагогічної періодики другої половини XX – початку XXI століття, для 

актуалізації цінних ідей у сучасних умовах. 

Відповідно до мети дослідження були визначені такі завдання: 

1. Розкрити історіографію визначеної проблеми та суть базових понять 

дослідження. 

2. З'ясувати витоки ідеї організації проблемного навчання у світовій і 

вітчизняній педагогічній думці. 

3. Науково обґрунтувати етапи розвитку ідеї організації проблемного 

навчання у вищій школі на сторінках педагогічної періодики другої половини 

ХХ – початку ХХІ століття. 

4. Узагальнити досвід організації проблемного навчання в закладах 

вищої освіти, представлених на сторінках педагогічної періодики 

досліджуваного періоду, і накреслити напрями актуалізації цінних ідей у 

сучасних умовах. 

Об’єкт дослідження –  педагогічна періодика другої половини ХХ – 

початку ХХІ століття. 

Предмет дослідження – теоретичні питання й досвід організації 

проблемного навчання у вищій школі на сторінках педагогічної періодики 

досліджуваного періоду. 

Для досягнення мети дослідження й реалізації завдань використано 

комплекс методів:  

– загальнонаукові (джерелознавчий та історіографічний аналіз, 

описово-аналітичний метод, порівняння, зіставлення, класифікація), що 
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забезпечили пошук, обробку й інтерпретацію масиву історико-педагогічних 

джерел та наукової літератури з проблеми дослідження, з’ясування суті 

базових понять, зіставлення та порівняння поглядів педагогів, науковців, 

психологів на мету, завдання, зміст проблемного навчання у закладах вищої 

освіти;  

– спеціальні: історико-структурний – забезпечив розробку структури 

дослідження; конкретно-історичний – склав підґрунтя для аналізу й 

порівняння державного законодавства й освітянських реформ у галузі вищої 

освіти у визначених хронологічних межах; історико-генезисний – дав змогу 

розкрити витоки становлення й розвитку досліджуваної проблеми в часовій 

послідовності та динаміці; історико-діахронний та критеріально-

комплексний – забезпечили обґрунтування етапів і виявлення провідних 

тенденцій висвітлення питань організації проблемного навчання у закладах 

вищої освіти на сторінках педагогічної періодики досліджуваного періоду 

відповідно до встановлених критеріїв; ретро-праксиметричний – уможливив 

характеристику поглядів вітчизняних дидактів щодо організації проблемного 

навчання в дихотомії часу-простору, відображення його компонентів на 

сторінках педагогічної періодики; прогностичний – дав змогу критично 

оцінити теоретичні ідеї й набутий досвід щодо організації проблемного 

навчання у закладах вищої освіти, окреслити перспективи його подальшого 

використання в сучасних умовах. 

Джерельну базу дослідження становлять: 

- законодавчо-нормативні акти, постанови й розпорядження урядів 

СРСР, УРСР, України з питань вищої освіти (постанова ЦК КП України «Про 

стан і заходи подальшого розвитку педагогічної науки в Україні» (1959), 

постанова «Про заходи щодо покращення науково-дослідної роботи у 

закладах вищої освіти» (1956), постанова «Про заходи щодо подальшого 

розвитку вищої та середньої спеціальної освіти, покращення підготовки та 

використання спеціалістів» (1963), постанова ЦК КПРС «Про заходи щодо 

покращення підготовки фахівців й удосконалення керівництва вищої та 
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середньої спеціальної освіти в країні» (1966), закон УРСР «Про народну 

освіту» (1974), закон «Про освіту» (1991), закони України «Про вищу освіту» 

(2002, 2014) та ін.); 

- матеріали педагогічних періодичних видань досліджуваного 

періоду: «Народна освіта» (з 1918 до сьогодні), «Радянська педагогіка» 

(1937-1991), «Питання психології» (з 1955 до сьогодні),  «Вісник вищої 

школи» (1950-1991), «Імідж сучасного педагога» (з 1999 до сьогодні), «Вища 

освіта України» (з 2001 до сьогодні), «Методист» (з 2001 до сьогодні), 

«Педагогіка і психологія» (з 2015 до сьогодні) тощо;  

- монографії, дисертації, підручники, посібники вчених, 

викладачів-практиків з проблеми дослідження;  

- довідково-педагогічна література: «Український педагогічний 

словник», «Енциклопедія освіти», «Українська педагогіка в персоналіях» 

тощо. 

У ході дослідження вивчалися й аналізувалися письмові джерела 

Національної наукової бібліотеки України ім. В.І. Вернадського, Харківської 

державної наукової бібліотеки ім. В.Г. Короленка, Центральної наукової 

бібліотеки Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна.  

Хронологічні межі дослідження охоплюють період другої половини 

ХХ – початку ХХІ століття. 

Нижня межа (середина 1950-х рр.) – зумовлена, з одного боку, 

виходом у світ праць С. Рубінштейна, Д. Богоявленського, Д. Узнадзе, 

Б. Ананьєва в галузі психології мислення, обґрунтуванням феномену 

проблемної ситуації як джерела мисленнєвої діяльності тих, хто навчається, з 

іншого – утвердженням у вітчизняній дидактиці погляду на навчання як 

двобічний процес, що вимагає глибокого вивчення не тільки діяльності 

педагога, але й здобувачів освіти, появою окремих концепцій активізації 

пізнавальної діяльності учнівської та студентської молоді, зокрема теорії 

проблемного навчання. 
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Верхня межа (2014 р.) –  обґрунтовується прийняттям нового Закону 

України «Про вищу освіту», створенням Європейського простору вищої 

освіти на компетентнісній основі і, як наслідок, реформуванням національної 

вищої школи; запровадженням студентоцентрованого і практико 

орієнтованого навчання; розробленням освітньо-наукових і освітньо-

професійних програм, електронних підручників і посібників; пошуком дієвих 

методів і технологій задля досягнення програмних результатів навчання. 

Наукова новизна отриманих результатів дослідження полягає в 

тому, що в ньому вперше: 

- цілісно в широких хронологічних межах досліджено питання організації 

проблемного навчання у закладах вищої освіти України другої половини ХХ – 

початку ХХІ століття за матеріалами педагогічної періодики; 

- обґрунтовано етапи висвітлення питань організації проблемного 

навчання у вищій школі на сторінках педагогічної періодики другої половини 

XX – початку XXI століття: 

І етап (1955–1965 рр.) – етап визначення базових положень теорії 

проблемного навчання як різновиду розвивального навчання, започаткування 

дискусії на сторінках педагогічної періодики стосовно мети, завдання, 

способів реалізації проблемного навчання в середній та вищій школах; 

ІІ етап (1966–1980 рр.) – етап обгрунтування проблемного навчання як 

дидактичної концепції та популяризація її основних положень на сторінках 

педагогічної періодики; 

III етап (1981–1990 рр.) – етап послаблення інтересу дослідників до 

розроблення теорії проблемного навчання й позиціонування його на сторінках 

педагогічної періодики як методу навчання; 

ІV етап (1991-2014 рр.) – етап трансформації теорії проблемного навчання 

в освітню технологію й відображення її базових положень у педагогічній 

періодиці з урахуванням вимог національної освітньої політики; 

- узагальнено представлений на сторінках педагогічної періодики другої 

половини XX – початку XXI століття досвід організації проблемного навчання 
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в закладах вищої освіти України у процесі навчання дисциплін загального циклу 

підготовки й професійно-орієнтованих дисциплін; 

- накреслено напрями актуалізації цінних ідей організації проблемного 

навчання у ЗВО, представлених на сторінках педагогічної періодики 

досліджуваного періоду, у сучасних умовах. 

Подальшого розвитку набули: питання генезису ідеї організаціїї 

проблемного навчання у закладах вищої освіти; погляди провідних дидактів 

(В. Краєвський, І. Лернер, В. Лозова, М. Махмутов, В. Оконь, М. Скаткін та 

ін.) щодо змісту, компонентів та засобів організації проблемного навчання у 

вищій школі.  

Практичне значення результатів дослідження полягає в тому, що 

матеріали дисертації забезпечують об’єктивну інтерпретацію генезису ідеї 

організації проблемного навчання у вищій школі, представлення його 

теоретичних положень й накопиченого досвіду на сторінках педагогічної 

періодики в конкретно-історичний період і дають підстави для розуміння й 

виваженого аналізу перебігу реформаційних процесів, що відбуваються в 

освітньому просторі ЗВО сучасності. 

Основні наукові результати проведеного дослідження впроваджено в 

освітній процес Педагогічного фахового коледжу Львівського національного 

університету імені Івана Франка (довідка № 29 від 08. 09. 2020 р.), Фахового 

коледжу Національного фармацевтичного університету (довідка від 

27.08.2020 р.), Харківського національного педагогічного університету імені 

Г. С. Сковороди (довідка № 01/10-581 від 24. 09. 2020 р.).  

Матеріали дослідження можуть бути використані: в коледжах, 

інститутах, університетах, закладах післядипломної освіти; у розробці 

освітніх програм, навчальних програм дисциплін «Педагогіка», «Історія 

педагогіки», «Педагогічна майстерність», дисциплін за вибором здобувачів 

бакалаврського й магістерського рівнів вищої освіти, а також під час 

написання підручників, навчальних посібників, іншої навчально-методичної 
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літератури, організації педагогічної практики. Низку окреслених питань 

можна використовувати як тематику для курсових і магістерських робіт. 

Апробація результатів дисертації. Основні наукові результати 

дослідження оприлюднено на наукових конференціях і семінарах різних 

рівнів: міжнародних конференціях – «Під знаком Григорія Сковороди. 

Зоряний час української культури» (Харків, 2017), «Психолого-педагогічні 

проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і 

практика» (Харків, 2018), «Сучасні наукові дослідження в психології та 

педагогіці – прогрес майбутнього» (Одеса, 2019), «Психолого-педагогічні 

проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і 

практика» (Харків, 2021); стажуваннях за кордоном – «Інноваційні методи 

організації освітнього процесу в галузі педагогіки й психології в Україні та 

країнах ЄС» (Люблін, 2019). 

Наукові положення та висновки дисертації обговорювалися та дістали 

позитивну оцінку на засіданнях кафедри освітології та інноваційної 

педагогіки Харківського національного педагогічного університету імені 

Г. С. Сковороди упродовж 2017–2021 рр.   

Публікації. Основний зміст дисертації відображено в 13 публікаціях, із 

них 5 статей опубліковано в наукових фахових виданнях України, 3 – у 

міжнародних періодичних виданнях (1 – у співавторстві), 5 – тези доповідей 

у збірниках матеріалів наукових конференцій. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, 

трьох розділів, висновків до розділів, висновків, списку використаних джерел 

(273 найменування). Загальний обсяг роботи становить 218 сторінок, із них 

основного тексту – 173 сторінки. Робота ілюстрована 4 таблицями (на 

7 сторінках) та має 5 додатків (на 15 сторінках). 
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РОЗДІЛ 1 

ІСТОРІОГРАФІЯ ДОСЛІДЖУВАНОЇ ПРОБЛЕМИ 

 

Для цілісного усвідомлення особливостей організації проблемного 

навчання на сторінках педагогічної періодики в історико-педагогічній науці, 

характеру й способів залучення джерел, які відображають різні аспекти 

питання, аналізу наукових концепцій вважаємо необхідним уведення до 

змісту роботи розділу, в якому висвітлено історіографію досліджуваної 

проблеми. 

Історіографічний аналіз питання організації проблемного навчання в 

закладах вищої освіти в історичній ретроспекції є важливою складовою 

історико-педагогічної науки. Спираючись на обґрунтування українського 

вченого Н. Гупана, зазначимо, що історіографія – це «окреслення окремої 

проблеми, наприклад, розвитку школи, освіти, педагогічної думки тощо або 

аналіз досліджень певного хронологічного періоду (декількох десятиріч, 

століття)» [11, с. 13].  

Доречним уважаємо використання історико-педагогічної історіографії 

як підходу до структурування історіографічних джерел.  

За визначенням Л. Березівської, педагогічна історіографія – це 

сукупність напрацювань із різних проблем історії педагогіки, освіти (освітні 

процеси та явища, педагогічна думка) у певний історичний період [12, c. 15]. 

До історіографічних джерел проблемно-тематичної історіографії можна 

віднести всі публікації та рукописні праці, що мають відношення до 

досліджуваної теми, яка стала об’єктом і предметом проблемно-тематичного 

історіографічного дослідження [18, с. 189]. 

У процесі аналізу наявних підходів до систематизації історико-

педагогічних досліджень О. Петренко виокремила базові критерії групування 

історико-педагогічних джерел для більшості класифікацій: 

- територіально-регіональні ознаки – приналежність джерел до тієї чи 

іншої культури; 
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- рівень узагальнення інформації;  

- урахування аспектів інформації, що містяться у джерелі;  

- типові критерії, за якими джерела диференціюються з точки зору 

знакових систем, що використовуються їх авторами;  

- часовий, хронологічний критерій;  

- критерій предмету вивчення (джерела вивчення персоналій, 

наукових шкіл, педагогічних течій, окремих навчальних закладів) 

[44, с. 541]. 

Для аналізу історіографії досліджуваної проблеми нами було 

застосовано такі підходи, як  урахування аспектів інформації, що міститься у 

джерелі, та хронологічний критерій до систематизації історико-педагогічних 

праць і публікацій педагогічної періодики, що відображають генезис 

проблеми організації проблемного навчання у ЗВО на сторінках педагогічних 

видань другої половини ХХ–початку ХХІ століття.  

Застосування хронологічного критерію та підходів до врахування 

аспектів інформації, що міститься у джерелі, дозволило з'ясувати 

особливості розвитку педагогічної науки, основних дидактичних положень 

учених щодо організації проблемного навчання у ЗВО на кожному 

конкретному етапі й у цілому в досліджуваний нами період.  

Наголосимо, що педагогічні періодичні видання як історіографічне 

джерело розкривають, з одного боку, реалії науково-педагогічного життя 

держави, а, з іншого, – впливають на процеси, що відбуваються в освіті в 

цілому. Тому вважаємо, що звернення до з'ясування тенденцій висвітлення 

питань організації проблемного навчання у ЗВО України другої половини 

ХХ – початку ХХІ століття на сторінках педагогічної періодики є 

актуальним. 

Наголосимо, що періодичне видання – це поширений вид серійного 

видання. Воно характеризується певними ознаками: різний характер змісту; 

актуальність тематики; відповідні назви видання, які не змінюються 

протягом тривалого часу; оперативність і регулярність виходу у світ; 
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наявність однієї або декількох організацій, органом яких виступає видання 

[52].  

Періодичне видання є одним із основних засобів у системі масової 

комунікації.  

Отже, періодичне видання – це видання, яке виходить через відповідні 

проміжки часу з неповторюваним змістом, з постійною для кожного року 

кількістю номерів, з нумерованими й датованими випусками, які мають 

однакову назву, як правило, з однаковим обсягом і форматом. 

Педагогічна періодика – це періодичні видання, призначені і для 

фахівців, і для зацікавлених громадських кіл, статутними завданнями яких є 

сприяння розвиткові педагогічної науки й практики [52]. 

Джерельною базою для визначення етапів висвітлення питань 

організації проблемного навчання у вищій школі на сторінках педагогічної 

періодики другої половини ХХ – початку ХХІ століття послугували провідні 

вітчизняні журнали з питань вищої освіти (див. табл. 1.1). 

Таблиця 1.1 

Педагогічні періодичні видання з питань вищої освіти  

досліджуваного періоду 

Назва періодичного видання Роки видання 

Народна освіта 1946 – сьогодення 

Радянська школа 1945 –1991 

Вісник вищої школи 1940 –1991 

Середня спеціальна освіта 1954 – сьогодення 

Школа і виробництво 1957 – сьогодення 

Радянська педагогіка 1937 – 1991 

Педагогіка 1991 – сьогодення 

Питання психології 1955 – сьогодення 

Бюлетень Міністерства вищої і 

середньої спеціальної освіти СРСР 

1959 – 1989 

Професійно-технічна освіта 1952 – 1990  

Проблемне навчання має значні ресурси для формування вмінь 

самостійного оволодіння знаннями у процесі розвитку пізнавальної 
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активності, розв’язання навчальних завдань, індивідуальних творчих 

здібностей здобувачів вищої освіти. 

Наголосимо, що проблемний підхід у навчанні набув популяризації на 

сторінках вітчизняної педагогічної періодики після виходу у світ праці 

С. Рубінштейна «Про мислення і шляхи його дослідження» [46]. У названій 

праці вчений акцентував увагу на тому, що процес мислення бере свій 

початок у проблемній ситуації. Він визначив три основні ознаки проблемної 

ситуації – невідоме, протиріччя і потреба, які є основоположними в 

організації проблемного навчання і слугують двигуном розвитку 

пізнавальних можливостей і здібностей тих, хто навчається. 

Такий висновок С. Рубінштейна  наприкінці 1950-х років було взято до 

уваги ученими-дидактами й викладачами-практиками у процесі пошуку 

шляхів активізації пізнавальної діяльності учнів/студентів у процесі 

навчання.  

Відповідно історіографічні джерела обраної проблеми доцільно 

розглядати за такими групами: 

1) праці провідних дидактів досліджуваного періоду з питань організації 

проблемного навчання (суть, складники, завдання, функції); 

2) статті педагогів, науковців щодо організації проблемного навчання у 

вищій школі теоретичного характеру (див. дод. В); 

3) статті науковців і викладачів-практиків щодо досвіду організації 

проблемного навчання у вищій школі (див. дод. В): 

а) дисципліни загального циклу підготовки; 

б) професійно-орієнтовані дисципліни; 

4) монографії і дисертації дослідників за виокремленою проблематикою. 

Перша група історіографічних джерел: 

У процесі історіографічного пошуку встановлено, що найбільш 

грунтовні праці, присвячені організації теорії проблемного навчання, 

побачили світ упродовж 1960-70-х років. Представимо ці праці в 

хронологічній послідовності: A. Матюшкін «Деякі проблеми психології 
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мислення» (1965); В. Оконь «Основи проблемного навчання» (1968); 

М. Махмутов «Організація проблемного навчання у школі» (1970); 

A. Матюшкін «Проблемні ситуації в мисленні та навчанні» (1972); І. Лернер 

«Проблемне навчання» (1974); Т. Кудрявцев «Психологія технічного 

мислення» (1975); М. Махмутов «Проблемне навчання» (1975).  

Більшість учених, зокрема В. Оконь, І. Лернер, A. Матюшкін, у своїх 

працях частіше характеризували проблемне навчання як метод (у той же час, 

А. Матюшкін і І. Лернер, звертаючись до змісту проблемного навчання, 

розкривали його і як систему навчання). Так, у праці В. Оконя «Основи 

проблемного навчання» (1968) проблемне навчання вперше було 

потрактовано як метод навчання, тобто спосіб навчальної діяльності.  

Т. Кудрявцев у праці «Психологія технічного мислення» (1975) 

розглядав проблемне навчання як окремий тип і систему з позиції психології, 

а М. Махмутов у праці «Проблемне навчання: основні питання теорії» – з 

позиції педагогіки [31]. 

1978 року в навчальному посібнику для педагогічних інститутів 

«Педагогіка школи» за редакцією І. Огороднікова подавалося таке 

визначення проблемного навчання: «Пошукова діяльність учнів, яка 

починається з постановки запитань, що закладені в навчальних програмах, 

далі послідовно висунутих у підручниках, у викладі й поясненні знань 

учителем, у різноманітній самостійній роботі учнів» [41]. Автор 

наголошував, що проблемне навчання припускає таку організацію й 

методику навчального процесу, яка дасть можливість учням якнайбільше 

перебувати у стані пошуку й підготовки відповіді на питання. 

Питання визначення ролі, значення проблемного навчання науковці 

порушували й у таких працях: 

1. В. Онищук у підручнику «Дидактика сучасної школи» (1987) 

констатував, що проблемне навчання активізує й формує інтерес до 

навчання, розвиває ініціативу до пізнання, сприяє діалектичному підходу до 

оцінки явищ і процесів; 
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2. І. Ісаєв, В. Сластьонін, Є. Шиянов, А. Міщенко в підручнику 

«Педагогіка» (1998) вказували, що проблемне навчання сприяє розвитку 

розумових здібностей, самостійності й творчого мислення, забезпечує 

міцність і дієвість знань, оскільки емоційно за своєю природою, викликає 

почуття задоволення від пізнання; 

3. В. Ягупов в навчальному посібнику «Педагогіка» (2002) розкрив 

головні ролі проблемного навчання: проблемне навчання розвиває розумові 

здібності; викликає інтерес до навчання й відповідно сприяє виробленню 

мотивів і мотивації навчально-пізнавальної діяльності; має різнобічний 

характер; пробуджує творчі нахили; сприяє формуванню всебічно розвиненої 

особистості, спроможної вирішувати майбутні професійні та життєві 

проблеми; виховує самостійність, активність і креативність. 

Підходи педагогів-науковців досліджуваного періоду до визначення 

суті проблемного навчання подано в таблиці 1.2. 

Таблиця 1.2 

Генеза підходів педагогів-науковців до визначення суті 

проблемного навчання 

( друга половина ХХ – початок ХХІ століття) 

Автор Наукова праця Характеристика 

суті 

проблемного 

навчання 

Рік 

С. Рубінштейн «Про мислення і шляхи 

його дослідження» [46] 

Підхід 1958 

В. Оконь «Основи проблемного 

навчання» [36, с.227] 

Метод 1968 

А. Матюшкін «Проблемні ситуації в 

мисленні і навчанні» [28] 

Метод 1972 

І. Лернер «Проблемне навчання» 

[25] 

Метод 1974 

Т. Кудрявцев «Психологія технічного 

мислення»  

Тип, система 1975 

М. Махмутов «Проблемне навчання» 

[31] 

Тип, система 1975 
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Продовж. табл. 1.2 

Т. Ільїна «Проблемне навчання – 

поняття і зміст» [17] 

Підхід 1976 

А. Брушлинський «Психологія мислення і 

проблемне навчання»   

Метод 1983 

В. Кудрявцев «Проблемне навчання: 

витоки, сутність, 

перспективи» [21] 

Тип, система 1991 

А. Матюшкін «Мислення, навчання, 

творчість»  

Метод, система 2003 

Вивчення історіографічних джерел першої групи засвідчило, що 

науковці приділяли значну увагу не лише характеристиці суті проблемного 

навчання, але і його складникам.  

Так, у праці В. Оконя «Основи проблемного навчання» (1968) одним із 

складників проблемного навчання визначено проблемну ситуацію  [36, 

с. 227]. У праці «Узагальнення та систематизація знань учнів» (1970) 

В. Онищук наголошував, що існує проблемна ситуація, в результаті аналізу 

якої проблема відокремлюється й формулюється як проблемне питання, 

задача або завдання [37, с. 32]. У навчальному посібнику «Педагогіка» (1984) 

Т. Ільїна схарактеризувала такі складники проблемного навчання, як 

пошукове завдання, задача та проблемна ситуація [40, с. 319]. У курсі лекцій 

для студентів педагогічних ЗВО (1998) Б. Лихачьов у якості основного 

складника виділив навчально-пізнавальне завдання, що вимагає для свого 

вирішення мобілізації особистих знань, приведення у стан підвищеної  

активності  розумових здібностей. 

М. Фіцула в навчальному посібнику «Педагогіка» (2000) подав 

визначення проблемної ситуації як основи проблемного навчання, «для 

оволодіння якою учень або колектив мають знайти й застосувати нові для 

себе знання чи способи дій» [52, с. 153]. Наголосимо, що до характеристики 

складників проблемного навчання звертались В. Лозова та Г. Троцко в 

навчальному посібнику «Теоретичні основи виховання і навчання» (2002) 

[34, с. 278]. В. Загвязинський у підручнику з педагогіки для педагогічних 
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закладів освіти (2003 р.) визначив проблемну ситуацію як перешкоду, яка 

свідомо усувається суб’єктом [49, с. 83-84]. 

Значну увагу педагоги-науковці приділяли питанню завдань (функцій) 

проблемного навчання. Так, основним завданням проблемного навчання 

науковці Н. Болдирев, Н. Гончаров, Б. Йосипов, Ф. Корольов вважали 

озброєння учнів методами й прийомами цілком самостійного придбання 

нових знань (підручник «Педагогіка», 1968 р.) [38, с. 184]. 

М. Ярмаченко у праці «Педагогіка» (1986) до функцій проблемного 

навчання зараховував: стимулювання мислення, розвиток пізнавальної 

самостійності й активної діяльності; формування вміння вирішувати 

проблемно-пізнавальні завдання, самостійно аналізувати явища й факти, 

правильно оцінювати їх, знаходити закономірності, яким вони 

підпорядковані [43, с 122]. 

Н. Волкова у навчальному посібнику «Педагогіка» (2001) констатувала, 

що  основними функціями проблемного навчання є розвиток творчих 

здібностей, упровадження в навчальний процес активних методів навчання, 

поліпшення засвоєння знань, набуття вмінь та навичок [39, с.318]. 

Отже, у другій половині ХХ – початку ХХІ століття педагоги-науковці 

приділили значну увагу характеристиці тих завдань проблемного навчання, 

які за умов достатньої дидактико-методичної розробки сприяють побудові та 

відбору проблемних ситуацій, а також раціональному виконанню всіх 

функцій проблемного навчання. 

Педагоги С. Векслер, Д. Вількєєв, В. Загвязинський, В. Кузнєцова, 

І. Лернер, В. Лозова, О. Матюшкін, М. Махмутов, І. Огородніков, В. Оконь, 

В. Онищук, М. Скаткін, І. Соболєв та інші звертали увагу й на особливості 

організації навчально-пізнавальної діяльності здобувачів освіти (переважно 

школярів) під час застосування проблемного навчання.  

Друга група історіографічних джерел: 

М. Махмутов у статті «Деякі особливості проблемного навчання», 

опублікованій у журналі «Радянська педагогіка» (1970) [29], визначив 
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проблемне навчання як методичну систему, яка включає різні прийоми та 

методи навчання. Також автор наголосив, що проблемне навчання є новим 

видом навчання порівняно з традиційним. 

За Л. Момотом «проблемне навчання – це двобічний процес, що 

складається із взаємозв’язаних і взаємообумовлених елементів – діяльності 

учня (проблемного учіння) і діяльності вчителя (проблемного викладання)» 

(стаття «Проблемне навчання – один із засобів формування в учнів 

готовності до творчої діяльності», періодичне видання «Радянська школа) 

(1976) [32]. 

1978 року виходить друком стаття С. Векслера «Умови підвищення 

ефективності проблемного навчання» в журналі «Радянська школа». На 

сторінках періодичного видання науковець визначає проблемне навчання як 

процес створення таких проблемних ситуацій, за яких учні, застосовуючи 

набуті знання, працюють самостійно [4].  

Таблиця 1.3 

Підходи вчених-дидактів до визначення ролі й значення 

проблемного навчання на сторінках педагогічної періодики 

досліджуваного періоду 

Автори Назва 

статті, рік 

Назва 

періодичного 

педагогічного 

видання 

Основні тези 

І. Лернер «Питання 

проблемного 

навчання на 

всесоюзних 

«педагогічних 

читаннях» 

(1968) 

«Радянська 

педагогіка»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проблемний метод навчає 

здобувати нові знання й 

способи діяльності, 

застосовувати знання й 

засвоєні способи 

діяльності в новій, 

незнайомій ситуації, що 

забезпечує більш якісне 

засвоєння знань на рівні їх 

творчого застосування; 

готує до самостійного 

застосування доступних 

методів науки, тому що 
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творча пізнавальна 

діяльність, як і творче 

застосування знань, 

неможлива поза межами 

методів наукового 

пізнання [23, с.45]. 
О. Матюшкін «Теоретичні 

питання 

проблемного 

навчання» 

(1971) 

«Радянська 

педагогіка»  

Проблемний метод сприяє 

розвитку інтелектуальних 

творчих можливостей;  

створює умови для 

творчого засвоєння знань і 

цим дозволяє створювати 

ситуації для творчого 

засвоєння навчального 

матеріалу й розвитку 

творчих здібностей [27, 

с.38,46]. 

І. Соболєв «Психологічні 

умови 

проблемного 

навчання» 

(1973) 

«Радянська 

школа»  

Проблемне навчання дає 

можливість викладачу 

забезпечувати постановку 

питань у формі, здатній 

викликати інтерес до 

матеріалу, що вивчається і, 

зрештою, мобілізувати 

пошукові зусилля, 

створивши умови для 

поступової розрядки 

проблемної ситуації [47, с. 

21]. 

Ю. Гільбух, 

М. Ричік  

«Актуальні 

психологічні 

питання 

застосування 

проблемного 

навчання» 

(1974) 

Радянська 

школа 

 

 

 

Проблемне навчання 

відкриває величезні 

можливості для 

підвищення ефективності 

засвоєння знань, а також 

сприяє розумовому 

розвитку школярів та 

студентів. Крім того, в них 

виробляється внутрішній 

критерій розуміння нових 

знань: адекватна оцінка 

власної здатності 

використати ці знання в 

самостійній діяльності [10, 

с.32-35]. 
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У 1974 році вийшла друком стаття Д. Вількєєва «Про сутність та деякі 

принципи класифікації навчальних проблемних ситуацій» в журналі 

«Радянська педагогіка» [5], у якій автор визначив основні умови успішної 

організації проблемного навчання, серед яких: систематичність, поступове 

ускладнення проблемного завдання, навчання самостійності та ін.  

У 1976 році в журналі «Вісник вищої школи» виходить стаття Т. Ільїної 

«Проблемне навчання - поняття і зміст». У статті проблемне навчання 

трактується як підхід. 

Позицію Д. Вількєєва поділяв С. Векслер. 1978 року у журналі 

«Радянська педагогіка» побачила світ стаття «Умови підвищення 

ефективності проблемного навчання» [4]. Автор наголошував, що основною 

умовою успішності проблемного навчання є підготовленість викладача до 

організації проблемного навчання. 

У 1994 році виходить збірник наукових праць «Шляхи реалізації 

проблемного підходу в навчанні іноземної мови в немовних ЗВО» під 

редакцією К. Павлової, де проблемне навчання трактується переважно як 

підхід. Основою змісту цих статей є розгляд базових понять і положень 

проблемного навчання: суть проблемного навчання (А. Біляєва), методи 

проблемного навчання (А. Бородіна), шляхи реалізації проблемного підходу 

(Н. Шевченко, Е. Лапінська), системно-логічний і ситуативний підходи в 

проблемному навчанні (Е. Долматовська, Т. Полякова), шляхи створення 

проблемних ситуацій (Т. Савіцька), проблемних завдань (І. Меркулова, 

Л. Смірнова). 

Третя група історіографічних джерел: 

а) Важливим у дослідженні питання організації проблемного навчання 

у ЗВО України у другій половині ХХ – початку ХХІ століття (за матеріалами 

педагогічної періодики) є досвід застосування науковцями та педагогами 

елементів проблемного навчання у вищій школі (Г. Цумме, Д. Вількеєв, 

Р. Ничкович, В. Максимова, В. Вергасов, М. Алексеєв, О. Вандищева, 

Г. Юлдашева, І. Юшакова та інші).  
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Низка таких статей була присвячена організації проблемного навчання 

у вищій школі у процесі навчання дисциплін загального циклу підготовки: 

- 1958 року в журналі «Радянська педагогіка» було надруковано 

статтю Г. Цумме «Постановка проблемних питань у процесі викладання 

фізики й математики» [55]. Автор поділився досвідом створення проблемних 

ситуацій і постановки проблемних питань у процесі викладання 

математичних і природничих дисциплін у школах НДР; 

- 1961 року в журналі «Радянська педагогіка» надрукувано статтю 

Д. Вількеєва «Прийоми активізації пізнавальної діяльності учнів вечірніх 

(змінних) шкіл» [6]. У статті було представлено досвід вчителів вечірніх шкіл 

м. Казані щодо застосування активних методів навчання, зокрема постановки 

проблемних питань. За свідченням автора, прийоми активізації пізнавальної 

діяльності учнів підвищують їх мотивацію до навчання, збуджують інтерес, 

формують позитивне ставлення до навчання; 

- 1972 року в журналі «Питання психології» опублікувано статтю 

Р. Ничковича «Проблемне навчання як фактор формування позитивного 

ставлення до навчання» [33], у якій містились дані педагогічного 

експерименту, проведеного Бєлградським інститутом педагогічних 

досліджень; 

- 1973 року в журналі «Питання психології» було надруковано 

статтю В. Максимової «Пізнавальний інтерес і проблемне навчання» [26]. 

Авторка дійшла висновку, що проблемне навчання не тільки збуджує учнів 

до більш активної розумової діяльності, але й сприяє формуванню в них 

позитивного ставлення до навчання, прискорює темп навчання; 

- 1977 року в рубриці «Проблемне навчання: досвід, обговорення» 

було розміщено статтю Р. Виноградова і Л. Несговорова «Питання чи 

ситуація?» [7]. Автори статті акцентували увагу на дискусійних моментах, 

які були пов’язані з особливостями застосування проблемного навчання у 

вищій школі та дійшли висновку, що проблемне навчання, як надзвичайно 
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близьке до природи творчого пошуку, тому повинно більше поширюватися 

на заклади вищої освіти, ніж на загальноосвітню школу; 

- 1990 року у журналі «Російська мова за кордоном» опубліковано 

статтю авторів Г. Юлдашевої й І. Ушакової «Використання принципу 

проблемного навчання у викладанні російської мови як іноземної» [57]. 

Автори статті знайомили з власним досвідом побудови навчальних занять з 

«опорою на принцип проблемності», що допомагає розвивати в студентів 

пізнавальну активність, самостійність, здатність розв’язувати логічні задачі, 

уміння вести дискусію; 

- 2013 року опубліковано статтю Н. Щокіної «Проблемне навчання 

в підготовці майбутніх викладачів» [56]. Авторка статті дала низку 

методичних порад щодо ефективної організації проблемного навчання під 

час проблемної лекції, семінарських і практичних занять. Вона дійшла 

висновку, що проблемне навчання є сукупністю методів і прийомів, які 

дають можливість створити проблемну ситуацію, сформувати проблему, 

здійснити пошук її вирішення. 

Отже, проведений історіографічний пошук дозволив виявити висхідну 

(від теоретичних наробок, використання окремих елементів проблемного 

навчання в навчальній практиці до застосування в умовах вищої школи на 

основі єдності теорії і практики) та низхідну динаміку розвитку ідеї 

проблемного навчання в досліджуваний період. 

б) Низку статей у педагогічній періодиці досліджуваного періоду було 

присвячено й досвіду організації проблемного навчання у вищій школі у 

процесі навчання професійно-орієнтованим дисциплінам: 

- 1976 року було опубліковано статтю М. Гарунова «Проблемне 

навчання для майбутніх учителів» [9]. Автор статті узагальнив досвід 

викладачів педагогічних інститутів СРСР щодо використання проблемного 

навчання в підготовці майбутніх учителів; 

- 1976 року вийшла друком стаття А. Тонконогого, Б. Аспандиярова та 

Ж. Хайдарова «Ураховуючи фактор часу» [49] в журналі «Вісник вищої 
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школи». Автори порушили прикладні аспекти проблемного навчання в 

аспекті підготовки інженерів-енергетиків; 

- 1977 року вийшла друком стаття М. Гарунова «Використовуючи 

проблемні методи викладу» [8], в якій було наведено приклади створення 

проблемних ситуацій під час вивчення теми «Лінійне програмування» з 

навчальної дисципліни «Спротив металів»; 

- 1977 року було опубліковано статтю В. Табачинського «З практичної 

точки зору» [48], де автор запропонував варіанти створення для студентів 

технічних вишів проблемних ситуацій на практичних і лабораторних 

заняттях. Автор рекомендував ставити проблемні запитання для визначення 

рівня пізнавальної самостійності й інтелектуального розвитку студентів;  

- 1979 року в журналі «Вісник вищої школи було опубліковано статтю 

В. Загвязинського «Головне – проблемність» [16], в якій учений навів 

приклад читання проблемної лекції з навчальної дисципліни «Педагогіка» з 

теми «Сімейне виховання»; 

- того ж року вийшла друком стаття С. Заварихіна «Історизм і 

проблемність» [15], у якій наголошувалося на доцільності використання 

проблемних ситуацій та проблемних лекцій при викладанні історії 

архітектури; 

- 1980 року було надруковано статтю С. Холодова, Н. Сиротенка, 

А. Петрова «Використання елементів проблемного навчання на лекціях і 

практичних заняттях з курсу нарисної геометрії» [54]. Автори навели 

приклади створення проблемних ситуацій під час викладання конкретних тем 

курсу та сформулювали низку методичних рекомендацій щодо організації 

проблемного навчання; 

- 2012 року вийшла друком стаття Т. Ларькіної «Технологія 

проблемного навчання в професійній підготовці майбутніх спеціалістів» [22], 

де авторка звернула увагу на педагогічні утруднення, які виникають у 

процесі організації проблемного навчання у вищій школі. На переконання 

автора, подолання їх дозволить значно покращити якість підготовки фахівців 
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з вищою освітою й активізувати творчий потенціал науково-педагогічних 

працівників в їх практичній діяльності; 

- 2013 року дописувачі З. Бучок і Л. Маценко у статті «Організація 

проблемного навчання студентів вищих навчальних закладів» до Вісника 

Національного університету оборони України [3] подали результати 

анкетування студентів ОКР «Бакалавр» напряму підготовки «Харчові 

технології та інженерія» спеціальності «Виробництво харчової продукції» і 

викладачів кафедри харчових технологій та товарознавства Київського 

кооперативного інституту бізнесу і права щодо рівня їхньої обізнаності з 

питань проблемного навчання. Результати анкетування стимулювали 

дописувачів підготувати проблемні лекції, проблемні ситуації та укласти 

методичні рекомендації для викладачів. 

Четверта група історіографічних джерел: 

Початок ХХІ століття позначився високим інтересом науковців 

України щодо дослідження питань проблемного навчання та педагогічної 

періодики другої половини ХХ століття – початку ХХІ століття. 

Низку дисертаційних досліджень науковців було присвячено питанню 

проблемного навчання: 

- Н. Янц «Розвиток ідеї проблемного навчання молодших школярів 

у вітчизняній педагогічній думці другої половини ХХ століття» (2006) [59]. У 

дисертації представлено ґенезу проблемного навчання, узагальнено науково-

педагогічні погляди й внесок провідних науковців другої 

половини ХХ століття в розвиток ідеї проблемного навчання молодших 

школярів; обґрунтовано етапи становлення та розвитку ідеї проблемного 

навчання в Україні в досліджуваний період. У науковій роботі досліджено 

особливості здійснення проблемного навчання школярів у практиці 

початкової школи (створення проблемних ситуацій, використання 

проблемних питань, методів проблемного навчання), а також підготовку 

вчителя до діяльності в умовах проблемного навчання; 



27 
 

- О. Трегуб «Методика проблемного навчання інформатичних 

дисциплін майбутніх учителів технологій у процесі фахової підготовки» 

(2015). Роботу присвячено дослідженню проблемного навчання у фаховій 

підготовці майбутніх учителів технологій. У дисертації визначено сучасні 

методи застосування методики проблемного навчання у процесі вивчення 

дисциплін інформатичного циклу майбутніх учителів технологій; розглянуто 

стан та перспективи проблемного навчання у фаховій підготовці майбутніх 

учителів технологій; обґрунтовано методологічні підходи та організаційно-

педагогічні умови ефективного впровадження проблемного навчання у 

процес фахової підготовки вчителів технологій; сформульовано та описано 

основні методи реалізації проблемного навчання під час вивчення 

інформатичних дисциплін. Розроблено модель організації та методики 

проблемного навчання у процесі вивчення дисциплін інформатичного 

напрямку на основі аналізу й узагальнення сучасної фахової і психолого-

педагогічної літератури [51]. 

Низку дисертаційних досліджень було присвячено й дослідженню 

тематики педагогічних періодичних видань другої половини ХХ – початку 

ХХІ століття: 

- О. Донченко «Проблеми естетичного виховання дітей 

дошкільного віку у вітчизняних періодичних виданнях (друга половина 

ХХ століття) (2005) [14]. У дисертації проаналізовано та систематизовано 

теоретичні ідеї естетичного виховання дітей дошкільного віку в педагогічній 

спадщині вітчизняних освітян досліджуваного періоду, виявлено прогресивні 

ідеї. Показано внесок провідних діячів освіти й мистецтва України в розвиток 

естетичного виховання дошкільників. Висвітлено досвід організації 

естетичного виховання дітей дошкільного віку в Україні наприкінці ХІХ – 

початку ХХ століття. Узагальнено зміст естетичного виховання, виявлено 

основні форми й методи його здійснення в дошкільних навчальних установах 

різного типу досліджуваного періоду; 
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- О. Бондар «Проблема підручника в періодичних вітчизняних 

фахових виданнях (50-ті рр. ХХ ст. – поч. ХХІ ст.)» (2007) [1]. У дисертації 

проаналізовано та систематизовано теоретичні ідеї щодо оформлення 

шкільного підручника в періодичних вітчизняних фахових виданнях, 

виявлено прогресивні ідеї. Узагальнено зміст періодичних вітчизняних 

фахових видань 50-тих рр. ХХ ст. – початку ХХІ ст. щодо висвітлення 

питання шкільного підручника, виявлено основні форми й методи його 

застосування в навчальних установах різного типу досліджуваного періоду; 

- Я. Кривко «Проблема контролю навчальних досягнень школярів 

в українських періодичних фахових виданнях (друга половина ХХ століття) 

(2007) [19]. У дисертації представлені результати аналізу змісту публікацій у 

журналах «Радянська школа» та «Радянська педагогіка» 60-х рр. ХХ ст. 

українських авторів, присвячених проблемам контролю та оцінювання 

навчальних досягнень школярів. Важливим моментом дослідження є 

прагнення вчителів того часу поєднувати програмований контроль з 

традиційними методами перевірки знань, вмінь та навичок учнів. Досвід 

педагогів 60-х років ХХ ст. є цінним для сьогодення в умовах швидкого 

поширення нових інформаційних технологій навчання; 

- О. Крутько «Проблеми застосування технічних засобів навчання 

у вітчизняних періодичних фахових виданнях (друга половина ХХ століття) 

(2007) [20]. У дисертації уточнено сутність поняття „технічні засоби 

навчання” (ТЗН), визначено стан дослідженості проблем застосування ТЗН у 

навчально-виховному процесі; схарактеризовано джерельну базу й 

обґрунтовано методику її дослідження; виокремлено якісно відмінні етапи у 

висвітленні проблем застосування технічних засобів навчання у вітчизняних 

періодичних фахових виданнях другої половини ХХ ст.; виявлено динаміку 

змін у кількості публікацій, видах ТЗН, яким вони присвячувалися, 

проаналізовано зміни, що відбувалися в застосованій авторами статей 

термінології з питань ТЗН, тематиці публікацій, складі авторів, розподілі 

статей за видами публікацій; виявлено загальні тенденції висвітлення 
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проблем застосування технічних засобів навчання на сторінках періодичних 

фахових педагогічних видань досліджуваного періоду; 

- О. Овчарова «Проблема морального виховання учнівської молоді 

у вітчизняних педагогічних періодичних виданнях другої половини 

ХХ століття» (2009) [34]. Автором установлено перелік основних проблем 

морального виховання сучасної молоді та представлено способи їх 

вирішення на основі ретроспективного аналізу набутого досвіду у другій 

половині ХХ століття; здійснено аналіз історико-педагогічних матеріалів і 

схарактеризовано висвітлення в них проблеми морального виховання 

учнівської молоді в другій половині ХХ століття; визначено критерії, що 

сприяли перегляду мети, завдань, змісту, принципів, методів, форм і засобів 

морального виховання молоді у другій половині ХХ століття; визначено 

перспективи збереження та подальшого творчого використання педагогічно 

цінних ідей і досвіду морального виховання молоді в організації сучасного 

виховного процесу; уточнено суть поняття «моральне виховання 

особистості» як цілеспрямованого формування моральної свідомості, 

розвитку моральних почуттів і вироблення звичок і навичок моральної 

поведінки молоді. 

Отже, проведене дослідження дозволяє дійти висновку за групами 

історіографічних джерел: 

1)  першу групу склали праці провідних дидактів досліджуваного 

періоду з питань організації пробленого навчання (суть, складники, завдання, 

функції). 

Вивчення історіографічних джерел першої групи засвідчило, що 

науковці приділяли значну увагу не лише характеристиці суті проблемного 

навчання, але й його складникам. Значної уваги педагоги-науковці приділяли 

питанню завдань (функцій) проблемного навчання.  

Отже, у другій половині ХХ – початку ХХІ століття педагоги-науковці 

приділили значну увагу визначенню тих завдань проблемного навчання, що 

за умов достатньої дидактико-методичної розробки сприяють побудові та 
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відбору проблемних ситуацій, а також раціональному виконанню всіх 

функцій проблемного навчання. 

Педагоги С. Векслер, Д. Вількєєв, В. Загвязинський, В. Кузнєцова, 

І. Лернер, В. Лозова, О. Матюшкін, М. Махмутов, І. Огородніков, В. Оконь, 

В. Онищук, М. Скаткін, І. Соболєв та інші) звернули увагу на організацію 

навчально-пізнавальної діяльності під час здійснення проблемного навчання. 

2) другу групу склали статті педагогів, науковців щодо організації 

проблемного навчання у вищій школі теоретичного характеру. 

Джерельною базою для визначення етапів висвітлення питань 

організації проблемного навчання у вищій школі на сторінках педагогічної 

періодики другої половини ХХ – початку ХХІ століття послугували провідні 

вітчизняні журнали з педагогіки («Вісник вищої школи» (1940-1991); 

«Радянська педагогіка» (1937-1991); «Питання психології» (1955-сьогодення) 

та інші. 

Питання ролі й значення проблемного навчання торкалися науковці на 

сторінках педагогічної періодики досліджуваного періоду: Д. Вількєєв у 

статті «Про сутність та деякі принципи класифікації навчальних проблемних 

ситуацій» в журналі «Радянська педагогіка» (1974); у статті Т. Ільїної 

«Проблемне навчання - поняття і зміст» («Вісник вищої школи», 1976); 

С. Векслер у статті «Умови підвищення ефективності проблемного 

навчання» у журналі «Радянська школа» (1978) та ін. 

У 1994 році виходить збірник наукових праць «Шляхи реалізації 

проблемного підходу в навчанні іноземної мови в немовних ЗВО» під 

редакцією К. Павлової, де проблемне навчання трактується переважно як 

підхід. Основою змісту цих статей є розгляд базових понять і положень 

проблемного навчання: суть проблемного навчання (А. Біляєва), методи 

проблемного навчання (А. Бородіна), шляхи реалізації проблемного підходу 

(Н. Шевченко, Е. Лапінська), системно-логічний і ситуативний підходи в 

проблемному навчанні (Е. Долматовська, Т. Полякова), шляхи створення 
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проблемних ситуацій (Т. Савіцька), проблемних завдань (І. Меркулова, 

Л. Смірнова). 

3) третю групу склали статті науковців і викладачів-практиків щодо 

досвіду організації проблемного навчання у вищій школі: 

а) дисципліни загального циклу підготовки; 

б) професійно-орієнтовані дисципліни; 

4) четверту групу склали монографії і дисертації дослідників за 

виокремленою проблематикою. 

Низку дисертаційних досліджень науковців було присвячено питанню 

проблемного навчання: Н. Янц «Розвиток ідеї проблемного навчання 

молодших школярів у вітчизняній педагогічній думці другої половини 

ХХ століття» (2006); О. Трегуб «Методика проблемного навчання 

інформатичних дисциплін майбутніх учителів технологій у процесі фахової 

підготовки» (2015). 

Низку дисертаційних досліджень було присвячено і дослідженню 

тематики педагогічних періодичних видань другої половини ХХ – початку 

ХХІ століття. 

Отже, проведений історіографічний аналіз дає підстави для висновку, що, 

незважаючи на широкий і різноплановий спектр предметно-змістових ліній у 

вивченні досліджуваної проблеми, у науковому просторі сучасності відсутні 

роботи, у яких би подавалася цілісна характеристика тенденцій організації 

проблемного навчання у закладах вищої освіти на сторінках педагогічної 

періодики другої половини ХХ – початку XXI століття. Необхідність заповнення 

прогалин в історико-педагогічному знанні зумовила проведення цілісного 

ретроспективного аналізу окресленої проблеми. 
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Висновки до розділу 1 

 

У розділі проведено аналіз історіографії проблеми дослідження за 

проблемно-тематичним та хронологічним принципами. Відповідно до 

проблемно-тематичного принципу історіографічні джерела поділено на 

декілька груп:  

1) праці провідних дидактів досліджуваного періоду з питань 

організації пробленого навчання (суть, складники, завдання, функції); 

2) статті педагогів, науковців щодо організації проблемного навчання у 

вищій школі теоретичного характеру; 

3) статті науковців і викладачів-практиків щодо досвіду організації 

проблемного навчання у вищій школі: 

а) дисципліни загальної підготовки; 

б) професійно-орієнтовані дисципліни; 

4) монографії і дисертації дослідників, що суміжні з обраною 

проблематикою. 

Застосування проблемно-тематичного підходу уможливило 

реконструкцію процесу формування системи уявлень про названий феномен 

та виокремлення низки предметно-змістових ліній у його дослідженні. 

Хронологічний принцип до систематизації історіографічних джерел 

було здійснено відповідно до етапів розвитку питань організації проблемного 

навчання у ЗВО України другої половини ХХ – початку ХХІ століття, 

зокрема на сторінках педагогічної періодики досліджуваного періоду 

(«Вісник вищої школи», «Радянська педагогіка», «Питання психології», 

«Імідж сучасного педагога» та інші). 

Доведено, що представниками вітчизняної педагогічної думки другої 

половини ХХ століття – початку ХХІ століття (Д. Вількєєв, Б. Єсіпов, 

Т. Кудрявцев, І. Лернер, В. Лозова, О. Матюшкін, М. Махмутов, В. Онищук, 

М. Скаткін та інші) було здійснено вагомий внесок у розвиток ідеї 

проблемного навчання (визначення суті, ролі, завдань, функцій проблемного 
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навчання, психолого-педагогічних засад організації проблемного навчання; 

уведення до обігу нових дидактичних понять; здійснення типології 

навчальних проблем і пізнавальних завдань; визначення методів і етапів 

проблемного навчання, засобів створення проблемних ситуацій; 

обґрунтування умов ефективного здійснення проблемного навчання). 

Установлено, що друга половина 1950-х рр. позначилася здебільшого 

ґрунтовними працями психологів (С. Рубінштейн, А. Брушлинський та ін.) 

щодо активізації навчання, що послугувало поштовхом для теоретичного 

обґрунтування ідеї проблемного навчання та його елементів; 1960-ті роки 

характеризувалися інтенсивним розвитком ідеї проблемного навчання, 

зокрема для загальноосвітніх шкіл, та друком ґрунтовних праць щодо цього 

питання (А. Матюшкін «Деякі проблеми психології мислення» (1965), 

В. Оконь «Основи проблемного навчання» (1968), І. Лернер «Питання 

проблемного навчання на всесоюзних «педагогічних читаннях» (1968)); 

1970-ті роки позначилися поширенням дискусії в середовищі науковців щодо 

визначення статусу проблемного навчання як типу, системи, підходу чи 

методу навчання та обгрунтуванням його ролі та функцій (Т. Ільїна – підхід, 

А. Матюшкін – метод, Т. Кудрявцев, М. Махмутов – вид, ситема); 1980-90-ті 

роки ознаменувалися певним спадом інтересу науковців до освітлення 

питань проблемного навчання; натомість на початку ХХІ століття 

публікаційна активність дописувачів значно зросла, зокрема в педагогічних 

періодичних виданнях (М. Ярмаченко, Н. Волкова, М. Фіцула та інші). 

У розділі представлено анотаційний аналіз публікацій, де описано 

досвід організації проблемного навчання у ЗВО другої половини ХХ – 

початку ХХІ століття:  у процесі навчання дисциплін загального циклу 

підготовки (Г. Цумме (1958), Д. Вількеєв (1961), Р. Ничкович (1972), 

В. Максимова (1973), Г. Юлдашева (1990), Н. Щокіна (2013) та ін.); у процесі 

навчання професійно-орієнтованих дисциплін (М. Гарунов (1976), 

В. Табачинський (1977), В. Загвязинський (1979), С. Холодов (1980), 

Т. Ларькіна (2012), Н. Щокіна (2013) та ін.). 
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Доведено, що найбільш продуктивний обмін досвідом був 

організований в 1970-ті роки журналами «Вісник вищої школи» (на шпальтах 

якого було започатковано навіть окрему рубрику під назвою «Проблемне 

навчання: досвід, обговорення»), «Питання психології», «Радянська 

педагогіка та ін. 

Установлено, що окрему групу історіографічних джерел складають 

монографії і дисертаційні дослідження з питань організації проблемного 

навчання, зокрема в історико-педагогічному вимірі (Н. Янц, О. Овчаренко, 

О. Бондар та інші). Але в них відсутній аналіз теорії й досвіду організації 

проблемного навчання у ЗВО України, представленого на сторінках 

педагогічної періодики. 

Отже, проведений історіографічний аналіз дає підстави для висновку, 

що, незважаючи на широкий і різноплановий спектр предметно-змістових 

ліній у вивченні досліджуваної проблеми, у науковому просторі сучасності 

відсутні роботи, у яких би подавалася цілісна характеристика організації 

проблемного навчання у закладах вищої освіти на сторінках педагогічної 

періодики другої половини ХХ – початку XXI століття. Необхідність 

заповнення прогалин в історико-педагогічному знанні зумовила проведення 

цілісного ретроспективного аналізу окресленої проблеми. 
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РОЗДІЛ 2  

ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОБЛЕМНОГО 

НАВЧАННЯ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ НА СТОРІНКАХ 

ПЕДАГОГІЧНОЇ ПЕРІОДИКИ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XX – ПОЧАТКУ 

XXI СТОЛІТТЯ 

 

2.1. Витоки становлення і розвитку ідеї проблемного навчання у 

зарубіжній і вітчизняній педагогічній думці 

 

У зарубіжній і вітчизняній педагогічній думці становлення і розвиток 

ідеї проблемного навчання пройшли шлях від розробки способів активізації 

навчання, запровадження в практику закладів загальної середньої освіти і 

вищої школи дослідницького методу до обґрунтування проблемного 

навчання як наукового підходу, виду й методу навчання, дидактичної 

системи, технології. 

Проблемне навчання як самостійний вид навчання набув широкого 

поширення у другій половині ХХ століття. Проте окремі його положення 

набули обґрунтування значно раніше й знайшли своє відображення в 

підходах до активізації навчання дітей й учнівської молоді, обґрунтуванні 

переваг дослідницького методу навчання тощо.  

Вивчення генези й сучасного стану організації проблемного навчання в 

закладах освіти різних типів дозволяє не тільки систематизувати положення 

щодо організації проблемного навчання, але і прогнозувати його розвиток у 

майбутньому. 

Ще в давні часи визнавалося, що розумова активність сприяє кращому 

запам'ятовуванню, оскільки дозволяє більш глибоко зануритися в сутність 

предметів і явищ. Постановку проблемних питань у ході дискусій 

використовували Сократ (469-399 до Р.Х.), представники піфагорійської 

школи, софісти. У центрі уваги Сократа була людина. Він уважав, що в 

кожній людині, у глибині її свідомості, у сумлінні та в дрімотному стані 
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лежать вічні й незмінні поняття про добро і зло, які треба виявити й 

розбудити. Для виконання цього завдання Сократ керувався винайденим ним 

способом діалектичної суперечки, чим поступово приводив учнів до 

встановлення істини [4]. 

У праці Ксенофонта «Спогади про Сократа» проілюстровано діалог 

між Сократом і юнаком Евтідемом. Цей діалог уважається типовим зразком 

«сократичного методу». Сократ змушував юнака розвивати суперечливі 

положення і приводив його до абсурдності цих положень, вдаючи, що сам не 

знає відповідей на поставлені питання [5, с.86]. 

Теза про те, що головною серед життєвих цілей людини має бути 

моральне самовдосконалення складає суть педагогічних суджень Сократа, 

оскільки рушійною силою проблемного навчання є суперечності між 

пізнавальними завданнями і рівнем знань, умінь учня. Сократ – один із 

основоположників учення про добру природу людини. Сократ бачив 

найбільш вірний шлях прояву здібностей людини в самопізнанні, надаючи 

особливого значення природній схильності: «Хто знає себе, той знає, що для 

нього корисно, і ясно розуміє, що він може і чого він не може» [4]. 

Центральною ланкою розвитку сократівського методу навчання стало 

уявлення про таке навчання, яке імітує реальний творчий процес, моделює 

його головну ланку, що включає управління пошуком вирішення поставленої 

проблеми і створення проблемної ситуації. 

Важливу роль у розвитку ідеї активізації пізнавальної діяльності учнів 

завдяки проблемному викладу знань відіграв найвідоміший учень Сократа 

Платон (427-347 рр. до н.е.). І в педагогічній діяльності, і в наукових працях 

він використовував метод діалогу. Навчання і радість, на його думку, повинні 

бути нероздільні [5]. 

Платон уважав, що під час навчання слід забезпечити «свободу 

покликання», тобто враховувати особисті схильності (сьогодні це 

називається диференціацією освіти відповідно до покликання людини й 

суспільних потреб). 
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Обґрунтування ідеї активізації навчання через постановку проблемних 

питань знаходимо і в працях відомого римського педагога Марка Фабія 

Квінтіліана. До першочергових завдань учителя Квінтіліан відносив 

навчання дитини правильно читати, правильно наголошувати, розуміти 

різницю між читанням віршів і прози, вміти переказати почуте в розповіді 

або прочитане, перекласти текст літературною мовою [92, с. 172]. 

Із метою глибокого та всебічного ознайомлення учнів із найбільш 

відомими та цікавими творами грецьких та латинських авторів Квінтіліан 

вимагав вивчення біографії автора, навчання виразному читанню текста, 

вироблення вміння критичного аналізу певного твору з розглядом його 

окремих деталей, усіх історичних та міфологічних фрагментів, формування 

вміння розглянути, побачити, знайти та виділити в тексті книги «приховані в 

ній скарби премудрості» [92, с. 212]. 

Кращими представниками візантійсько-православної педагогічної 

думки, які продовжили традицію античної педагогіки з активізації навчання, 

слід назвати Іоанна Златоуста, Іоанна Дамаскіна, Фотія. Так, наприклад, 

Іоанн Златоуст  посилався на античну спадщину, пропагуючи такі методи 

навчання, як настанова та бесіда, наполягаючи на необхідності образності, 

доступності, емоційності, конкретності мови вчителя. Іоанн Дамаскін 

залишив деякі рекомендації щодо роботи з книгою, активно пропагував 

диспути. 

У ході дослідження встановлено, що помітний спад ідеї активізації 

навчання через завдання проблемного характеру спостерігається в епоху 

Середньовіччя, оскільки дидактичні пошуки були спрямовані на те, щоб 

озброїти учнів знанням догм церкви й усунути всілякі вагання щодо віри. 

Підтвердженням цього висновку слугує підручник, написаний відомим 

учителем Середньовіччя Алкуїном, який, хоч і складав навчальні посібники у 

вигляді цікавих розмов, усе ж переслідував кінцеву мету: механічне 

запам’ятовування учнями запропонованого матеріалу. Наприклад: «Що таке 

письмо? – Сторож історії. Що таке мова? – Тлумач душі. Що створює мову? 
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– Язик. Що таке язик? – Повітряний бич. Що таке голова? – Верхівка тіла. 

Що таке тіло? – Житло душі» тощо [41, с. 300]. 

Характеризуючи педагогічну думку епохи Відродження, констатовано 

увагу до пошуку шляхів активізації самостійного мислення учнівської і 

студентської молоді.  

Одним з перших прихильників активного навчання із використанням 

елементів проблемного навчання був відомий чеський вчений 

Я. Коменський. Його «Велика дидактика» містить вказівки на необхідність 

«запалювати в хлопчика жагу до знань і палку старанність до навчання», 

спрямована проти словесно-догматичного навчання, яке вчить дітей 

«мислити чужим розумом». Цей процес обумовлювався, перш за все, тим, що 

головним напрямом розвитку культури епохи Відродження, так званого 

«філологічного гуманізму», стали переклади літературних творів давніх 

класиків. Саме тому в методиці навчання окремих шкіл (Вітторіно да 

Фельтре, Гуаріно Гуаріні) чільне місце посідали активні методи навчання, 

широко використовувалися змагання в навчанні, міміка, жести, усвідомлене 

вивчення граматичних форм, заучування правил синтаксису, тренування в 

стилістиці, наслідування стилю Цицерона в риториці тощо [41, с. 130]. 

Я. Коменський (1592-1670) уважав, що процес пізнання – це активний 

процес, що лежить в основі будь-якого навчання. Він першим в історії 

визначив дидактичні принципи і тим самим вичленував науку про навчання 

(«Magna didactica») з наукового простору філософії. За Я. Коменським 

«кожен учень мав усе вивчати сам, власними почуттями», обдумувати 

самостійно й застосовувати знання на практиці. Все, що вивчається, має 

прийматися учнем, як корисне для нього: «Ти полегшиш учневі засвоєння, 

якщо у всьому, чому б ти його не вчив, покажеш йому, яку це приносить 

користь ...» [49]. Учений підкреслював, що для пояснення дітям речей 

потрібні слова та фрази, які точно передають дійсність, нічого не 

прикрашаючи, не перебільшуючи й не зменшуючи; без впливу поетичного 

або ораторського стилю; слова, котрі за своєю термінологією доступні для 
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дітей, «правильні за формулюванням», які сприяють «огляданню істини в 

чистому світлі» [49, с.80]. Для активізації навчального процесу він 

пропонував широке використання навчальних ігор. 

За впровадження в навчання та в розвиток розумових здібностей 

дитини дослідницького підходу вів боротьбу французький філософ Жан-Жак 

Руссо (1712-1778). «Зробіть вашу дитину, – писав він, – уважною до явищ 

природи. Ставте доступні її розумінню питання і надайте їй право 

розв'язувати їх. Нехай вона дізнається не те, що ви сказали, а що сама 

зрозуміла» [50, с. 200-201]. Ж.-Ж. Руссо стверджував думку про те, що 

навчання має бути непростим, але доступним. Діти повинні самостійно 

навчитися знаходити відповіді на складні питання. 

У трактаті «Еміль, або про виховання» (1762) Ж.-Ж. Руссо, 

усвідомлюючи важливість вирішення учнем проблемних питань, часом 

підвищеної складності, закликав до активного вивчення матеріалу через 

глибоке розуміння учнем себе і себе як частини природи й буття. Проте ці 

положення так і не були впроваджені в практику навчання. Для того, щоб 

підтримувати в дитині допитливість, уважав Ж.-Ж. Руссо, не слід поспішати 

задовольняти її. Можна ставити доступні розумінню дитини питання й 

надавати їй можливість їх розв’язувати. «Нехай вона узнає не тому, що ви їй 

сказали, а тому, що сама зрозуміла; нехай вона не виучує науку, а видумує 

її», – наголошував філософ [50, с. 220-221]. Ж.-Ж. Руссо рекомендував 

привчати дитину зосереджуватися на одному предметі, але не за допомогою 

примусу, а за допомогою одержуваного нею при цьому задоволення. Не 

варто повністю задовольняти цікавість дитини, коли вона звертається до 

наставника з питаннями, тоді у неї виникає бажання й самій додатково 

дізнаватися нове. Дитина має бути захоплена предметом вивчення, а 

вихователь – захоплений дитиною, щоб непомітно для неї спостерігати за 

нею, заздалегідь передбачаючи її почуття, так само непомітно направляти їх, 

помічати ті висновки, які робить дитина [50]. 
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Ідеї активізації навчання за допомогою постановки проблемних питань 

були сприйняті й продовжені в роботах дидактів Йоганна Песталоцці (1746-

1827) і Aдольфа Дістервега (1790-1866), які наполягали на необхідності 

активізувати пізнавальну діяльність учня, а не тільки організовувати 

запам'ятовування навчального матеріалу.  

Й. Песталоцці підкреслював, що розумовий розвиток вимагає 

постійного вдосконалення логічних засобів для формування розумових 

здібностей. «Ці засоби…виходять із притаманної нам здатності вільно й 

самостійно розрізняти й порівнювати предмети… Тим самим дозволяють 

нам розвинути людську здібність до суджень» [95, с. 346]. 

Також педагог пропонував при визначенні змісту освіти спиратися на 

знання людської психології. У пошуках загального психологічного джерела 

прийомів виховання і навчання він переконався, що такими є елементи – 

найпростіші складові частини людського знання. Пізнання починається не з 

чуттєвого спостереження, а з активного споглядання ідеальних об'єктів 

подібних елементів. Шляхом реалізації своєї педагогічної теорії 

Й. Песталоцці розробив метод елементарної освіти. Пробудження задатків 

здібностей, які закладені в кожній дитині, є суттю методу. Й. Песталоцці 

розклав педагогічний процес на найпростіші елементи. Первинними 

елементами розумового виховання він визначив число, форму, мову; 

елементами морального виховання – стосунки дитини з матір'ю, почуття 

гармонії, впорядкованості, краси; елементами фізичного і трудового 

виховання – низку взаємопов'язаних простих рухів тіла, вміння вдарити, 

кинути і т.д. Зазначені елементи Й. Песталоцці пропонував зробити 

першоосновою для різнобічного розвитку особистості. Елементи – своєрідні 

"цеглинки", з яких складається виховання, за  Й. Песталоцці. Число 

"цеглинок" поступово збільшується. Так, при моральному вихованні 

відбувається розширення кола дитячої любові: батьки, брати і сестри,  

учитель, шкільні товариші. 
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Ця ідея активізації навчання за допомогою самостійного рішення 

учнем складних питань отримала свій подальший розвиток у працях 

А. Дістервега.  

Аналіз висловлювань А. Дістервега свідчить, що він одним із перших 

висловив ідею «присвоєння» учнем матеріалу навчання. «Розвиток і освіта, – 

писав учений, – жодній людині не можуть бути дані або повідомлені. Всякий, 

хто бажає до них долучатися, повинен досягти цього власною діяльністю, 

власними силами, власною напругою. Те, що людина не придбала шляхом 

своєї самостійності, – не її» [26, с. 118-119]. 

А. Дістервег підкреслював низьку ефективність простого повідомлення 

знань («...не слід повідомляти учневі знання, його слід привести до того, щоб 

він сам знаходив знання, самостійно ними оволодівав»). «Вчи якомога 

менше, – рекомендував А. Дістервег, – будь-яка методика погана, якщо 

привчає учнів до простого сприйняття або пасивності, і добра, якщо спонукає 

його самодіяльність» [26, с. 170]. 

Основна педагогічна праця А. Дістервега – «Керівництво до навчання 

німецьких вчителів». У ній А. Дістервег поставив на перше місце 

«розвивально-виховне і освітнє навчання» [95, с. 168]. Педагог пропонував у 

вихованні та навчанні враховувати індивідуальні особливості дитини, 

слідувати природі людини (принцип природовідповідності). Водночас 

організацію навчально-виховного процесу на основі певної зовнішньої, 

внутрішньої і суспільної культури означав принцип культуровідповідності. 

Зовнішня культура, за А. Дістервегом, – це норми моралі, побуту, 

споживання. Внутрішня культура – духовне життя людини. Громадська 

культура – соціальні відносини і національна культура [95]. 

Як дидакт А. Дістервег особливо наполягав на розширенні природничо-

наукової освіти. У навчанні він віддавав перевагу індуктивному методу 

(елементарний метод). Сформульовані А. Дістервегом дидактичні правила: 

ясність, чіткість, послідовність, самостійність учня, зацікавленість учителя і 

учня тощо виявилися корисними для школи. 
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Також педагогу належали ідеї, які в подальшому склали основні 

положення проблемної організації навчання, а саме: 

1) самостійне поглинання знань шляхом розумових суджень; 

2) роль учителя як провідника до знань; 

3) використання індуктивного (елементарного) методу навчання; 

4) наукова складова навчання. 

Наприкінці ХІХ – на початку ХХ століття вагомий внесок у розвиток 

ідеї проблемного навчання зробили такі представники зарубіжної педагогіки, 

як  Г. Армстронг, Дж. Брунер, Дж. Дьюї, У. Кілпатрик, Х. Паркхерст, Г. Пойа 

та ін. 

Слід зазначити, що цей історичний проміжок часу ознаменувався 

вступом країн Західної Європи та США в стадію суспільно-економічних 

відносин, що вимагало науково-технічного перетворення виробництва й 

удосконалення соціальних інституцій. У цих умовах необхідна була 

докорінна розбудова системи виховання й навчання, створення школи, 

здатної сприяти розвитку активності й самостійності дітей. 

У другій половині XIX століття із критикою схоластичних методів 

навчання виступав англійський педагог Генрі Едуард Армстронг (1848 – 

1937). У праці «Евристичний метод навчання або мистецтво надання дітям 

самим доходити до пізнання предметів» він увів у викладання «евристичний 

метод», що розвиває розумові здібності учнів. Суть його полягала в тому, що 

учень перебуває на позиціях дослідника, коли замість викладу учителем 

фактів, учень сам їх здобуває і робить висновки. Завдання «евристичного 

методу» Г. Армстронг убачав не в передачі готових висновків, а в тому, щоб 

навчити учнів науковому методу, розвивати їх розумові здібності.  

У XX столітті ідеї організації проблемного навчання як способу 

активізації пізнавальних процесів отримали інтенсивний розвиток і 

поширення в освітній практиці. У зарубіжній педагогіці ідеї проблемного 

навчання розвивалися під впливом наукових напрацювань американського 

філософа, психолога, педагога Джона Дьюї. У роботі «Як ми мислимо» 
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(1909) він відкинув традиційне догматичне навчання і протиставив йому 

активну самостійну практичну діяльність учнів під час вирішення проблем. 

Мислення, – стверджував Дж. Дьюї, – є рішенням проблем [28, с. 31]. 

У другому виданні цієї книги (1933) Дж. Дьюї обґрунтував 

психологічні механізми здатності вирішувати проблеми. Він стверджував, 

що в основі здатності учнів розв'язувати проблеми лежить їх природний 

розум. Думка індивіда рухається до стану, коли все в завданні зрозуміло. Є 

певні етапи, через які требі пройти [2, с. 34]: 

- беруться до уваги всі можливі припущення або рішення; 

- індивід усвідомлює складність і формулює проблему, яку необхідно 

вирішити; 

- припущення використовуються як гіпотези, що визначають 

спостереження й збір фактів; 

- наводяться аргументи і систематизуються факти; 

- проводиться практична чи уявна перевірка правильності висунутих 

гіпотез [29, с. 107]. 

На думку Дж. Дьюї, здатність вирішувати проблеми дається від 

природи, тому не кожен може опанувати рефлексивне мислення у процесі 

навчання. Це положення Дж. Дьюї викликало критику з боку багатьох 

учених. Його звинуватили в прагматизмі. З іншого боку, основні праці 

Дж. Дьюї були написані в період домінування американського прагматизму з 

1910 по 1929 рік [1; 2; 28; 29]. Велика депресія 1930-х років стала однією з 

причин часткового згортання теорії Дж. Дьюї в практиці викладання. 

Відзначимо, що ідеї Дж. Дьюї були продовжені в роботах його учня і 

послідовника Уільяма Кілпатрика, автора відомої книги «Метод проєктів» 

(1918). Традиційним методам навчання, побудованим на передачі учням 

готових знань, не пов'язаних з реальними життєвими потребами, автор 

протиставляв метод проєктів, що дозволяє готувати дітей до вирішення 

проблем в постійно мінливих соціальних умовах. Так, побудувавши навчання 

на основі «цільових актів», У. Кілпатрік виділив 4 види проєктів: 
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- споглядальний або продуктивний;  

- споживчий;  

- проєкт рішення проблеми або інтелектуальних труднощів;  

- проєкт-вправа.  

У своїх подальших роботах «Основи Методу» (1925) та «Виховання в 

умовах мінливої цивілізації» (1925) учений сформулював і обгрунтував 

основну мету навчання – озброєння дитини методами вирішення проблем, 

пошуку, дослідження.  

Зауважимо, що ці ідеї були сприйняті й розвинені теоретиками й 

практиками сучасної освіти, наприклад Т. Хатчинсоном в підручниках з 

англійської мови для іноземців «Project English» і «Hotline» (1991, перше 

видання). Окрім цього, узято до уваги окремі ідеї представника другої 

концепції проблемного навчання Джерома Брунера. Особливо в тій частині, 

де йдеться про роль структури знань у процесі навчання, що знайшло 

відображення в принципі проблемного освоєння граматики через мовні 

структури. 

Другий напрям розвитку ідеї проблемного навчання в США пов'язують 

з ім'ям відомого американського психолога Дж. Брунера. Його концепція 

заснована на ідеї структурування навчального матеріалу (це особливо 

підкреслювали дослідники Отто Зельц і Карл Дункер), на визнанні 

першорядної ролі інтуїтивного мислення в процесі освоєння нового. Для 

Брунера важливими є такі моменти: 

1. Роль структури знань в процесі навчання. 

2. Необхідність готовності учня до навчання. 

3. Розвиток розумової діяльності через інтуїтивне мислення. 

4. Значення мотивації в навчанні. 

Суть концепції Дж. Брунера полягала в тому, що навчання, засноване 

на системі знань, має вести до розвитку інтуїтивного мислення. Найбільш 

відомою є книга Дж. Брунера, перекладена російською мовою, що вийшла у 

світ у 1977 році. Це збірка найбільш визначних робіт автора. Назва книги вже 
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говорить про сутність концепції і про проблемний характер знання і 

пізнання: «Психологія пізнання: За межами безпосередньої інформації», 

англійською «Beyond the information given». 

Важливим є і те, що Дж. Брунер не тільки визначав необхідність 

проблемних завдань під час навчання дітей, а й радив урахувати цінність 

дитини в цьому процесі. Певною мірою це може розглядатися як одна з 

підстав проблемно-ціннісного або проблемно-аксіологічного підходу. Сам 

Дж. Брунер писав, що на його творчість багато в чому вплинули ідеї таких 

учених, як Е. Толмен (США), Ж. Піаже (Швейцарія), Ф. Бартлетт (Англія) і 

Л. Виготський (Росія). Так, продовжуючи ідеї Л. Виготського, Дж. Брунер 

зазначав: «Система геометрії Евкліда і мікрокосм є такими засобами, що 

дозволяють нам проникнути за межі безпосередньої інформації і відобразити 

світ у нових зв'язках і відносинах. І якщо ми заново відкриваємо деякі 

системи думок і засобів, більшу частину з них ми отримуємо від тієї 

культури, в якій ми народжуємося. Можливо, що прототипом всіх цих 

засобів є мова, тому що саме вона дозволяє нам засвоїти нову форму уявлень 

про світ, організувати їх у відому систему, а там, де потрібно, і перебудувати 

ці уявлення» [11, с. 10]. 

Зіставляючи ідеї проблемного навчання Дж. Дьюї і Дж. Брунера, можна 

констатувати специфіку особисто кожної. Якщо Дж. Дьюї базував свою 

теорію на рефлексивному мисленні, то Дж. Брунер в якості основи для 

процесу навчання бачив розвиток інтуїтивного мислення дитини. 

Відзначаючи спільні риси в концепціях двох американських 

психологів, дослідник М. Махмутов писав: «Загальне в основних положеннях 

цих американських авторів зводиться до наступного: а) їх зближує 

прагматична філософія і концепція педоцентризму; б) поклавши в основу не 

рефлективне, як Дж. Дьюї, а інтуїтивне мислення, Дж. Брунер, як і Дж. Дьюї, 

не заперечує необхідності логічного мислення; в) і Дж. Дьюї, і Дж. Брунер 

однаково оцінювали важливість проблемного підходу в навчанні» [11, с. 

243]. 
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Ще один напрям розвитку ідеї проблемного навчання в США початку 

XX століття пов'язаний з ім'ям американського вченого Джорджа Пойа. Він 

розглядав мислення з точки зору вирішення математичних задач і будував 

теорію з опорою на ідеї великих логіків і математиків, таких, як Евклід, 

Р. Декарт (1596-1650), Г. Лейбніц (1646-1716). Розмежовуючи поняття 

«продуктивне» і «творче» мислення, Дж. Пойа писав: «Мислення можна 

назвати продуктивним, якщо воно призводить до вирішення конкретного 

завдання; мислення можна назвати творчим, якщо воно створює засоби для 

вирішення майбутніх завдань. Чим більша кількість і чим ширше розмаїття 

завдань, до яких застосовні створені засоби, тим вище творчий рівень 

мислення» [79, с. 274].  

Цінним у теорії Дж. Пойа є і те, що він розглядав не тільки визначення 

завдання, його структуру, але також стратегії і конкретні способи вирішення 

математичних задач, екстраполюючи їх на інші галузі знання. Аналізуючи 

природу задач, Дж. Пойа зазначав, що «... задача передбачає необхідність 

свідомого пошуку відповідного засобу для досягнення зрозумілої, але 

безпосередньо недоступної мети» [3, с. 143]. Розробляючи загальний підхід 

до вирішення задач, Дж. Пойа підкреслював: «... процес вирішення задачі 

являє собою пошук виходу зі скрути або шляхи обходу перешкоди – це 

процес досягнення мети, яка спочатку не здається доступною. Рішення задач 

є специфічною особливістю інтелекту, а інтелект – це особливий дар людини; 

тому рішення задач може розглядатися як один із найхарактерніших проявів 

людської діяльності» [77, с. 13]. Тут можуть бути використані «допоміжні» 

завдання, які дозволяють вирішити основну задачу різними способами. У 

зв'язку із цим математик зазначав: «Почавши з запропонованої задачі, ми 

складаємо ланцюжок завдань, кожен з яких еквівалентний рішенням і стоїть 

ближче до нього, ніж попередній; переходячи таким чином від завдання до 

завдання, ми з останнім кроком досягаємо власного рішення» [79, с. 222]. 

До загальних стратегій або підходів вирішення задач автор відносив 

такі: 1) розчленування задачі на допоміжні завдання; 2) рішення простих 
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завдань, які відображають деякі аспекти основної задачі; 3) використання 

діаграм для представлення завдань різними шляхами. Ці стратегії можуть 

бути покладені в основу процедури вирішення завдань, яка зводиться до 

наступного: 1) зрозуміти, яку інформацію вимагає завдання і що дано; 2) 

розробити план, пов'язуючи цю інформацію з невідомим, використовуючи 

вищезгадані стратегії; 3) виконати план; 4) озирнутися на рішення і бути 

впевненим, що це дійсно рішення цієї задачі, що включає всю інформацію, 

яка задана [76]. 

Важливою особливістю концепції Дж. Пойа є її дидактична 

спрямованість на визначення мети, методу навчання, а також «заповідей» 

вчителя або вимог, що висуваються до вчителя в умовах проблемного 

навчання. Головна мета навчання – це «навчити молодь думати» [79, с. 287]. 

На думку вченого, «метод - це спосіб, який ви використовуєте двічі» [3, 

с. 198]. Що стосується дев'яти заповідей вчителя, то вони зводяться до 

наступних: 1) інтерес до свого предмета; 2) знання предмета; 3) знання 

шляхів самостійного вивчення; 4) уміння ставити себе на місце учня; 5) 

уміння не обмежуватися передачею інформації; 6) уміння вчити докази; 

7) вміння виявити загальний метод; 8) уміння не розкривати секрет відразу й 

спонукати учня до самостійного пошуку; 9) уміння користуватися навідними 

питаннями без нав'язування своєї думки [78]. Усі перераховані вище 

положення дозволяють вважати Дж. Пойа одним із основоположників теорії 

проблемного навчання. 

Питання проблемності в контексті досліджень продуктивного, творчого 

мислення були взяті до уваги німецькими вченими Отто Зельцем і Карлом 

Дункером на початку XX століття. У 1965 році вийшла збірка перекладів 

«Деякі питання психології мислення» під редакцією A. Матюшкіна. У 

передмові до книги подавався докладний аналіз психологічних концепцій 

мислення, запропонованих О. Зельцем і К. Дункером. 

Наголосимо, що О. Зельц виділив специфічну область мислення – 

продуктивне творче мислення, що раніше не досліджувалося логікою. 
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Відповідно, для експериментальної психології питання про те, «... за якими 

закономірностями відбувається процес відкриття людиною нових знань, які 

не виводяться прямо з уже відомих знань, стало центральним питанням 

експериментальних досліджень» [96, с. 5]. О. Зельц розглядав проблемну 

ситуацію як основний метод експериментального дослідження. Аналіз 

процесу рішення різного типу завдань, на його переконання, є основою у 

визначенні сутності творчого мислення особистості. Це згодом дозволило 

психологам моделювати мислення через процес вирішення завдань.  

Водночас не можна не погодитися з A. Матюшкіним, який писав: «У 

всіх пропонованих дослідженнях завдання розглядається як щось зовнішнє 

по відношенню до мислення індивіда, як один із можливих подразників, що 

викликають мислення. Індивід, його знання фактично не включені в ситуацію 

завдання» [59, с. 7]. Це дає підстави свідчити, що О. Зельц розглядав 

завдання як зовнішній фактор по відношенню до мислення людини. 

Дослідження закономірностей розвитку розумових процесів на основі 

моделювання експериментальних ситуацій були продовжені німецьким 

вченим К. Дункером. Так, К. Дункер, аналізуючи процес мислення, оперував 

поняттями «мета», «кошти», «система підцілей» у процесі переходу 

невирішеної ситуації у вирішену [27, с. 92]. 

Саме О. Зельц і К. Дункер першими виділили область продуктивного 

творчого мислення людини. Основним методом для цього став метод 

вирішення творчих проблемних завдань. Утім, на переконання 

A. Матюшкіна, основним недоліком цих досліджень було те, що психологи 

«... розглядали і використовували завдання як існуючі поза і незалежно від 

об'єкта, від його можливостей і умов його діяльності» [59, с. 16].  

Частково ідеї Дж. Дьюї. Дж. Брунера, Г. Пойа  та інших дослідників 

були сприйняті такими американськими вченими, як В. Александер, 

Р. Халверсон та ін. 

Таким чином, становлення ідеї організації проблемного навчання в 

зарубіжній педагогічній думці пройшло декілька етапів: від обґрунтування 
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способів активізації навчання дітей і молоді з використанням проблемних 

питань, розроблення теоретичних засад дослідницького методу до 

визначення концептуальних положень теорії проблемного навчання.  

Ідеї Дж. Брунера, Дж. Дьюї, Г. Пойа, К. Дункера вплинули на розвиток 

вітчизняного напряму розроблення теорії проблемного навчання, базисом 

якої послугували праці С. Рубінштейна і A. Матюшкіна. 

У процесі дослідження установлено, що ідеї організації проблемного 

навчання у вітчизняній педагогічній думці сягають корінням у XVII ст. 

Наприклад, своєрідною формою викладу матеріалу вирізнялися навчальні 

книги відомого філософа, психолога, викладача Києво-Могилянської 

академії  І. Гізеля. Учений у праці «Твори про філософію» продемонстрував 

один із шляхів міркування відносно якої-небудь проблеми, а саме: подання 

різних точок зору на об’єкт вивчення, наведення доказів того або іншого 

положення, заперечення цих доказів і тільки потім підведення до висновку 

[24]. 

І. Галятовський, український письменник, суспільно-політичний і 

церковний діяч, випускник Києво-Могилянської академії, у творі «Наука або 

способи складання казання» звернув увагу на такий спосіб викладання, як 

розповідь. Він застерігав від нечіткої, нелогічної розповіді: «Намагайся, щоб 

люди зрозуміли те, про що говориш… Бо багато є ораторів мудрих, які самі 

добре знають, але не можуть або не бажають іншим людям цього ясно 

виразити й розтлумачити, і навпаки, легку мову свою роблять важкою, 

темною, заплутаною…». Така мова, засіб «казання», шкідливо діє на розум і 

доброчесність слухачів [43, с. 111]. 

Українські просвітяни XVIII століття Ф. Прокопович та Г. Сковорода 

пропонували власні методи викладання матеріалу з точки зору впливу на 

розумовий розвиток молоді. Вони вказували, що в цьому плані найбільш 

цінними є такі методи, як диспут, міркування, доведення, постановка питань. 

Тобто такі, що вимагають активної участі вихованців у процесі навчання. 

Зокрема, відомий просвітянин Й. Кроковський, ректор Києво-Могилянської 
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колегії, яка при ньому перетворилася на академію (1701), віддавав перевагу 

викладанню матеріалу за допомогою постановки питань. Він використовував 

приклади, полеміку, аналіз різних думок відносно того чи іншого питання 

[5].  

Проблемний характер мали лекції Ф. Прокоповича, ректора Київської 

академії (1710-1716 рр.), із поетики, риторики, філософії. У них педагог 

закликав «йти не лише шляхом, прокладеним іншими вченими, а просуватись 

за самостійними науковими переконаннями, котрі породжують солідну 

вченість, формують знавців, а не крамарів від науки» [5].  

Подоланню консерватизму в освіті значною мірою сприяв 

Г. Сковорода – філософ, педагог, видатний просвітянин XVIII століття [9; 

48]. Особливої значущості учений надавав самоосвіті. Самопізнання 

Г. Сковорода розглядав не як самоціль, а як могутнє знаряддя усвідомлення 

людиною своєї ролі, свого місця в природі та суспільстві, морального 

самовдосконалення. Пізнати себе самого, знайти в собі самому людину – ось 

до чого завжди закликав філософ. Під час викладання в Харківському 

колегіумі християнського благочестя Г. Сковорода «вільно викладав  

катехізис», збуджував думку в учнів, закликав до того, щоб вони мали 

особистий погляд на все [9]. 

Таким чином, в Україні у XVIII столітті, столітті «Просвіти», ідея 

активізації навчання шляхом проблемного викладу знань знайшла своє 

відображення як в теоретичній педагогічній думці, так і в практиці освітніх 

закладів, зокрема в Києво-Могилянській академії, Київському, 

Переяславському і Харківському колегіумах. 

Значний внесок у розробку теоретичних засад способів активізації 

навчання, наданню процесу навчання проблемного характеру зробили відомі 

вітчизняні педагоги ХІХ –  початку ХХ століття.  

Так, родоначальник вітчизняної дидактики К. Ушинський (1824-1870), 

будучи прихильником ідеї активізації навчання, сформулював думку про 

роль пізнавальної самостійності учня в процесі навчання. Він писав: 
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«... маючи таку розумову силу, видобувати звідусіль корисну їжу, людина 

вчиться все життя, що, звичайно, і становить одне з найголовніших завдань 

навчання» [90; т.4, с. 500]. 

Одним із центральних завдань навчання педагог уважав активізацію 

дитячого мислення, інтересу, допитливості, уваги до тієї чи іншої навчальної 

дисципліни, розвиток здібності самостійно здобувати знання. Для цього, на 

переконання К. Ушинського, педагог має ставити школярам різноманітні 

запитання, що спонукають до детального розгляду предмета вивчення, до 

самостійної роботи, яка складає основу плідного навчання [89]. Особливу 

увагу К. Ушинський звертав на такі важливі елементи, як: навчання учнів 

способам отримування нових знань не лише з книг, але з предметів, які 

оточують дитину, з життєвих подій, із історії власної душі; використання 

наочності, що сприяє розвитку самостійного мислення; демонстрація зв’язку 

між наукою та життям; подолання учнями труднощів у навчанні; виховання 

волі, оскільки сила активного уявлення безпосередньо залежить від сили волі 

[91]. 

Ідеї К. Ушинського були сприйняті й продовжені вітчизняним 

педагогом П. Каптєревим (1849-1921), який уважав, що основне покликання 

вчителя полягає у формуванні пізнавальної самостійності учня через 

розвиток логічного мислення. П. Каптєрев у одній із статей журналу 

«Російська школа» писав: «Пояснюйте учню скільки завгодно будь-яке 

правило, але якщо сам він не зрозуміє в чому справа, тобто не проявить 

необхідної власної розумової діяльності, то все пояснення буде марним, 

правило залишиться чужим учню, буде знаходитися поза його свідомістю, у 

нього не ввійде» [45, с. 8]. Саме тому П. Каптєрева можна назвати одним із 

родоначальників «дослідницького методу» в історії вітчизняної педагогіки. 

Розвитку пізнавальних інтересів школярів, за П. Каптєревим, сприяють 

такі методи й форми навчання, як: евристична бесіда; генетична розповідь 

(коли учням повідомляється історія виникнення знань, як вони розвивалися); 

цікавий урок, що може супроводжуватися різними дослідами, показом 
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картин, моделей тощо [44, с.576-577]. У журналі «Народна школа» № 6, 7 

було надруковано статтю «Навчання дітей дошкільного віку», де вперше у 

вітчизняній педагогіці було розглянуто питання інтенсифікації розвитку й 

виховання розумових здібностей дітей раннього віку. 

Підґрунтям теорії загальної освіти П. Каптєрев вважав антропологію, 

перш за все психологію і фізіологію дитини, виходячи з положення про 

існування різних «типів розуму» (схильних до теорії або практики, до 

засвоєння або творчості, швидких або повільних, індуктивних або 

дедуктивних, абстрактних або образних, безпристрасних або емоційно 

залежних тощо). Вчений обґрунтував необхідність множинності 

загальноосвітніх систем, диференціації навчальних курсів і всієї структури 

навчального процесу в освітньому закладі. 

Даний дидактичний принцип П. Каптєрев розкривав через 

співвідношення універсального і особливого в цілях, методах і змісті 

загальноосвітніх курсів. Такі курси повинні включати дві складові: загальну 

й факультативну. Загальноосвітня частина курсу займає не менше його 

половини, наприклад, вивчається чотири роки з восьми років, які відводяться 

на весь курс. У той же час загальна частина курсу не є однорідною. Щоб 

допомогти учням виявити свою індивідуальність, загальна частина курсу 

повинна включати в себе достатню кількість різнорідних елементів. 

Після половини терміну вивчення курсу загальна їх частина не 

припиняється, але повільно поступається місцем факультативним предметам, 

які в останні роки навчання зосереджують на собі найбільшу увагу учнів. 

Пошуку нових активних методів навчання присвятив свою діяльність 

методист у галузі природознавства О. Герд (1841-1888). Він незалежно від 

Г. Армстронга сформулював основні положення ідеї елементів проблемності 

в навчанні: тільки шляхом спостереження, порівняння і дослідів, а ніяк не 

читанням статей, можуть бути передані знання дітям; учні повинні під 

керівництвом викладача спостерігати, описувати, порівнювати, 
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обговорювати факти і явища, за якими спостерігали, робити узагальнення і 

висновки, перевіряти їх простими, доступними дослідами на практиці [53]. 

Ідеї організації проблемного навчання залишилися актуальними й у 

XX столітті. Так, Г. Ващенко з цього приводу зазначав, що в епоху розвитку 

великої індустрії педагогічна думка змушена зробити крок уперед у 

розумінні активізації навчання. Основна тенденція в цьому прагненні до 

збільшення активності учня в процесі навчання в тім, щоб поставити його в 

становище, аналогічне становищу наукового дослідника. У результаті 

здійснення цієї тенденції і з’явилися, між іншим, так звані дослідні методи 

навчання» [18, с.287-288]. Дослідні методи, за Г. Ващенком, 

конкретизуються у вигляді трьохрівневого застосування, а саме: дослідні 

методи у вищій школі; дослідні методи в середній і початковій школі; форми 

дослідного методу залежно від віку тих, хто вчиться [18]. 

Першими розробниками дослідних методів у вітчизняній педагогіці 

стали педагоги-природознавці, які запропонували для використання у 

викладацькій практиці такі методи, як: досвідно-дослідний метод (Б. Райков, 

1911 р.); лабораторно-евристичний метод (А. Вінтергальтер, 1914 р.); метод 

лабораторних уроків (К. Ягодовський, 1915 р.) [83; 84]. 

Ці методи за своєю сутністю означали одне й те ж, але термін, 

запропонований Б. Райковим, отримав поширення завдяки тому, що, по-

перше, був висунутий та обґрунтований раніше за інші; по-друге, був більш 

влучним, оскільки підкреслював характерну рису методу (самостійне 

знаходження учнями нових для них фактів), а ткож дослідний (не словесний, 

не книжний) характер обробки матеріалу [84, с.94]. 

Основна педагогічна цінність дослідних методів, на думку Б. Райкова, 

полягала в тому, що вони, по-перше, сприяють розвитку в учнів ініціативи, 

інтелектуально-творчих здібностей, а по-друге, відповідають природі дитини 

та законам її розвитку [82, с.145-146]. 

Учені (Г. Ващенко, Б. Райков, К. Ягодовський та ін.) наголошували на 

тому, що дослідні методи не спрямовуються на відкриття об’єктивно нового 
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знання, тобто не можна ототожнювати дослідну роботу вченого та учня. 

«Головна різниця між дослідом ученого та учня – в їх меті. Об’єктивною 

метою роботи вченого є певне відкриття, що збагачує науку, а головною 

метою роботи учня є розвиток його інтелектуальних здібностей. Учень 

тільки суб’єктивно є самостійним дослідником. Фактично він нічого нового 

не відкриває, а головне, його праця навіть непомітно для нього 

спрямовується в якийсь бік волею вчителя» [84, с.293]. 

За Б. Райковим, основними складниками дослідного методу в школі є: 

спостереження й постановка запитань; визначення можливих розв’язків; 

вибір одного з них як найімовірнішого й сам процес дослідження; перевірка 

гіпотези та остаточне формулювання висновків. Одним із найважливіших 

етапів дослідної роботи школярів, за Б. Райковим, є наявність цілком 

певного завдання або проблеми. Без цього спостереження не може 

вважатися дослідом. Більш того, педагог наголошував, що збирання фактів 

без чітко визначеної мети є значною шкодою для навчально-виховного 

процесу [83]. 

Важливого значення (Г. Ващенко, Б. Всесвятський, Б. Райков, 

К. Ягодовський та інші) надавали формуванню інтересу учнів до 

дослідження, створенню атмосфери емоційного забарвлення, радості, 

цікавості. У зв’язку з цим, як наголошував Г. Ващенко, «дослідний метод 

навіть більше, ніж інші методи, вимагає, щоб педагог був разом із тим і 

педологом» [18, с.295-296]. Тобто, обираючи теми для дослідів, учитель має 

брати до уваги особливості віку дітей та пов’язані з цим спрямованість їхніх 

інтересів і специфіку дитячого мислення. 

Таким чином, на початок XX століття у вітчизняній педагогічній науці 

й практиці було закладене міцне підґрунтя для впровадження 

«дослідницького методу» в практику викладання. Проте широкого 

поширення в педагогічних колах цей метод не набув. Причини такої ситуації 

розглядав М. Махмутов. На його переконання, по-перше, панівний клас, 

зокрема буржуазія, була зацікавлена в елітному вихованні та розвитку тільки 
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своїх дітей; по-друге, загальна психологія і психологія мислення були ще 

недостатньо розроблені. 

Революційні перетворення 1917-1920 рр, нова економічна політика 

визначили подальший розвиток дослідницького методу у 1920-х роках. Так, 

на думку В. Половцева, ботаніка, викладача Новоросійського університету, – 

головне в процесі навчання – це не тільки і не стільки повідомлення учневі 

готових ідей, скільки оволодіння самим учнем методом формування цих ідей. 

Значить, важливий не тільки результат навчання, виражений у знаннях, 

уміннях і навичках, а й сам процес оволодіння цими знаннями і вміннями. 

Дослідницький метод поступово став поширюватися на приватні 

методики навчання різних навчальних предметів, що було справедливо 

відзначено A. Миролюбовим у журналі «Іноземні мови в школі» [68]. 

Прихильником дослідження методу був і С. Шацький (1873-1934). Педагог 

пов'язував пізнавальну самостійність учнів з розвитком їхньої творчої 

активності та вихованням творчої людини – людини нового, вільного 

суспільства.  

Аналізуючи тенденції розвитку дослідницького методу учений 

М. Махмутов вказував на його переваги та причини досить широкого 

практичного застосування у 1920-х роках, а також виокремив недоліки, які 

спричинили відхід від дослідницького методу на початку 1930-х років та 

його заміну на інформаційний метод, заснований на викладі вчителем 

навчального матеріалу, який підносить учня в ранг об'єкта навчання. 

Водночас, говорячи про недостатнє використання дослідницького 

методу в практиці, М. Махмутов виділяв суб'єктивні й об'єктивні причини 

такого становища. Суб'єктивні причини – недооцінка ролі вчителя, вікових 

можливостей учнів і рівня їх підготовленості, значення знань як системи, а 

також захоплення зовнішньою активністю вчення і деяка неувага до 

активізації думки учнів. Об'єктивні причини – недостатня науково-методична 

підготовка вчителя, перевантаженість програм, недостатня матеріальна база 
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шкіл, а також відсутність «... теорії побудови цілісного педагогічного 

процесу на основі законів розумової діяльності учнів тощо» [64, с. 241].  

Утім, як засвідчили результати наукового пошуку, саме в 20-30-і роки 

XX ст. вітчизняний вчений С. Рубінштейн (1889-1960) уперше ввів до 

наукового обігу поняття «проблема». С. Рубінштейн писав: «Сама 

постановка проблеми є актом мислення, який вимагає часто великої і 

складної розумової роботи. Сформулювати, в чому питання, – значить 

піднятися до відомого розуміння, а зрозуміти задачу або проблему – значить 

якщо не вирішити її, то принаймні знайти шлях, тобто метод для її вирішення 

... Завершальною фазою розумового процесу є ... судження ..., що фіксує 

досягнуте в ньому рішення проблеми. Потім результат розумової роботи 

спускається більш-менш безпосередньо в практику. Вона піддає його 

вирішальному випробуванню і ставить перед думкою нові завдання – 

розвиток, уточнення, внесення поправок або змін спочатку прийнятого 

рішення проблеми» [87, с. 374-377]. 

Аналізуючи акт мислення, С. Рубінштейн писав: «Мислення – це перш 

за все аналіз і синтез. Аналіз, як і синтез, виступає в різноманітних формах. 

Ми розрізняємо, по-перше, два різних рівня аналізу – аналіз чуттєвих образів 

речей і розумовий аналіз словесних «образів». Розрізняються далі: 1) аналіз-

фільтрація (це елементарний аналіз проблемної ситуації за допомогою проб) і 

2) спрямований аналіз через синтез, коли сам аналіз визначається і 

направляється до певної мети через синтетичний акт співвіднесення умов із 

вимогами поставленого завдання» [88, с. 252].  

Характеризуючи мислення як аналіз і синтез, С. Рубінштейн 

підкреслював важливість проблемної ситуації, з якої починається розумовий 

процес, а також значення завдання, від формулювання якого цей процес 

залежить. За С. Рубінштейном, «... розумовий процес починається з аналізу 

проблемної ситуації. Аналіз розчленовує дане, відоме і невідоме, шукане. З 

цього починається формулювання завдання, яке ми, таким чином, 

відрізняємо від самої проблемної ситуації. Завдання виступає в тому чи 
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іншому формулюванні в результаті аналізу проблемної ситуації. 

Формулювання завдання залежить від того, як був проведений аналіз 

проблемної ситуації. У свою чергу аналіз обумовлений її формулюванням» 

[88, с. 252].  

На основі дослідження шляхів розв'язання задачі С. Рубінштейн зробив 

висновок, що в основі схеми виконання задачі лежить аналіз через синтез, що 

характеризує розумовий процес. Він констатував: «Загальна схема рішення 

задачі полягає у співвіднесенні умов завдання із його вимогами при аналізі 

умов і вимог через їх співвіднесення один з одним. Таким чином, вже сама 

загальна схема рішення задачі показує, що вона є аналізуванням та 

синтезуванням в їх взаємозалежності і взаємозв'язку. Сам же аналіз умов і 

вимог завдання здійснюється через синтетичний акт їх співвіднесення» [88, 

с. 253]. При цьому в процесі виконання задачі відбувається 

переформулювання умов і вимог цієї задачі, що є актом нового синтезу. 

Так само як і Дж. Пойа, С. Рубінштейн дійшов висновку, що в 

результаті виконання задачі можуть бути використані допоміжні завдання, 

що сприяють знаходженню її рішення. Визначаючи місце й час використання 

допоміжного завдання, С. Рубінштейн писав: «Можливість використання 

допоміжного завдання залежить від своєї внутрішньої умови, від того, 

наскільки просунулася робота з аналізу основної задачі ... Не існує 

однозначної залежності між часом пред'явлення допоміжного завдання, до 

або після основного, і його ефективністю. Істотну роль відіграє не тільки сам 

по собі зовнішній факт пред'явлення випробуваному допоміжного завдання 

до або після основного, але також і навіть особливо те, коли, тобто на яких 

(ранніх або пізніх) стадіях свого аналізу завдання співвідносить їх 

випробуваний» [87, с. 273]. 

Характеризуючи концепцію С. Рубінштейна про природу мислення в 

цілому, наведемо його висловлювання, що розкриває глибинні механізми 

процесу мислення, заснованого на аналізі та синтезі: «Основною формою 

аналізу – як показали всі наші дослідження – є аналіз через синтез. Він 
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утворює провідну ланку будь-якої розумової діяльності. Ця основна форма 

аналізу, основний нерв процесу мислення полягає в наступному: об'єкт в 

процесі мислення включається в усі нові зв'язки і в силу цього виступає в 

нових якостях, які фіксуються в нових поняттях; з об'єкта, таким чином, як 

би вичерпується весь новий зміст; він як би повертається щоразу іншою 

своєю стороною, в ньому виявляються все нові властивості, які фіксуються в 

нових понятійних характеристиках» [87, с. 256]. 

Проведений аналіз дозволяє уявити процес становлення і розвитку ідей 

проблемного навчання у вітчизняній педагогічній думці у вигляді деякої 

послідовності освітніх парадигм, які змінювали одна одну: до XIX ст. – 

початку XX ст. – домінування пояснювально-ілюстративного навчання й 

пошук способів активізації навчання дітей і молоді шляхом постановки 

проблемних питань; початок XX ст. – 20-30-і рр. XX ст. – розроблення й 

апробація дослідницького методу навчання із урахуванням законів розумової 

діяльності учнів. 

Отже, проведений аналіз свідчить, що становлення і розвиток ідеї 

проблемного навчання – це природний шлях еволюціонування продуктивної 

ідеї, що черпає силу, з одного боку, з діалектики пізнання світу через 

подолання суперечностей (об'єктивний початок), з іншого боку, з теорії 

мислення через розв'язання проблемної ситуації (суб'єктивний початок). 

Зіставлення цих складових (співвідношення об'єктивного і суб'єктивного) 

послугувало основою розроблення цілісної теорії проблемного навчання 

стосовно різних навчальних предметів.  

Зазначене вище дозволяє стверджувати, що цілісна концепція 

проблемного навчання не була сформульована до середини XX століття, а 

були створені лише передумови для обґрунтування теорії проблемного 

навчання як наукового підходу, окремого виду й методу навчання, а згодом 

освітньої технології. 

Таким чином, у ході дослідження встановлено, що ідея запровадження 

проблемного навчання має давнє коріння. Від часів античності до початку 
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ХХ століття ідея проблемного навчання знайшла відображення як у 

зарубіжній (Квінтіліан, А. Дістервег, Й. Песталоцці, Дж. Брунер та ін.), так і 

вітчизняній (О. Герд, Б. Райков, С. Рубінштейн та ін.) психолого-

педагогічній думці. Учені, педагоги звертали увагу на той потенціал, що 

містить проблемний характер навчання, його можливість забезпечити всі ті 

мотиваційні сили, які необхідні для ефективного навчання: особистісну 

зацікавленість, високий емоційно-активаційний рівень, спонукальний вплив 

успіху. 

На основі ідей активізації навчання в кінці XIX – на початку XX 

століття набувають поширення: «лабораторно-евристичний метод» (О. Герд), 

«дослідно-випробувальний метод» (Г. Армстронг), «природничо-науковий 

метод» (А. Пінкевич), обгрунтовано теорію мислення на основі розв'язання 

проблемних ситуацій (С. Рубінштейн). Це послугувало основою для 

розроблення концептуальних засад проблемного навчання у другій половині 

ХХ століття. 

 

2.2. Етапи висвітлення питань організації проблемного навчання 

на сторінках педагогічної періодики другої половини XX – початку XXI 

століття 

 

Важливе значення для висвітлення питань організації проблемного 

навчання у вищій школі на сторінках педагогічної періодики другої половини 

XX – початку XXI століття має періодизація за окремими етапами. За 

критерії для визначення етапів обрали:  

- суспільно-політичні й соціально-економічні зміни в країні;  

- нормативно-правове регулювання загальної середньої та вищої освіти; 

- погляди вітчизняних науковців, дидактів, психологів, педагогів на 

суть, умови, шляхи реалізації проблемного навчання;  

- характеристику педагогічної періодики, на шпальтах якої знаходили 

висвітлення питання організації проблемного навчання у вищій школі. 
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Окреслені критерії розглядаються нами в період другої половини ХХ – 

початку ХХІ століття, адже саме цей проміжок часу характеризувався 

інтенсивним розвитком вітчизняної дидактики, обгрунтуванням концепції 

проблемного навчання, зокрема розробкою її понятійного апарату, 

визначенням методів реалізації проблемного навчання в закладах освіти, 

зокрема вищої.  

Джерельною базою для визначення етапів висвітлення питань 

організації проблемного навчання у вищій школі на сторінках педагогічної 

періодики другої половини ХХ – початку ХХІ століття послугували провідні 

вітчизняні педагогічні журнали, що висвітлювали досліджувану 

проблематику: «Середня спеціальна освіта», «Школа і виробництво», 

«Вечірня середня школа», «Питання психології», «Радянська педагогіка», 

«Вісник вищої школи», «Педагогіка і психологія», «Рідна школа», «Наука і 

просвітництво» та інші. 

Аналіз історико-педагогічних джерел дозволив у межах окресленого 

історичного періоду визначити такі етапи:  

I етап (1955 – 1965 рр.) – етап визначення базових положень теорії 

проблемного навчання як складової розвивального навчання, започаткування 

дискусії на сторінках педагогічної періодики щодо мети, завдання, способів 

реалізації проблемного навчання в середній та вищій школах. 

Джерельною базою для характеристики питання, що досліджується, на 

визначеному етапі послугували провідні вітчизняні журнали 1955-1965 років 

видання, як-от: «Педагогіка і психологія», «Рідна школа», «Радянська 

педагогіка», «Школа і виробництво», «Наука і просвітництво», «Вісник 

вищої школи»  тощо.  

Протягом визначеного етапу в радянській Україні реформи в освіті 

жорстко регламентувалися партійним керівництвом, здійснювалися «згори» 

без урахування громадсько-педагогічної думки. Освітнє законодавство 

розробляли спеціальні комісії при ЦК КПРС, реалізовувало Міністерство 
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освіти УРСР під контролем відділу шкіл ЦК КП України в режимі постійної 

звітності ЦК КПРС. 

Результати наукового пошуку засвідчили, що середина 1950-х років 

ознаменувався підвищенням державних витрат на освіту. Зокрема, щоб 

збільшити кількість початкових, семирічних і середніх шкіл та забезпечити 

загальне обов’язкове навчання дітей семирічного віку в місті та селі, 

відповідно до закону «Про п’ятирічний план відбудови і розвитку народного 

господарства УРСР на 1946–1950 рр.» (18 березня 1946 р.) щодо подальшої 

організації шкіл робітничої й сільської молоді [26, c. 62], у жовтні 1952 року 

на ХІХ з’їзді ВКП(б) було ухвалено остаточне рішення щодо загального 

обов’язкового переходу до середньої освіти та покладено початок 

«політехнізації» шкільного навчання [42, c. 42].  

Смерть Й. Сталіна (березень 1953 р.) сама по собі ознаменувала 

неминучий початок нової епохи, але все ж реальні зміни в суспільстві, 

зокрема в освіті, стали відчутними після ХХ з'їзду КПРС (1956).  

З середини 50-х років ХХ століття почалися перетворення в усіх 

галузях суспільного та економічного життя. Реформи М. Хрущова (1956–

1964 рр.) (демократизація суспільства, бурхливий розвиток науки та техніки, 

зміни в економічній сфері) поклали початок перетворенням у галузі освіти, 

зокрема загальної середньої.  

Згідно з реформою було запроваджено зміни в системі освіти з метою 

забезпечення її загальної і політехнічної складової і водночас підготовки 

молоді до практичної діяльності в народному господарстві на підставі рішень 

ХХ з’їзду КПРС (1956). 

Закон «Про зміцнення зв'язку школи з життям і про подальший 

розвиток системи народної освіти в Українській РСР» (17 квітня 1959 р.) 

визначив провідні освітні принципи: професіоналізації (підготовка учнів із 

виробничих спеціальностей у поєднанні з виробничим навчанням), зв'язок 

школи з життям (підготовка учнів до суспільно корисної, продуктивної 

праці), ідеологічний (комуністичний), політехнічний (поєднання вивчення 
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основ наук, політехнічного навчання й трудового виховання). Прийняття 

цього закону стало результатом часткової демократизації всіх сфер 

суспільно-політичного життя країни («хрущовської відлиги»). Ці та інші 

питання обговорювалися на ІІ з’їзді вчителів (14–16 жовтня 1959 р., Київ). 

Водночас наголошувалось на визначенні нового змісту освіти з метою 

підвищення рівня комуністичного виховання. Навчальна програма для шкіл 

УРСР за традицією узгоджувалася з аналогічною в РРФСР [81, c. 310].  

Реформа відбувалася шляхом трансформації 7-річних шкіл у 8-річні. 

Перехід на восьмирічне навчання потребував раціоналізації шкільної 

системи, зокрема підготовки додаткових викладацьких кадрів, створення в 

сільській місцевості шкіл-інтернатів, подолання другорічництва. До 1961-62 

навчального року реорганізація 7-річних шкіл у 8-річні була закінчена.  

До позитивних результатів реформи належать: часткова демократизація 

внутрішньошкільного життя школи та управління освітою (залучення 

громадськості до формування освітнього законодавства, інститутів 

педагогіки та психології УРСР – до розроблення змісту освіти); активізація 

педагогічних досліджень як наукового підґрунтя для здійснення реформи 

(М. Грищенко, Г. Костюк, М. Лисенко, В. Сухомлинський, С. Чавдаров та 

ін.); роботи педагогів-новаторів (В. Сухомлинський, І. Ткаченко та ін.) 

відкриття авторських шкіл, які сприяли пошукам шляхів підвищення 

ефективності навчально-виховного процесу, розгортанню педагогічної 

творчості та активізації навчальної діяльності учнів на занятті, створенню 

В. Сухомлинським гуманістичної концепції виховання.  

Вагомим внеском у розвиток шкільної освіти стала постанова ЦК КП 

України «Про стан і заходи подальшого розвитку педагогічної науки в 

Україні» (25 липня 1959 р.), яка поставила важливе питання щодо розробки 

нових навчальних планів, програм та шкільних підручників з навчальних 

предметів для загальноосвітніх навчальних закладів [81, c. 43]. 

Період 1956–1964 рр. у науковій літературі характеризується з позицій 

перебудови шкільної освіти на основі рішень ХХІ і ХХІІ з’їздів КПРС та 
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Закону про школу, а також як реформа школи. Характерно, що 

виокремлюються зміни в структурі, змісті й організації навчально-виховного 

процесу загальноосвітньої школи поряд з інформативним матеріалом про 

зміст «Закону про зміцнення зв’язку школи з життям і про дальший розвиток 

системи народної освіти в Українській РСР». Особлива увага звертається на 

творчі пошуки учителями ефективних форм і методів навчання та виховання 

учнів. Одним із таких методів стає розвивальне навчання, обґрунтоване і 

практично реалізоване психологами, починаючи з другої половини  1950 рр. 

ХХ століття. 

У цілому позитивно оцінюючи реформу школи 1956–1964 рр., уряд 

визначив причини її поступового згортання й прийняття постанови «Про 

часткову зміну трудової підготовки в середній загальноосвітній школі» 

(1966), а саме: незадоволення батьків масовим запровадженням виробничого 

навчання; масове запровадження виробничого навчання і передача 

загальноосвітній школі професійної підготовки учнів не виправдали себе. 

[81, с. 172–173]. 

Утім учасники та творці шкільної реформи 1956–1964 рр. у своїх 

працях (І. Білодід «На шляху перебудови школи», 1959; К. Присяжнюк 

«Новий етап в розвитку радянської школи в Україні», 1966) висвітлювали не 

тільки перебіг реформи, а й керівну роль комуністичної партії в розвитку 

освіти, зміст урядового законодавства. Водночас вони звертали увагу на 

реалії школи, апелюючи до громадсько-педагогічної думки [72; 74].  

Реформи в галузі загальної середньої освіти набули поширення і у 

вищій школі.  

У 1960-1965 рр. основну увагу під час планування підготовки кадрів 

звертали на ті ланки вищої освіти, які забезпечували науково-технічний 

прогрес у всіх галузях народного господарства, подальше зростання культури 

й добробуту трудящих. Під впливом вимог науково-технічної революції 

істотно відчувалася необхідність поширення способів повноцінного навчання  

студентів [74, с.360]. 
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Традиційна дидактика основну мету вбачала в накопиченні студентом 

певного обсягу знань і орієнтувала викладача на пояснення суті нових 

понять, законів, принципів, правил досліджуваної науки і показ прийомів 

розумової діяльності, показ зразка дії. Знання та вміння як учні, так і 

студенти засвоювали, головним чином, наслідуючи викладача, працюючи за 

зразком [74, с.5]. 

Зазначимо, що на розвиток дидактики вищої школи на цьому етапі 

мали вплив декілька чинників, а саме: розвиток суміжних наук, урядова 

політика стосовно вищої освіти, динаміка змін у самій дидактиці. Так, у своїй 

діяльності науково-педагогічні працівники ЗВО УРСР керувалися такими 

постановами Ради Міністрів СРСР і ЦК КПРС з питань вищої освіти:  

- «Про покращення підготовки, розподілу та використання спеціалістів 

із вищою та середньою спеціальною освітою» (1954). У документі 

наголошувалося на необхідності визначити шляхи забезпечення 

промисловості, сільського господарства молодими спеціалістами, 

регламентувати їх розподіл; покращити підготовку фахівців для всіх галузей 

народного господарства; 

-  «Про заходи щодо покращення науково-дослідної роботи в закладах 

вищої освіти» (1956), у якій акцентувалася увага на  необхідності покращити 

планування науково-дослідної роботи у ЗВО, посилити її зв'язок із 

виробництвом; 

-  «Про заходи щодо покращення підготовки й атестації наукових і 

педагогічних кадрів» (1956). Зверталася увага на необхідність покращення 

складу науково-педагогічних кадрів, упорядкування організації їх праці, 

сприяння розвитку ініціативи професорсько-викладацького складу, 

зміцнення матеріально-технічної бази ЗВО; 

- «Про завдання партійної пропаганди в сучасних умовах» (1960). 

Планувалося підвищити рівень викладання суспільних наук, поєднати 

навчання з суспільно-корисною працею, залучити для роботи на кафедрах 
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суспільних наук викладацькі кадри, що здатні творчо й привабливо 

викладати свій предмет; 

- «Про заходи щодо подальшого розвитку вищої та середньої 

спеціальної освіти, покращення підготовки та використання спеціалістів» 

(1963). Основні тези постанови такі: забезпечити впорядкування та 

прискорення підготовки вчителів для загальноосвітніх шкіл; установити у 

ЗВО із денною формою навчання максимальне завантаження студентів усіма 

видами навчальних занять з метою підвищення якості підготовки фахівців; 

забезпечити подальше планування; усунення перевантаження студентів 

обов’язковими заняттями, посилення самостійної роботи та більш активної 

участі в науково-дослідній роботі; збільшення підготовки фахівців із вищою 

освітою відповідно до потреб народного господарства; 

- «Про строки підготовки та покращення використання спеціалістів з 

вищою та середньою спеціальною освітою» (1964), де вказано на 

необхідність звернути особливу увагу на організацію таких видів самостійної 

роботи студентів, як виробнича практика, лабораторна, науково-дослідна й 

експериментально- конструкторська робота; переглянути та затвердити нові 

навчальні плани, виключивши дублювання навчального матеріалу; 

- «Про подальше покращення вищої та середньої спеціальної заочної та 

вечірньої освіти» (1964). Основні приписи документу такі: розробити 

навчально-методичну документацію для роботи заочних і вечірніх ЗВО; 

організувати систематичні навчальні передачі по радіо та телебаченню для 

цієї категорії студентів; створити широку мережу підготовчих курсів з метою 

підготовки робітників до вступних іспитів у ЗВО; більш масово залучати 

професорів та найбільш кваліфікованих викладачів до проведення занять зі 

студентами заочних і вечірніх навчальних закладів; розробити підручники 

для студентів-заочників і вечірників. 

У процесі вивчення зазначених постанов ЦК КПРС і Ради Міністрів 

СРСР установлено, що на окресленому етапі вони визначали головні 

завдання вищої освіти в УРСР, а саме: покращити якість підготовки фахівців; 
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посилити зв’язок ЗВО із виробництвом; позбавити недоліків планування 

підготовки спеціалістів і їх розподілу; активізувати ініціативу професорсько-

викладацького складу ЗВО; усунути недоліки планування науково-дослідної 

роботи; налагодити запровадження винаходів, розроблених науково-

педагогічним складом ЗВО у виробництво; залучити студентів до науково-

дослідної роботи та запровадження винаходів; покращити склад науково-

педагогічних працівників ЗВО; упорядкувати організацію праці науково-

педагогічних кадрів вищих закладів освіти; розширити та систематично 

заохочувати самостійну роботу студентів у процесі навчання; зміцнити 

матеріально-технічну базу закладів вищої освіти. 

Згідно з резолюцією позачергового ХХІ з’їзду КПРС (27.01–

05.02.1959 р.) відповідно до завдань розвитку народного господарства та 

культури передбачалося вдосконалення системи вищої освіти, наближення її 

до виробництва, подальше зростання ролі і значення вечірніх і заочних 

навчальних закладів, подальше розширення та покращення підготовки 

фахівців з вищою та середньо спеціальною освітою [81, с. 483]. 

Відповідно до рішень ХХІІ з’їзду КПРС, який відбувся у жовтні 1961 

року, невідкладним завданням науково-педагогічних працівників ЗВО було 

визначено написання підручників, насамперед для заочників; у навчальному 

процесі – посилення ролі експериментальної роботи студентів у 

лабораторіях. Велике значення в навчанні студентів приділялося оснащенню 

лекцій демонстраційною апаратурою, використанню кіно, радіо й 

телебачення в навчальному процесі. На цьому акцентував велику увагу 

Міністр вищої освіти СРСР В. Елютін у роботі «Втілимо в життя історичні 

рішення ХХІІ з’їзду КПРС» [32, с. 7]. 

Урядова політика щодо реформи вищої школи на визначеному етапі 

знайшла відображення в рубриках друкованого органу Міністерства вищої 

освіти СРСР – «Вісник вищої школи». Так, вимога покращити зв’язок ЗВО із 

виробництвом знаходила відображення в рубриці «Зміцнювати зв’язок вищої 

школи з життям, розвивати вищу освіту», «У міцному зв’язку з практикою»; 
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вимога підвищити рівень викладання суспільних наук – у рубриці «Із досвіду 

роботи кафедр загальних наук»; вимога підняти рівень науково-дослідної 

роботи – у рубриці «Наука у вищій школі» та «Формувати в студентів 

творчий підхід до оволодінню науками» (розміщувалися статті як про 

науково-дослідну діяльність студентів, так і про організацію їхньої 

самостійної роботи та досвід практики на виробництві); вимога підвищити 

якість підготовки фахівців знаходила відображення в рубриках «Навчальний 

процес», «Досвід і пропозиції», «На порядку денному – програмоване 

навчання», «Теорія і практика програмованого навчання». 

Утім на практиці переважало традиційне (пояснювально-ілюстративне) 

навчання. Майже всі знання були набуті шляхом репродуктивного засвоєння, 

тобто усвідомленого заучування учнем/студентом теорії і відтворення зразка 

розумової і практичної дії. Це розвивало пам'ять, сприяло накопиченню 

знань і формуванню навичок репродуктивного мислення [39, с.9]. 

Подоланню визначених недоліків і суперечностей як у середній, так і у 

вищій школах сприяла концепція розвивального навчання, запропонована 

B. Давидовим. Учений характеризував її так: «Діяльнісною теорією навчання 

ми називаємо таку, яка спирається на поняття «дія» і «завдання». Дія 

передбачає перетворення суб'єктом того чи іншого об'єкта. Завдання включає 

в себе мету, представлену в конкретних умовах свого досягнення. Рішення 

завдання полягає в пошуку суб'єктом тієї дії, за допомогою якої можна так 

перетворити умову задачі, щоб досягти необхідної мети [25, с.257]. 

Беручи до уваги наукові положення теорії розвивального навчання, у 

статті до журналу «Радянська педагогіка» Д. Бауман розглянув питання 

розвитку пізнавальних інтересів учнів з метою активізації освітнього процесу 

[81].  

На думку автора, «інтерес може підвищити увагу учнів, але цього не 

вистачає. Треба, аби завдяки інтересу у них активізувалось мислення». 

Д. Бауман уважав, що особливе значення для розвитку інтересу учнів має 
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постановка питань і відповіді на них. Інтерес виникає в учнів тільки тоді, 

коли питання вчителя пробуджує мислення (проблемне питання). 

Питання активізації пізнавальної діяльності учнів порушував також і 

Д. Вількеєв у статті до журналу «Радянська педагогіка» 1961 року [22]. 

Важливою умовою активізації пізнавальної діяльності учнів, на переконання 

автора, є роз'яснення вчителем практичної важливості матеріалу. Існують й 

інші засоби активізації: наприклад, попередньо переглянувши деякі питання 

нового матеріалу, учні використовують раніше засвоєні знання (проблемні 

питання). 

Продовжив більш детальне вивчення цього питання М. Махмутов. 1963 

року у статті «Розвиток пізнавальної активності й самостійності учнів у 

школах Татарії», він чітко вказав на необхідність проблемної постановки 

теми заняття [63]. Важливим моментом для активізації мислення, вважав 

автор, є постанова проблемного питання, необхідність вирішення якогось 

протиріччя. Виникнення пізнавального інтересу учнів залежить від того, чи 

представлена тема заняття у вигляді проблеми, чи просто озвучена вчителем. 

М. Махмутов вказував на позитивний вплив постановки теми заняття через 

проблему: «Учні самостійно беруть участь у пізнавальному пошуку, виникає 

зручна ситуація для самостійної розумової діяльності учнів» [63]. 

«Проблемний характер вивчення теми може бути забезпечений, якщо 

поряд з постановою проблеми вчитель буде систематично прив'язувати її до 

вирішення пізнавальних задач», – зазначив автор [63].     

Спираючись на праці вітчизняних психологів С. Рубінштейна, 

П. Гальперіна, О. Леонтьєва, Л. Виготського, вчені І. Лернер, А. Матюшкін, 

М. Махмутов, Т. Кудрявцев та ін. у 1955-1965-х роках обґрунтували 

особливий підхід до організації навчання – проблемний. Зокрема, 

М. Махмутов розглядав проблемне навчання як особливий тип 

розвивального навчання, який поєднує самостійну систематичну пошукову 

діяльність із засвоєнням готових висновків науки. При цьому проблемне 
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навчання суттєво посилює розвивальні й виховні функції освітнього процесу, 

тобто є провідним елементом сучасної системи розвивального навчання.  

Розробники теорії проблемного навчання наголошували, що функція 

мислення в навчанні полягає не тільки у відкритті нових знань, але і в тому, 

що мислення слугує відкриттям нових способів дій. За визначенням 

A. Матюшкіна, «основна функція мислення в навчанні полягає в тому, що 

воно забезпечує можливість придбання нових знань і нових дій. Вся система 

знань і дій людини, засвоєних нею протягом життя, є результатом діяльності 

її мислення. Знання людини, як кінцевий результат її мислення, разом з тим є 

і основним засобом пізнання» [60, с.91]. 

Водночас учені-дидакти зосередили увагу на визначенні суті базових 

дефініцій проблемного навчання. Зокрема, учені І. Лернер, І. Ільницька 

розглядали проблему як пошукове завдання, спрямоване на пошук відсутніх 

для її вирішення знань, Т. Кудрявцев – як діалектичне явище, 

А. Брушлинський – як психологічну техніку. «Мислення – це пізнання, що  

приводить до розв’язання проблем або завдань, які посідають особливе місце 

в житті людини», – зазначав С. Рубінштейн у збірці статей АПН РСФСР за 

доповідями на зборах з питань психології (1958) [86, с.15]. 

Провідну роль у становленні теорії проблемного навчання відіграли 

праці психологів, які дійшли висновку про те, що розумовий розвиток 

характеризується не тільки структурою розумових процесів, системою 

логічних операцій і розумових дій, якими володіє учень, а й обсягом і якістю 

засвоєних знань (С. Рубінштейн, Н. Менчинська та ін.), а також розкрили 

роль проблемної ситуації в мисленні та навчанні. 

Зазначене вище дозволяє констатувати, що у першій половині 60-х 

років ХХ століття проблемне навчання ще не розглядалося вченими як 

окремий вид навчання. Водночас на сторінках педагогічної періодики 

з’явилися перші публікації, в яких висловлювалася думка про те, що значно 

кращі успіхи в навчанні досягаються там, де процес навчання будується на 

основі проблемно-пошукової діяльності.  
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II етап (1966-1980 рр.) – етап обгрунтування проблемного навчання як 

дидактичної концепції та популяризація її основних положень на сторінках 

педагогічної періодики. 

Середина 1960-х років позначилася для УРСР виконанням сьомого 

п'ятирічного плану. З середини 1960-х рр. радянське суспільство дедалі 

глибше втягувалося в суспільно-економічну, політичну та ідеологічну кризу. 

Україна в складі СРСР почала втрачати темпи економічного зростання. 

Наростали збої в роботі промислових підприємств, збільшувалася кількість 

нерозв’язаних проблем, з’явилися застійні явища. Причинами кризи стало те, 

що продовжувалась лінія на нарощування індустріальної могутності країни 

без істотних структурних перетворень в економіці. Особливістю 

економічного розвитку УРСР цього етапу стало порівняно низьке зростання 

промислового потенціалу від середніх показників у СРСР. 

З приходом у жовтні 1964 р. до партійного керівництва Л. Брежнєва і 

його команди відбулась відмова від поєднання в одній особі посад Першого 

секретаря ЦК КПРС і Голови Ради Міністрів СРСР. Головою уряду СРСР 

обрали О. Косигіна, І. Казанець залишився на посаді голови Ради Міністрів 

УРСР. 

Протягом Х п'ятирічки (1976-1980 рр.) тривав плановий розвиток 

народного господарства, але темпи зростання значно зменшилися. Для 

збільшення ефективності виробництва докладали зусилля щодо його 

концентрації. Як наслідок з'явилися гігантські територіально-виробничі 

комплекси в УРСР: Донецько-Придніпровський, Південно-Західний та 

Південний.  

Отже, визначений етап позначився ще однією спробою реформування 

економіки. Про це було оголошено у вересні 1965 р. Реформа мала 

здійснюватися в кількох галузях промисловості, будівництві й сільському 

господарстві. На перше місце висувалась проблема оновлення й 

удосконалення всього господарського механізму. 
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Реформи в період Л. Брежнєва були задумані партійним і державним 

керівництвом як обережні кроки в напрямку розбудови політичного життя: 

реформування управління суспільством, розвиток соціалістичної демократії, 

вдосконалення партійного життя. 

Так, у жовтні цього ж року відбулася сесія Верховної Ради СРСР, на 

якій було обговорено й прийнято закон «Про зміну системи органів 

управління промисловістю». Згідно з цим документом утворено 9 союзно-

республіканських міністерств і республіканське міністерство місцевої 

промисловості УРСР. 

Зміни в економіці позначилися й на розвитку освітньої сфери. У 

1970/71 навчальному році різними видами навчання було охоплено 14,5 млн. 

осіб. Це означало, що навчалась кожна третя молода особа УРСР. 

Випускники середніх шкіл навчались у 40 технікумах і педучилищах. У 

республіці діяло 9 університетів. У 1965 р. було відкрито Донецький, у 1972 

р. – Сімферопольський, у 1979 р. – Запорізький університети. В Україні 

працювало 30 інститутів. У 1966 р. відкритий Івано-Франківський інститут 

нафти й газу, у 1970 р. – Тернопільський фінансово-економічний інститут, у 

1974 р. – Вінницький політехнічний інститут. 1970 року на 10000 жителів в 

Україні припадало 170 студентів. Спеціалісти з України отримували 

держзамовлення і працювали на підприємствах, будовах, у наукових 

установах усіх союзних республік і навпаки. 

У результаті наукового пошуку встановлено, що поширювалась вечірня 

та заочна форми навчання, керівниками СРСР та УРСР 1972 р. взято курс на 

завершення переходу до загальної середньої освіти із запровадженням 

обов’язкової середньої освіти. У ПТУ відкривали спецгрупи для набуття 

учнями середньої освіти.  

Часткові перетворення в шкільній освіті УРСР упродовж 1966–1980 

рр., регульовані відповідними партійними постановами, пояснювалися 

потребою запровадження змін з урахуванням науково-технічного прогресу в 

умовах наростання стагнаційної тенденції суспільного поступу. Вони 
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здійснювалися за традиційними напрямами. Зокрема у структурі відбулося 

запровадження загальної обов'язкової 10-річної освіти та переведення 

початкової школи на 3-річний термін навчання. У 1976 р. в Науково-

дослідному інституті педагогіки УРСР створено лабораторію з проблем 

навчання й виховання дітей 6-річного віку (М. Богданович, М. Вашуленко, О. 

Савченко, Н. Скрипченко та ін.), що було новим для УРСР. Почали 

працювати факультативні заняття, спеціалізовані школи та інтернати фізико-

математичного й природничого профілів. Зміст освіти формувався відповідно 

до науково-технічного розвитку, марксистсько-ленінського світогляду, 

поєднання формальної та матеріальної концепцій освіти. Був уведений як 

самостійний предмет «трудове навчання». В організації навчально-виховного 

процесу простежувалося розроблення методів навчання для активізації 

самостійної, пізнавальної активності учнів, творчого мислення та 

вдосконалення уроку. Запроваджувалися нові технічні засоби 

програмованого навчання, спостерігалося посилення контролю за діяльністю 

школи, поліпшення її матеріально-технічної бази.  

Отже, школа праці з обов'язковою професіоналізацією поступилася 

іншій – школі навчання, яка мала давати міцні знання й готувати школярів до 

вступу у ЗВО. 

Директивне реформування мало суперечливий і неоднозначний 

характер, адже разом із позитивними зрушеннями, яких вдалося досягти, 

відбувалися процеси, що негативно впливали на освітню галузь. Наприклад, 

ігнорування офіційною педагогікою розвитку авторських шкіл та 

педагогічного новаторства (О. Захаренко, В. Сухомлинський, І. Ткаченко, В. 

Шаталов та ін.); запровадження загальної обов'язкової середньої освіти, 

розширення шкільної мережі, інтенсивний розвиток педагогічної науки в 

напрямі модернізації змісту освіти на наукових і загальнокультурних 

підвалинах, методів навчання й на противагу їм – русифікація, радянізація; 

проголошення всебічного, гармонійного, духовного розвитку учнів і 

водночас позбавлення їх можливостей вивчати національну історію, 
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культуру; сприяння вивченню російської, а не рідної мови, що спричинило 

зростання кількості російських шкіл. 

Діюча командно-адміністративна система уникала кардинальних змін, 

гальмувала розвиток шкільної освіти в Україні. Законодавство в галузі освіти 

розроблялося Міністерством освіти РРФСР (СРСР) під контролем 

відповідних партійних органів. Наслідком такої освітньої політики стала 

криза школи, що проявлялася в подальшому одержавленні її, постановці 

перед нею необґрунтованих завдань для стовідсоткового виконання, у 

систематичних змінах навчальних планів, регламентуванні навчально-

виховного процесу, зокрема створенні українськими науковцями навчальних 

програм і підручників лише «зі специфічних предметів» (українська мова, 

російська мова для українських шкіл, російська та українська література, 

трудове навчання, історія, географія УРСР) на основі встановлених 

Центральною комісією з розробки змісту освіти (м. Москва, 1964) підходів 

тощо [39]. 

З 1965-го до початку 1970-х рр. працювала Державна комісія з 

розробки змісту середньої освіти. Вона керувалася двома базовими 

установками: пріоритетом для учнів оволодіння основами наук, необхідністю 

посилення ідеологічної складової в контексті марксистсько-ленінського 

світогляду. Навчання трактувалося як провідна сила розвитку дитячої 

психіки, а освіта – як основа розвитку дитини. Прогрес у розвитку 

розцінювався як умова для засвоєння знань. Навчальна діяльність школярів 

розглядалася як спільний пошук і співпраця. При цьому наголошувалося, що 

учні не мають отримувати готові знання, а мають їх відшуковувати, 

напружуючи свої душевні й інтелектуальні сили [39]. Це стало поштовхом до 

інтенсивного розроблення концепції проблемного навчання (І. Лернер, 

Т. Ільїна, М. Махмутов, А. Матюшкін та ін.) (див. дод. А). 

Радянській вищій школі була властива гонитва за збільшенням, 

швидким зростанням, оперування великими цифрами. Так, наприклад, на 

XXIII з'їзді КПРС підкреслювалося: «У 1965/66 навчальному році в 
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радянській вищій школі навчається 3 мільйони 830 тисяч студентів. До кінця 

нової п'ятирічки щорічний прийом на перші курси вузів намічено було 

довести до 940 тисяч осіб. Всього ж у вузах країни планувалося навчати 

близько 5 мільйонів студентів» [69, с. 55]. Як справедливо зазначив 

В. Лельчук, «при більш детальному розгляді ці ж кількісні показники 

свідчили, що при декларованому курсі на інтенсифікацію СРСР продовжував 

розвиватися за рахунок максимально можливого, а не оптимального 

залучення матеріальних і людських ресурсів у сферу економіки й зайнятості» 

[54, с.215]. 

У 1966 р. було ухвалено постанову ЦК КПРС «Про заходи щодо 

покращення підготовки фахівців й удосконалення керівництва вищою та 

середньою спеціальною освітою в країні», де наголошувалося, що 

найважливішим завданням вищої освіти є подальше покращення якості 

підготовки фахівців з урахуванням вимог сучасного виробництва, науки, 

техніки й культури та перспектив їх розвитку. Визначався перелік 

спеціальностей, за якими має проводитися підготовка фахівців за вечірньою 

та заочною формами навчання. Наголошувалося на важливості закріпити 

підприємства за ЗВО із метою покращення практичної підготовки студентів; 

підвищувати кваліфікацію викладачів шляхом проходження стажування на 

підприємствах, навчання на факультетах підвищення кваліфікації, на вищих 

педагогічних курсах (для викладачів педагогічних дисциплін); привернути 

особливу увагу до підвищення рівня викладання суспільних наук, зміцнити 

кафедри суспільних наук висококваліфікованими викладачами; передбачити 

у подальшому перевагу розвитку денної освіти у ЗВО; передбачити участь 

ЗВО у виконанні наукових досліджень для народного господарства, 

розробити та здійснити заходи щодо широкого залучення студентів до 

проведення наукових досліджень [39]. 

У 1974-1975 рр. на основі нових навчальних планів у ЗВО були 

підготовлені робочі навчальні плани, в яких визначалася кількість годин, які 

рекомендовано було використовувати студентами на самостійну роботу з 
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кожної дисципліни. При цьому акцент був зроблений на складність 

навчального курсу, його трудомісткість і значимість для фахівців даного 

профілю. 

З метою професійної адаптації випускників з 1972 р. було 

запроваджене річне стажування молодих фахівців на підприємствах 

народного господарства. Всебічне зміцнення зв'язків ЗВО з виробництвом за 

всіма напрямами (виробнича практика й стажування, організація філій 

профілюючих кафедр на виробництві, лабораторій, навчальних науково-

виробничих об'єднань і ін.) і на цій основі поліпшення професійної 

підготовки фахівців були основними завданнями вищої школи. Цей етап 

розвитку вищої школи характеризувався не тільки збільшенням обсягу і 

розширенням тематики науково-дослідної роботи, але й зростанням ролі 

наукової діяльності вищої школи в загальнодержавному масштабі. 

У середині 1970-х рр. була зроблена спроба вдосконалення процесу 

формування висококваліфікованих фахівців-педагогів в умовах 

університетів. У методичне забезпечення були впроваджені навчально-

методичні комплекси, які були покликані забезпечити єдність 

фундаментальної, спеціальної і психолого-педагогічної підготовки. 

Разом із позитивними змінами необхідно відзначити й негативні, які 

мали місце у вищій освіті 60-70-х років ХХ ст. Науково-технічний прогрес 

потребував мобільної системи підготовки фахівців, а вузівські програми 

практично не змінювалися. ЗВО були в полоні інструкцій та приписів, вони 

не мали права змінювати програми навчання. 

З метою подолання чинних недоліків, спираючись на праці вітчизняних 

психологів С. Рубінштейна, П. Гальперіна, О. Леонтьєва, Л. Виготського, 

вітчизняні вчені І. Лернер, М. Гарунов, Т. Ільїна, М. Скаткін, А. Матюшкін, 

М. Махмутов, Т. Кудрявцев та ін. у 60-70-ті роки ХХ століття розробили 

концепцію проблемного навчання. Концепція спочатку була орієнтована на 

загальноосвітню школу і згодом поширилась на вищу школу. 

І. Лернер у праці «Дидактичні основи методів навчання» приділив 
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значну увагу специфіці формування творчих здібностей учнів засобом 

проблемного навчання. Як зазначав І. Лернер, прагнення розвивати творчі 

здібності учнів за допомогою пошукових, творчих завдань досить природно і, 

навіть, неминуче. Специфіка формування творчих здібностей полягає в тому, 

що воно можливе тільки шляхом безпосереднього включення учнів у процес 

творчого пошуку. Для досягнення такої мети вчений пропонував учителю 

поставити учня в ситуацію, за якої сам учень повинен проблему вирішувати. 

Учителю досить лише підказати шляхи вирішення проблеми [57]. 

Велику увагу визначенню головних умов організації проблемного 

навчання приділив М. Махмутов у праці «Теорія та практика проблемного 

навчання», як-от: 

 наявність у навчальному матеріалі завдань, питань, задач, які за 

змістом об’єктивно можуть бути проблемами для учнів; 

 уміння вчителя групувати та перегруповувати, змінювати структуру 

навчального матеріалу, виділяти в ньому такі завдання, задачі, питання, в 

яких є проблеми для класу та окремих учнів. Це означає, що вчитель має 

володіти особливими методичними прийомами (мовними засобами) 

перетворення задачі й питання на проблемні; 

 наявність в учнів умінь і навичок виділяти, формулювати проблему й 

самостійно знаходити нові способи її рішення. 

На наш погляд, заслуговують на увагу умови ефективності 

проблемного навчання, визначені С. Векслером у статті «Умови підвищення 

ефективності проблемного навчання» до журналу «Радянська школа» (1978) 

[19]: 

- систематичність в організації проблемного навчання на уроках: 

надання учням проблемних завдань на кожному уроці, що пов’язані з 

невирішеними питаннями, пошуком причин невідомого, порівняннями, 

висловленням думок тощо; 

- вирішення проблеми (на кожному уроці іншу) письмово або 

практично; 
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- урахування індивідуальних особливостей учнів; 

- з’ясування необхідності вирішення проблемних завдань; 

- поступове ускладнення проблемних завдань, внесення в них нового, 

невідомого; 

- необхідність прищеплювати учням уміння розв’язувати проблему; 

- навчання учнів самостійно ставити проблемні завдання. 

Д. Вількєєв у статті «Про сутність та деякі принципи класифікації 

навчальних проблемних ситуацій» [21] до журналу «Радянська педагогіка» 

зазначав, що на відміну від наукового пізнання, навчальне – в умовах 

проблемних ситуацій – повинно бути оптимально керованим з боку педагога. 

Учитель створює проблемні ситуації з урахуванням освітніх завдань, 

програмує пошукову діяльність учнів у кожній ситуації та здійснює за нею 

контроль. Певною мірою він є ланкою, що забезпечує зв’язок між об’єктом та 

суб’єктом навчання. Проблемну ситуацію в навчальному процесі можна 

назвати ситуацією керованою (з боку вчителя) взаємодії об’єкта й суб’єкта 

(учня) пізнання, яка пояснюється необхідністю для учня пізнати об’єкт, 

оволодіти новим способом. У процесі такої взаємодії проходить оновлення 

об’єкта в мисленні за допомогою відомих або творчо здобутих способів 

пізнання [21]. 

За визначенням М. Махмутова, проблемна ситуація – це психічний стан 

інтелектуального утруднення, яке виникає в людини тоді, коли вона в 

ситуації розв'язуваної проблеми не може пояснити новий факт за допомогою 

наявних знань або виконати відому дію колишніми, знайомими способами і 

повинна знайти новий спосіб дії [65, с. 109-110]. Тому основу навчання, яке 

забезпечує творче засвоєння знань, складають проблемні ситуації, 

систематично і навмисно створювані викладачем шляхом постановки 

проблемних питань і завдань [62, с.7]. 

Також М. Махмутовим було здійснено класифікацію навчальних 

проблем, а саме [64]: 

- за місцем виникнення (предметні й межпредметні, урочні й 
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позаурочні); 

- за роллю в навчальному процесі (основні й допоміжні); 

- за суспільною та педагогічною значущістю (навчально-теоретичні, 

навчально-практичні, суспільно-практичні, наукові); 

- за способами організації процесу розв’язання (фронтальні, групові, 

індивідуальні). 

У праці В. Оконя «Основи проблемного навчання» проблемне навчання 

визначалось як метод навчання, тобто спосіб навчальної діяльності. Під 

проблемним навчанням він розумів сукупність таких дій, як формулювання 

проблем (поступово до цього привчаються учні самі),організація проблемних 

ситуацій, надання учням необхідної допомоги у вирішенні проблем, 

перевірка цих рішень і, нарешті, керівництво процесом систематизації і 

закріплення набутих знань [70]. 

І. Лернер у статті до журналу «Радянська педагогіка» наголосив, що 

проблемна ситуація включає три головні компоненти: 

1) потреба в новому, невідомому знанні або способі дії, що зумовлені 

неможливістю виконання поставленного завдання; 

2) невідоме, яке має бути розкрите в проблемній ситуації; 

3) можливості учня у виконанні поставленого завдання, в аналізі умов і 

відкритті невідомого. Ні занадто важке, ні занадто легке завдання не створять 

проблемної ситуації [55, с. 12]. 

На основі аналізу праць М. Махмутова і А. Матюшкіна, В. Вергасов 

сформулював основні вимоги до проблемної ситуації: 

1) суперечливість інформації, бо діалектичний шлях пізнання істини 

лежить через виявлення і подолання суперечностей; 

2) орієнтованість на максимальну самостійність і пізнавальну 

діяльність учня; 

3) відповідність навчальної інформації, яку пізнає той, кого навчають, 

знанням, якими він уже володіє; 

4) створення посильної трудності у вирішенні проблеми, яка в той же 
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час має бути посильною, щоб сприяти потребі подолання протиріч, які 

виникають; 

5) породження в процесі подолання суперечностей потреби в аналізі 

нових ситуацій, пов'язаних з розглянутою; 

6) максимальна ясність і відсутність незрозумілих для учнів слів і 

виразів; 

7) опора на основні дидактичні принципи навчання [20, с.73]. 

Підкреслимо, що на етапі, який вивчається, плідному розвитку 

концепції проблемного навчання сприяла інтенсивна діяльність українських 

учених – київських дослідників (А. Алексюка, А. Матюшкіна, Л. Момота, 

В. Онищука, В. Паламарчука та інших) та практиків і теоретиків харківської 

наукової школи, яка досліджувала такі основні питання:  

▪ система керування пізнавальною діяльністю учнів, зокрема з 

використанням елементів програмованого навчання (А. Зільберштейн, 

Н. Литвиненко) [36; 37; 38]; 

▪ застосування наочності (В. Євдокимов, А. Зільберштейн) [30; 31; 33; 34; 

35];  

▪ індивідуальний підхід до учнів в умовах проблемного навчання 

(В. Барабаш) [7; 8];  

▪ формування прийомів пізнавальної діяльності учнів із підручником 

(О. Боданська) [10]; 

▪ формування пізнавальної активності й самостійності учнів у навчанні 

(В. Лозова) [58]. 

Дискусія щодо теоретико-методологічних засад організації 

проблемного навчання саме у вищій школі розпочалася на сторінках 

педагогічної періодики з опублікування статті Т. Кудрявцева «Деякі 

психолого-дидактичні питання проблемного навчання» (Радянська 

педагогіка, №8, 1967 р.) [51].  

Автор акцентував увагу на тому, що проблема активізації навчання у 

ЗВО є актуальною, бо з кожним роком все більш ускладнюється навчальний 



85 
 

матеріал; проблемне навчання націлене як на здобуття знань, вмінь та 

навичок, так і на розвиток технічного мислення.  

Т. Кудрявцев описав головні недоліки  традиційної системи навчання, а 

саме: активна роль викладача у процесі пояснення нового матеріалу (автор 

уважав, що саме в цій частині заняття необхідно активізувати діяльність 

учнів), сувора регламентація діяльності студентів. 

Найважливішим компонентом розвитку студентів автор уважав 

формування творчого мислення. Тобто вирішенням проблеми забезпечення 

активності навчання є організація навчання з використанням таких методів, 

які були б спрямовані на створення активного пізнавального ставлення 

студентів до навчання. Цього можна досягнути, на переконання дописувача, 

реалізувавши принцип проблемності. 

Проблемне навчання за Т. Кудрявцевим полягає у створенні 

проблемних ситуацій, вирішенні їх студентами під керівництвом викладача. 

Відмінністю між освітньою і проблемною ситуацією є те, що вирішення 

освітньої ситуації – це методичний прийом, а проблемної – дидактичний 

засіб організації  процесу навчання. 

Автор статті доходить висновку, що проблемне навчання – це система 

активного навчання, яка базується на психологічних закономірностях 

самостійного мислення людини. Основою такого навчання є створення і 

організація різних типів проблемних ситуацій. 

1976 року Т. Ільїна продовжила дискусію, розпочату Т. Кудрявцевим, 

щодо організації проблемного навчання у вищій школі, статтею «Проблемне 

навчання – поняття та зміст», але вже на шпальтах «Вісника вищої школи» 

(№2, 1976 р.) [40]. Згодом у журналі було започатковано навіть окрему 

рубрику «Проблемне навчання – поняття та зміст». 

Найголовніше у проблемному навчанні, на думку Т. Ільїної, складає 

організаційна структура процесу пізнавальної діяльності студента. 
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Авторка звернула увагу на відмінності в таких поняттях: питання, 

задача і проблема. Задача від питання відрізняється тим, що пропонує 

виконання декількох дій, тоді як питання – одну відповідь. Проблемне 

питання відрізняється від звичайного тим, що в ньому криється протиріччя, 

воно відкриває можливість неодностайних відповідей. 

За визначенням Т. Ільїної, проблемна задача – це пошукова навчально-

пізнавальна задача, для вирішення якої потрібні нові знання і в процесі 

вирішення якої вони мають бути засвоєні. 

Проблемна ситуація виникає тоді, коли для виконання будь-яких дій у 

студента не вистачає знань або відомих йому способів дій. 

Дописувачка дійшла висновку, що в усіх поняттях, пов’язаних з 

проблемним навчанням (проблема, проблемне питання, проблемна задача, 

проблемна ситуація), загальним є наявність протиріччя між знанням та 

незнанням. 

Водночас Т. Ільїна запропонувала типологізацію проблемних ситуацій: 

- рішення задачі не потребує нових знань, а лише зміни способу дії; 

- ситуації, які потребують висловити свою позицію, пояснити та 

довести; 

- задачі на застосування набутих раніше знань і навичок, але в нових 

умовах; 

- задачі, які створюються за допомогою проблемних питань у формі 

парадоксів [40]. 

У названій статті авторка зазначала, що оскільки проблемне навчання 

застосовується всередині інших методів, то його не можна вважати ні 

методом навчання, ні системою навчання. Краще називати проблемне 

навчання підходом.  

У контексті дослідження питання заслуговує на увагу стаття І. Лернера 

«Головна функція проблемного навчання», опублікована у «Віснику вищої 
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школи» (№7, 1976 р.) [56]. Автор статті зосередив увагу читачів на 

визначенні функцій проблемного навчання. 

Головною функцією проблемного навчання автор називав розвиток 

творчого потенціалу особистості. Ядром творчої діяльності, на переконання 

вченого, є певні психологічні структури: здатність суб'єкта до самостійного 

застосування раніше засвоєних знань та навичок; розпізнавання проблеми в 

традиційній ситуації; розпізнавання структури об'єкта та його функцій; 

вміння знаходити альтернативне рішення. 

І. Лернер визначив головну функцію проблемного навчання у вищій 

школі – залучення студентів до творчої діяльності, формуючи високий 

інтелектуальний потенціал. Сукупність проблем і проблемних задач має 

складати певну систему, головною рисою якої є рівень складності, що 

поступово збільшується. 

І. Лернер вказав на 3 методи реалізації проблемного навчання у вищій 

школі – проблемний виклад, частково-пошуковий (або евристичний) та 

дослідницький методи. Проблемний виклад має супроводжувати лекції.  

Водночас І. Лернер визначив один із важливих етапів підготовки 

викладачів до застосування проблемного навчання, а саме: укладання 

навчальної літератури, яка описує проблемний підхід до викладання. Такі 

підручники будуть слугувати сценарієм до лекцій багатьох педагогів. 

Окрім цього, автор статті наголошував, що індивідуалізація 

проблемних задач у вищій школі має бути більшою, ніж у загальноосвітній.  

Цього ж року журнал «Вісник вищої школи» надрукував статтю 

В. Хубулашвілі «Проблема і проблемна ситуація» (№8, 1976 р.) [97]. Автор 

зосередив увагу на тлумаченні базових понять проблемного навчання. 

Проблема, за В. Хубулашвілі, – це питання чи задача, для відповіді на 

яке чи для вирішення якої від студента вимагається генерування суб’єктивно 

чи об'єктивно нових знань або дій. Створенню проблемної ситуації повинна 
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сприяти підготовка викладача. Викладач повинен мати набір питань, що 

полегшать самостійне вирішення проблеми. 

Одним із шляхів розвитку проблемного навчання у вищій школі автор 

вважав програмоване навчання. На його переконання, у традиційному 

програмованому навчанні контрольне питання і відповідь на нього слугують 

для перевірки засвоєння знань. У проблемно-програмованому навчанні 

питання випереджують ту інформацію, яку вивчає студент. 

В. Хубулашвілі вказав на різницю між проблемним навчанням у школі 

та ЗВО, а саме: у школі вирішуються мікропроблеми, у той час як у ЗВО 

проблеми мають глобальний характер (займають не тільки аудиторний час, 

але й позааудиторний).   

До дискусії на сторінках журналу «Вісник вищої школи» долучився  

Е. Мінгазов. У статті «Проблемне навчання – поняття та зміст. Це принцип 

навчання» (№7, 1979 р.) дописувач наголошував, що проблемне навчання не 

може розглядатися як метод навчання, бо воно впливає на всі методи 

навчання і не може бути одним із них [67]. 

Е. Мінгазов дійшов висновку, що проблемне навчання є елементом 

навчання. Проблемність навчання не означає нічого, крім наявності 

пізнавального й практичного пошуку в діяльності студента. 

Автор статті наголошував, що принцип навчання і ціль навчання – різні 

дидактичні категорії. Проблемність не є ціллю навчання. У принцип 

навчання зазвичай вводиться актуальна перспективна властивість навчання. 

Проблемність відповідає цьому критерію. Жоден принцип не може бути 

процесом навчання, а є тільки його частиною, елементом, аспектом. Автор 

дійшов до висновку, що проблемність є тільки засобом навчання і не може 

скласти цілий вид або систему навчання. 

Отже, другий етап розвитку досліджуваної проблеми позначився 

розробкою концепції проблемного навчання (І. Лернер, М. Скаткін, 

А. Матюшкін та ін.) та розгорнутою дискусією на сторінках педагогічної 
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періодики щодо організації проблемного навчання у вищій школі 

(Т. Кудрявцев, Т. Ільїна, В. Хубулашвілі, А. Штейнмец та ін.). 

ІІІ етап (1981-1990 рр.) – це етап послаблення інтересу дослідників до 

розроблення теорії проблемного навчання й позиціонування його на 

сторінках педагогічної періодики як методу навчання. 

XXVI з'їзд Комуністичної партії Радянського Союзу (1981 р.) відкрив 

нові рубежі в розвитку народної освіти в УРСР. У звітній доповіді 

Генерального секретаря ЦК КПРС Л. Брежнєва чітко окреслено шляхи 

подальшого вдосконалення народної освіти. Л. Брежнєв звернув серйозну 

увагу на вдосконалення теорії й практики виховання і навчання, розвиток 

педагогічної науки. 

У резолюції XXVI з'їзду партії вказувалося на необхідність розвитку 

мережі професійно-технічних навчальних закладів (ПТУ), збільшення 

випуску кваліфікованих робітників з середньою освітою до 13 млн. осіб, 

здійснення заходів щодо поліпшення якості підготовки фахівців вищої 

кваліфікації (підготувати близько 10 млн. фахівців з вищою і середньою 

спеціальною освітою, вміло використовувати їх в народному господарстві й 

культурі) [69]. 

Загальноосвітня школа, залишаючись єдиною, трудовою і 

політехнічною, перебувала в процесі реформування, яке розпочалось в 

1984 р. Життям були перевірені лише окремі положення закону про реформу: 

введено 11-річне навчання, збільшено години на трудове навчання, частково 

переглянуто програми й підручники, підвищена заробітня плата педагогів. 

Однак головне завдання реформи – поєднання навчання з 

продуктивною працею – так і не було виконане. Як і раніше, педагог був 

позбавлений права на самостійність, ініціативу, творчий пошук. В умовах 

перебудови всього життя суспільства процес демократизації торкався 

системи народної освіти [39]. 

Реформа 1984 року мала поліпшити трудове виховання і професійну 

орієнтацію школярів на основі поєднання навчання з продуктивною працею, 
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поступово запровадити загальну професійну освіту молоді тощо. Вона 

передбачала структурні зміни загальноосвітньої школи. Навчання дітей 

починалося з 6-річного віку. Початкова школа ставала 4-річною, неповна 

середня – 9-річною, а повна середня – 11-річною. Передбачалося також 

удосконалення змісту освіти й методів навчання. 

У період «перебудови», який історично припадає на середину 80-х – 

початок 90-х рр. ХХ століття, проблеми вищої освіти поступово перейшли на 

другий план [39]. 

До 1987 року в СРСР налічувалося 896 вищих навчальних закладів, з 

яких 69 університетів. Інша частина включала понад 400 педагогічних, 

медичних інститутів, академій мистецтв і консерваторій. Більше 360 

інститутів спеціалізувалося на інженерних та природничих науках. Також 

функціонувало близько 60 політехнічних інститутів [39]. ЗВО були 

розташовані у великих містах країни, у тому числі і в республіках. Найвища 

концентрація навчальних закладів спостерігалася в Москві, Ленінграді й 

Києві. Кількість студентів на цьому етапі склала більше 5 мільйонів. 

Процес отримання вищої освіти займав у студентів від 4 до 5,5 років 

навчання, в залежності від спеціалізації: 5,5 років для медицини, 5 років для 

інженерів, 4,5 року для сільського господарства і 4 роки для права, історії, 

журналістики або мистецтва. Освітні програми об'єднували лекції, семінари, 

практикуми та дослідження. На заключному етапі студенти мали пройти 

атестацію і захистити дипломну роботу перед Державним екзаменаційним 

комітетом. За підсумками успішного закінчення університету, випускникам 

вручали дипломи державного зразка. 

Слід зазначити, що навчання в усіх ЗВО УРСР було безкоштовним. У 

1986-1987 навчальному році близько 78% студентів денного відділення 

отримували щомісячні стипендії в розмірі до 100 карбованців. В 

університетах студентам надавались безкоштовні медичні послуги. Вони 

отримували путівки в будинки відпочинку на льготних умовах. 
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Утім, у своєму виступі на спільному засіданні Держкомітету СРСР з 

народної освіти і Всесоюзної ради з народної освіти, що проходило в Москві 

у вересні 1989 р., міністр вищої і середньої спеціальної освіти СРСР 

Г. Ягодін назвав стан справ в країні з освітою незадовільним. Ключем до 

вирішення проблеми мала стати зміна ставлення і до студента, і до 

викладача, а також підвищення якості освіти та впровадження 

комп'ютеризації [39]. До кінця 1980-х рр. університетська освіта в УРСР 

переживала серйозні труднощі. Поступово участь університетів у розвитку 

вітчизняної науки зменшилася. 

Як і в інших галузях радянського життя, потреба в реформі освіти, 

зокрема вищої, гостро відчувалася в другій половині 1980-х років. Програми 

реформ в цей період вимагали нових навчальних програм, підручників і 

методів навчання. 

Утім, за свідченням В. Кудрявцева, у 1980-х рр. питома вага власне 

теоретичних розробок з питань проблемного навчання зменшилась [4, с. 5]. 

На початку 1990-х років не тільки теоретичні розробки майже припинилися, 

але і в практиці проблемне навчання стало втрачати завойовані позиції. 

Вказуючи на невідповідність між величезним розвивальним потенціалом 

проблемного навчання і несправедливим забуттям його ідей, не можна не 

погодитися з В. Кудрявцевим, який в 1991 році писав: «Здається, що 

повноцінний подальший розвиток теорії проблемного навчання не тільки є 

справою вчених, але передбачає залучення до спільної роботи з ними 

практиків сфери народної освіти» [51, с. 5]. 

Показово, що в 80-ті роки ХХ ст. найбільшого поширення набула 

концепція проблемного навчання як процесу вирішення проблемних завдань, 

де проблемне завдання стало розглядатися як одиниця навчання. З одного 

боку, «проблемна задача» знайшла об'єктивне педагогічне забарвлення. З 

іншого боку, нова одиниця навчання, позбавлена потрібної частки 

психологізму, що не потребувала глибокого дослідження умов переходу 

об'єктивної проблемної ситуації, створюваної викладачем, в суб'єктивну 
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проблемну ситуацію учня. У той час як лише за умови відповідності 

об'єктивної проблемної ситуації пізнавально-комунікативним потребам і 

можливостям учнів ця ситуація присвоюється і переростає в суб'єктивну 

проблемну ситуацію інтелектуального пошуку. Саме тому абсолютизація 

проблемного завдання як одиниці навчального процесу стала певною мірою 

таким собі гальмом у розробці та впровадженні методик навчання на заданій 

основі. 

Напрями наукових розробок теорії проблемного навчання на цьому 

етапі було визначено на підставі вивчення дисертацій, брошур та збірників 

наукових праць, статей з журналу «Питання психології». Вони стосувалися 

характеристики суті проблемного навчання (В. Кудрявцев, І. Зимня), шляхів 

створення проблемних ситуацій (JI. Карнозова, В. Риков, A. Понукалін), 

постановки проблемних завдань (Н. Поліванова, A. Фурман, Т. Хащенко), 

проблемності навчання (Г. Велицька), поняття конфлікту (C. Баскіна, 

Я. Коломінський).  

Низка вчених у межах визначеного етапу розглядали окремі складники 

проблемного навчання: 

- у навчальному посібнику «Педагогіка» (1984) Т. Ільїна визначила такі 

складники проблемного навчання: пошукове завдання, спрямоване на пошук 

відсутніх для його рішення знань; завдання, яке відкриває можливість 

неоднотипних відповідей, неоднозначного рішення; ситуація, яка виникає 

тоді, коли для осмислення або здійснення будь-яких необхідних дій людині 

не вистачає наявних знань або відомих способів дії, тобто має місце 

суперечність між знанням і незнанням [73,  с. 319]; 

- у книзі «Узагальнення та систематизація знань учнів» педагог 

В. Онищук вказував на те, що існує діалектичне явище, під час якого, 

відбиваючи суперечність пізнання, проблема зароджується як «знання про 

незнання», певний час існує у формі проблемної ситуації, у результаті 

аналізу якої проблема відокремлюється й формується як проблемне питання, 
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задача або завдання; своєрідний психологічний стан учнів: здивування, 

зацікавленість, бажання пояснити суперечність [71, с. 32]. 

На цьому етапі вченими-дидактами були уточнені й доповнені функцій 

та завдань проблемного навчання. 

Так, І. Харламов розкрив це питання в навчальному посібнику 

«Педагогіка», до переліку функцій проблемного навчання він відніс: 

спонукання до осмислення логіки й послідовності, формування вмінь 

виділяти в навчальному  матеріалі найголовніші й найістотніші положення, 

вироблення вмінь формулювати найважливіші питання, що пояснені на 

занятті, стимулювання пізнавальної активності учнів, розвиток уваги й 

уміння  заглиблено аналізувати викладений матеріал, формування вміння 

робити порівняння, зіставляти нові факти, приклади й положення з тим, що 

вивчалося раніше і є основними завданнями проблемного навчання [94, 

с.204-205]. 

Основним завданням проблемного навчання науковці Н. Болдирев, 

Н. Гончаров, Б. Йосипов, Ф. Корольов вважали озброєння учнів методами й 

прийомами цілком самостійного придбання нових знань (підручник 

«Педагогіка») [72, с. 184]; 

Низку завдань проблемного навчання описав в підручнику 

«Педагогіка» і М. Ярмаченко, а саме: стимулювання мислення учнів, 

розвиток пізнавальної самостійності й активної їх діяльності; формування 

вміння вирішувати проблемно-пізнавальні завдання, самостійно аналізувати 

явища й факти, правильно оцінювати їх, знаходити закономірності, яким 

вони підпорядковані [74, с. 122]. 

Показово, що на визначеному етапі значно підвищився інтерес 

психологів до розробки теорії проблемного навчання. Це підтверджується не 

тільки значною кількістю робіт, але й уведенням до наукового обігу таких 

понять, як комунікативна задача (T. Хараєва), розумова задача (К. Бардін), 

дискурсивне завдання (Т. Корнілова), пізнавальна задача (В. Борман), 

інтелектуальна задача (Я. Шарага). Все це свідчить на користь висловленої 
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нами ідеї про найбільш поширене в психології розуміння проблемного 

навчання (за A. Брушлинським) як процесу вирішення проблемних завдань. 

Динаміку публікацій з питань проблемного навчання у вищій школі на 

сторінках педагогічних, психологічних та фахових журналів упродовж 1988-

1990 рр. представлено в. табл. 2.1.  

Таблиця 2.1. 

Публікації дописувачів з питань проблемного навчання, 

представлені в педагогічній періодиці 1988-1990 рр. 

Назва журналу Рік видання 

    1988 

Питання 

психології   

1. О. Сидорова. Вікові зміни у школярів пошуку 

рішення в проблемній ситуації. № 1. 

    

2. К. Бардін, Т. Забродіна. Зміни сенсорної 

чутливості при вирішенні розумових 

завдань. № 1. 

 

3. А. Матюшкін, А. Понукалін. Проблемні 

ситуації при підготовці фахівця у вищому 

навчальному закладі. № 2. 

    1989 

Питання психології 
 
1. А. Фурман. Рівні вирішення проблемних 

завдань учнями. № 3.     

    

 

Радянська   педагогі- 

1. Д. Вількеєв. Проблемна лекція з педагогіки в 

вузі. № 3. 

ка (Педагогіка)     

    1990 

    

1. В. Макарова. Колективна форма проблемного 

навчання орфографії. № 1. 
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Окремі статті, опубліковані на сторінках педагогічної періодики на 

визначеному етапі, стосувалися тлумачення базових понять, а також 

особливостей організації проблемного навчання у вищій школі. Так. 

Т. Кудрявцев у статті до журналу «Питання психології» (№2, 1981 р.) 
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«Психолого-педагогічні проблеми вищої школи» зазначив, що важливою 

задачею психології навчання у вищій школі є розробка способів діалогового 

проблемного навчання. Проблемне навчання відповідає вимогам формування 

спеціаліста широкого профілю [52]. 

Т. Писарєва і В. Писарєв у статті «Що таке проблемне навчання?» 

схарактеризували смислові складові поняття «проблема», яке в словникових 

статтях визначається через лексему завдання і питання (це складне 

теоретичне або практичне питання, що вимагає дозволу, вивчення, 

дослідження). У цьому сенсі, на думку авторів, можна вважати вживання 

понять «задача», «питання» і «проблема» як взаємозамінних, у рамках тієї чи 

іншої роботи цілком правомірних, як прийом перифрази [75, с. 77]. Все це 

говорить, з одного боку, про надзвичайно широкий вжиток терміну, а з 

іншого – про те, що, представляючи зміст різних сфер знання, проблеми 

виступають або в значенні завдання, або в значенні питання. 

Отже, визначений нами ІІІ етап розвитку досліджуваної проблеми 

позначився спадом активності науковців і педагогів-практиків щодо 

теоретичних розробок проблемного навчання у ЗВО. Проблемне навчання 

поступово втрачало свої активні позиції у практиці. У 1980-ті роки 

проблемне навчання асоціювалося з дидактичним методом; ученими було 

диференційовано поняття проблемного завдання; науковці зверталися до 

способів створення проблемних ситуацій; у вищій школі практикували 

переважно проблемні питання на лекції. 

IV етап (1991-2014 рр.) – етап трансформації теорії проблемного 

навчання в освітню технологію й відображення її базових положень у 

педагогічній періодиці з урахуванням вимог національної освітньої політики. 

24 серпня 1991 року Верховна Рада України ухвалила Акт про 

незалежність України. Проголошення незалежності поклало початок 

перехідному періоду, суть якого, на переконання історика О. Бойка, 

«полягала у переході на вищий рівень суспільного розвитку: у політичній 

сфері – від тоталітаризму до демократії; в економічній – від командної до 
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ринкової економіки; у соціальній – від людини гвинтика до активного творця 

власної долі; у гуманітарній – від класових до загальнолюдських цінностей; у 

міжнародній – від об’єкта до суб’єкта геополітики» [80].  

Новий етап в історії педагогічної думки України розпочався на початку 

90-х років ХХ століття, що зумовлювалося рушійними соціально-

економічними змінами в суспільстві, проголошенням самостійної держави 

Україна. Так, 16 липня 1990 року, відповідно до Декларації про державний 

суверенітет України, Верховна Рада УРСР проголосила державний 

суверенітет України «як верховенство, самостійність, повноту і неподільність 

влади республіки в межах її території та незалежність і рівноправність у 

зовнішніх зносинах» [42]. 1991 року в УРСР набув чинності закон «Про 

освіту», відповідно до якого мета освіти визначалася як «усебічний розвиток 

людини як особистості та найвищої цінності суспільства, розвиток її 

талантів, розумових і фізичних здібностей, виховання високих моральних 

якостей, формування громадян, здатних до свідомого суспільного вибору, 

збагачення на цій основі інтелектуального, творчого, культурного потенціалу 

народу, забезпечення народного господарства кваліфікованими 

працівниками, спеціалістами» [42].  

Важливою стала прийнята 19 червня 1991 року Програма розвитку 

народної освіти Української РСР на перехідний період (1991–1995 рр.). У 

документі було здійснено аналіз стану й проблем освіти та окреслено основні 

напрями її розвитку в умовах переходу до нових соціально-економічних і 

політичних відносин у суспільстві [42, с. 4]. 

Реформування загальної середньої освіти України в перше десятиліття 

незалежності (1991–2001) можна охарактеризувати як перехідний і 

кардинальний період між радянською авторитарною парадигмою освіти й 

демократичною особистісно орієнтованою. 

Результатом спільної інтенсивної праці Міністерства народної освіти 

УРСР і науково-педагогічної, учительської спільноти став Закон України 

«Про освіту», де освіта проголошувалася пріоритетною сферою соціально-
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економічного розвитку суспільства. У ньому визначено основні принципи 

освіти: пріоритетність загальнолюдських духовних цінностей над 

політичними й класовими інтересами; гуманістичний, демократичний, 

доступність освіти та рівність умов для повної реалізації здібностей, таланту, 

всебічного розвитку; світський та науковий характер освіти; органічний 

зв'язок із національною історією, культурою; незалежність системи освіти від 

політичних, громадських і релігійних організацій; інтеграція з наукою, 

виробництвом і міжнародною освітою; гнучкість та практичність освіти; 

еквівалентність державного управління й громадського самоврядування; 

безперервність освіти.  

Після прийняття Закону України «Про освіту» I з'їзд педагогічних 

працівників України (1991) для його реалізації схвалив Державну 

національну програму «Освіта» («Україна XXI століття»), яку було 

затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 3 листопада 1993 р.  

Відповідно до названого документу відкривалася можливість здобувати 

загальну середню освіту в триступеневій системі загальноосвітніх навчально-

виховних закладів: початковій школі (I ступінь), основній школі (II ступінь), 

старшій школі (III ступінь). Крім того, було узаконено функціонування 

різних типів загальноосвітніх навчально-виховних закладів: школи нового 

типу (гімназії, ліцеї, спеціальні заклади для обдарованих дітей, школи (класи) 

із поглибленим вивченням окремих предметів, навчально-виховний 

комплекс, недільні, приватні школи тощо), загальноосвітні школи-інтернати, 

зорієнтовані на спеціалізовану поглиблену підготовку з технічного, 

гуманітарного, спортивного, художньо-естетичного та інших напрямів, а 

також відкриття при цих школах окремих класів для обдарованих дітей.   

Аналіз перших основоположних національних нормативно-правових 

документів (Закони України «Про освіту» (1991, 1996); Державна 

національна програма «Освіта» («Україна XXI століття», 1993); Закон 

України «Про вищу освіту» (2002), авторських індивідуальних і колективних 

концепцій перспективного розвитку української школи в незалежній Україні 
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свідчить про те, що державна освітня політика цього етапу спрямовувалася 

на формування національної системи загальної середньої освіти. 

Після здобуття незалежності (1991) в Україні почала формуватися 

власна політика і в галузі вищої освіти. Вона орієнтована на досягнення 

сучасного світового рівня, відродження самобутнього національного 

характеру, оновлення змісту, форм і методів навчання, примноження 

інтелектуального потенціалу країни. Стався етап перетворення ЗВО 

(технічних, педагогічних, сільськогосподарських і т. п.) в університети або 

академії, кращі отримали статус «національного». 

Нова державна політика у вищій освіті після здобуття Україною 

незалежності вибудовувалась на основі запровадження вже згаданого вище 

Закону України «Про освіту» (1991 р.), який зберіг централізований контроль 

в освіті, включаючи вищу та запровадив три освітньо-кваліфікаційні рівні 

вищої освіти: молодшого спеціаліста, бакалавра, спеціаліста/магістра. Право 

засновувати приватні вищі навчальні заклади стало ключовою новацією 

Закону.  

Протягом 1995–2004 рр. Міністерство освіти і науки України на основі 

міжнародних документів з питань демократії, гуманізації в галузі освіти й 

прав людини здійснило ряд масштабних заходів по створенню нової 

нормативно-правової бази національної вищої освіти України. Прийнятий в 

Україні комплекс нормативно-правових документів пройшов апробацію на 

міжнародному рівні і визначив ідеологію реформування всієї освітньої галузі 

[41, с. 4].  

Прийнята у 1996 р. Конституція України передбачала принцип 

верховенства права й пряму дію конституційних норм. У статті 53 

передбачено право на безоплатне здобуття вищої освіти в державних і 

комунальних вищих навчальних закладах на конкурсній основі. 

У 2001 році вступив у дію "Комплекс нормативних документів для 

розробки складових системи стандартів вищої освіти". Цим документом 

регламентувалися нові вимоги до освіти й професійної підготовки фахівців у 
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вищому навчальному закладі, що обумовлені ідеями й принципами 

ступеневої освіти в Україні.  

Серед засад і факторів, що обумовили виникнення концепції ступеневої 

освіти, були визначені:  

− формування нових соціально-економічних структур, їхня орієнтація 

на ринкові відносини, демократизація суспільства, жорстка професійна 

конкуренція;  

− необхідність розрізнення двох процесів, що є основою діяльності 

вищого навчального закладу освіти й професійної підготовки. Відповідно до 

ступеневої освіти підготовка фахівців (4 ступеня) орієнтована на мобільність 

і мінливість соціальної і виробничої діяльності, адаптація до яких виступає 

як одна з ознак рівня освіти;  

− забезпечення випускникам можливості здійснювати професійну 

кар'єру при одночасному дотриманні ними принципів соціальної 

справедливості, відповідальності, загальнолюдських цінностей і моралі;  

− диференціація вимог до змісту й характеру освіти й професійної 

підготовки фахівців з вищою освітою різних освітньо-кваліфікаційних рівнів;  

− введення механізму об’єктивного педагогічного контролю з 

визначення результатів діяльності системи вищої освіти й навчальних 

досягнень студентів. До такого віднесена технологія стандартизованого 

тестування [42, с. 6].  

Спробою законодавчо закріпити нормативні здобутки реформування 

вищої освіти стало прийняття Закону України «Про вищу освіту» у 2002 році, 

який суттєво не змінив структуру вищої освіти та типи закладів вищої освіти, 

але визначив процедури ліцензування та акредитації. 

У 1999 році було офіційно розпочато Болонський процес, до якого з 

кожним роком залучалось дедалі більше європейських країн. В Україні ж рух 

за вступ до Болонського процесу активізувався лише з 2003 року. 

У межах визначеного нами етапу 1991-2014 рр., виявлено відновлення 

інтересу науковців та педагогів до питань проблемного навчання. Вивчаючи 
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літературу різного характеру (від дисертацій, монографій, підручників і 

посібників до педагогічної періодики), можна простежити тенденцію 

відродження інтересу до проблемного навчання, позиціонування його як 

освітньої технології як у загальноосвітній, так і у вищій школах. 

Досліджуючи періодичні видання в галузі освіта/педагогіка 

досліджуваного періоду («Імідж сучасного педагога», «ПостМетодика», 

«Питання психології», «Педагогіка»  та ін.), констатовано такі змістові 

аспекти розроблення дослідниками теорії проблемного навчання: 

- проблемне навчання як один із засобів активізації навчально-

пізнавальної діяльності (Н. Мішеніна); 

- проблемне навчання як один із методів стимулювання навчальної 

діяльності студентів (І. Ромащенко); 

- використання елементів проблемного навчання під час проведення 

лекцій із дисциплін комп'ютерного циклу (Н. Баловсяк); 

- проблемні задачі в навчанні іноземним мовам (Г. Ейгер, І. Рапопорт, 

Г. Саітовська); 

- проблемно-діалогова форма навчання (А. Сорокін, Н. Алексєєв). 

Низка вчених присвятили свої праці поглибленому аналізу складників 

проблемного навчання. Так, В. Загвязинський характеризував проблемну 

ситуацію як перешкоду, яка свідомо усувається суб’єктом, а проблемне 

завдання як завдання, в якому умова лише мається на увазі, тому що вона 

відома учню або може бути їм реконструйована, а тому не подається у 

готовому вигляді [80, с. 83-84]; 

М. Фіцула у навчальному посібнику «Педагогіка» проблемну ситуацію 

визначив так: «Ситуація, для оволодіння якою учень або колектив мають 

знайти й застосувати нові для себе знання чи способи дій» [93, с.153]. 

Низка вчених поглиблено досліджували функції та завдання 

проблемного навчання: 

- В. Загвязинський у посібнику «Теорія навчання» узагальнив 

завдання та функції проблемного навчання: по-перше, виховання творчої 
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особистості; по-друге, надання проблемного характеру сучасному науковому 

знанню (згадаємо: будь-яке наукове відкриття відповідає на одне або кілька 

питань і ставить десятки нових); по-третє, розвиток особистості, людської 

психіки, зокрема мислення й інтересу, які формуються саме в проблемних 

ситуаціях. Такий тип навчання є найбільш адекватним соціально-

педагогічним цілям, змісту сучасного наукового знання, закономірностям 

пізнавальної діяльності й розвитку учнів [80, с. 82]; 

- за Н. Волковою основними функціями проблемного навчання є 

розвиток творчих здібностей, упровадження в навчальний процес активних 

методів навчання, поліпшення засвоєння знань, набуття вмінь та навичок [23, 

с.318]; 

На увагу заслуговує й стаття «Проблемне навчання як один із методів 

стимулювання навчальної діяльності студентів» автора І. Ромащенко 

(Молодь і ринок №6 (77), 2011 р.) [85]. Статтю присвячено проблемам 

актуалізації методів стимулювання навчальної діяльності студентів з метою 

формування професійної компетентності. У статті деталізовано методи 

проблемного навчання та технологію їх реалізації.  

У 2013-2014 роках виходять друком публікації науковців, у яких 

висвітлюється питання  проблемного навчання як окремої технології: 

- «Застосування технологій проблемного навчання в умовах 

стандартизації вищої освіти», О. Кисельова, А. Єфіменко ("Наука і освіта", 

№1-2, 2013 р.) [47]. У статті розглядаються питання застосування технологій 

проблемного навчання в умовах стандартизації вищої освіти, розкрито 

структуру й сутність проблемного навчання; 

-  «Технологія проблемного навчання у вищому навчальному закладі», 

А. Мельничук, Н. Мирончук (2014) [66]. Автори розкрили суть технології 

проблемного навчання у вищих навчальних закладах. Педагогічна 

технологія, за визначенням авторів, – один із спеціальних напрямів 

педагогічної науки (прикладна педагогіка), покликаний підвищувати 

ефективність навчально-виховного процесу, гарантувати його високий 
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рівень, забезпечувати досягнення поставлених завдань. Дописувачі 

зазначили, що технологія проблемного навчання сприяє не тільки набуттю 

студентами необхідної системи знань, умінь та навичок, але й досягненню 

високого рівня їх розумового розвитку, формуванню в них здатності до 

самостійного оволодіння знаннями шляхом власної творчої діяльності, 

розвиває інтерес до навчальної праці; забезпечує ґрунтовні результати 

навчання. 

Отже, етап 1991-2014 років позначився значними змінами в 

політичному статусі країни, що призвело до оновлення законодавчої бази 

вищої освіти, запровадження нововведень  у змісті, методах, технологіях 

навчання. Для визначеного етапу характерне відновлення інтересу до питань 

проблемного навчання у вищій школі, позиціонування проблемного навчання 

як освітньої технології.  
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Висновки до розділу 2 

 

Узагальнення результатів науково-педагогічного пошуку, аналіз 

джерельної бази дає підстави зробити ряд висновків. 

1. Проблемне навчання має давні коріння: вітчизняні та зарубіжні 

педагоги (Сократ, Квінтіліан, І. Галятовський, Я. Коменський, Г. Сковорода, 

Ж.-Ж. Руссо, Г. Песталоцці, А. Дистервег, К. Ушинський, П. Каптєрєв та 

інші) звертали особливу увагу на необхідність активізації навчання, що 

забезпечує особистісну зацікавленість учня, високий емоційно-активаційний 

рівень, спонукальний вплив успіху навчального процесу. 

Значний внесок у розвиток ідеї проблемного навчання як дієвого 

способу активізації пізнавальної діяльності зробили зарубіжні вчені  

(Дж. Дьюї, Дж. Брунер, Г. Армстронг, У. Кілпатрик) та вітчизняні педагоги 

(Г. Ващенко, О. Герд, Б. Райков, К. Ягодовський та інші). 

2. Доведено, що представниками вітчизняної педагогічної думки другої 

половини ХХ століття (А. Брушлинський, Т. Кудрявцев, І. Лернер, В. Лозова, 

А. Матюшкін, М. Махмутов, Л. Момот, М. Скаткін та інші) було зроблено 

вагомий внесок у розробку теорії проблемного навчання (визначення 

психолого-педагогічних засад проблемного навчання, розкриття його суті, 

завдань, ролі, функцій в освітньому процесі; введення нових дидактичних 

понять; здійснення типології навчальних проблем і пізнавальних завдань; 

визначення методів і етапів проблемного навчання, засобів створення 

проблемних ситуацій; обґрунтування умов ефективного здійснення 

проблемного навчання). Левову частку таких розробок було представлено на 

сторінках педагогічної періодики досліджуваного періоду, як-от: «Вісник 

вищої школи», «Радянська школа», «Питання психології», «Педагогіка і 

психологія» тощо (див. дод. Б). 

3. На основі визначених критеріїв (суспільно-політичні і соціально-

економічні зміни в країні; нормативно-правове регулювання загальної 

середньої та вищої освіти; погляди вітчизняних науковців, дидактів на суть, 
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умови, шляхи реалізації проблемного навчання; характеристика педагогічної 

періодики, на шпальтах якої знаходили висвітлення питання організації 

проблемного навчання у вищій школі) обґрунтовано етапи висвітлення 

питань організації проблемного навчання у вищій школі на сторінках 

педагогічної періодики другої половини ХХ століття – початку XXI століття: 

І етап (1955–1964 рр.) – етап визначення базових положень теорії 

проблемного навчання як різновиду розвивального навчання, започаткування 

дискусії на сторінках педагогічної періодики стосовно мети, завдання, 

способів реалізації проблемного навчання в середній та вищій школах; 

ІІ етап (1965–1980 рр.) – етап обгрунтування проблемного навчання як 

дидактичної концепції та популяризація її основних положень на сторінках 

педагогічної періодики; 

III етап (1981–1990 рр.) – етап послаблення інтересу дослідників до 

розроблення теорії проблемного навчання й позиціонування його на сторінках 

педагогічної періодики як методу навчання; 

ІV етап (1991-2014 рр.) – етап трансформації теорії проблемного навчання 

в освітню технологію й відображення її базових положень у педагогічній 

періодиці з урахуванням вимог національної освітньої політики. 

Матеріали другого розділу знайшли відображення у таких публікаціях 

автора [12; 13; 14; 15; 16; 17] (див. дод. Е). 
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РОЗДІЛ 3 

ПОПУЛЯРИЗАЦІЯ ДОСВІДУ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОБЛЕМНОГО 

НАВЧАННЯ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ НА СТОРІНКАХ 

ПЕДАГОГІЧНОЇ ПЕРІОДИКИ ДОСЛІДЖУВАНОГО ПЕРІОДУ 

 

3.1. Висвітлення питань організації проблемного навчання у вищій 

школі у процесі навчання дисциплін загального циклу підготовки 

 

 

У процесі наукового пошуку встановлено, що проблемний підхід у 

навчанні окремих навчальних предметів як у середній, так і вищій школі 

набуває популяризації на сторінках вітчизняної педагогічної періодики після 

виходу у світ праці С. Рубінштейна «Про мислення і шляхи його 

дослідження» [91]. У названій праці учений акцентував увагу на тому, що 

процес мислення бере свій початок у проблемній ситуації. У якості 

основного компонента проблемної ситуації С. Рубінштейн назвав 

«невідоме». На переконання ученого, ставлення «невідомого» до 

першопочатку проблеми викликає рух думки, і саме це ставлення збуджує 

людину до аналізу об’єктів і явищ дійсності. Іншим, не менш значущим 

компонентом проблемної ситуації, є, на переконання ученого, протиріччя, 

яке в цій ситуації закладено. За С. Рубінштейном, наявність в проблемній 

ситуації протиріч породжує процес мислення, спрямований на їх розв’язання. 

Водночас С. Рубінштейн звертав увагу і теоретиків, і практиків на те, 

що мисленнєвий процес відбувається лише за умови наявності мотивів і 

потреб, які збуджують людину мислити. Вони слугують тим двигуном, який 

допомагає людині включитися в мисленнєву діяльність. 

Таким чином, С. Рубінштейн наприкінці 1950-х років визначив три 

основні ознаки проблемної ситуації: невідоме, протиріччя і потреба, які є 

основоположними в організації проблемного навчання і слугують двигуном 

розвитку пізнавальних можливостей і здібностей тих, хто навчається.  
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Такий висновок С. Рубінштейна було взято до уваги ученими-

дидактами і викладачами-практиками у процесі пошуку шляхів активізації 

пізнавальної діяльності учнів у процесі навчання. Так, 1958 року в журналі 

«Радянська педагогіка» було надруковано статтю Г. Цумме «Постановка 

проблемних питань у процесі викладання фізики і математики» [103]. Автор 

статті представляв Центральний німецький інститут педагогіки в Берліні 

(НДР) і ділився з читачами досвідом створення проблемних ситуацій і 

постановки проблемних питань у процесі викладання математичних і 

природничих дисциплін в школах НДР. Г. Цумме розумів під проблемою 

питання, відповідь на яке є цікавим для учнів і необхідним.  При цьому 

наголошував, що наявність лише таких питань є недостатньою для 

активізації пізнавальної  діяльності учнів. Для цього необхідно збудити в них 

інтерес до теми. Це досягається шляхом опори на особистий досвід й 

інтереси учнів, задоволення їх природньої допитливості, висвітлення 

практичної цінності математичних і природничих знань, особливо для 

розвитку техніки й виробництва [103, с. 50].  

На переконання дописувача, щоб з користю для всього класу поставити 

й вирішити проблему, необхідно спершу підвести до неї учнів: вони мають 

повністю усвідомити сенс і значення вимоги чи постановки питання. Перш за 

все їм необхідно зрозуміти суть понять, які є базовими у процесі 

формулювання проблеми. Для подальшої роботи необхідно усвідомити 

перелік труднощів, що виникають. Учням слід навчитися знаходити в 

набутих знаннях подібні обставини, умови і перевіряти можливості діяти за 

аналогією. Розв’язання проблеми має бути оформлено у вигляді чіткого 

результату: сформульованих учнями теорем, визначень понять, доведення 

законів тощо. 

У якості прикладу автор статті навів проблемне питання, яке ставлять 

учням учителі під час вивчення курсу фізики у 6 класі з теми «Вимірювання 

часу»: «За який час найспритніший із Вас пробіжить 100 м?» У процесі 

бесіди з’ясовується, що для реєстрації спортивних досягнень спортсменів 
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результати декілька разів точно вимірюються. Це підводить учнів до опису 

фактичного процесу вимірювання і усвідомлення значення секундоміра. 

Після цього проводиться дослід з маятником для того, аби учні могли уявити 

протяжність секунди. Далі вчитель ставить таке питання: «А чи можна 

додавати секунди?» Новий дослід вказує на те, що коливання маятника 

поступово сповільнюються і він зупиняється. Наступне питання, яке ставить 

учитель: «Що потрібно, аби маятник коливався весь час?» - «відповідний 

пристрій, який би підштовхував маятник і  здійснював підрахунок секунд». 

Таким чином, у результаті розв’язання проблеми учні доходять такого 

висновку: у годиннику здійснюється єдиний процес, який повторюється 

(коливання маятника); годинник містить пристрій для довготривалої 

підтримки коливань; пристрій для відліку й підрахунку одиниці часу. 

Інший приклад постановки проблемного питання дописувач подавав до 

вивчення теми «Атмосферний тиск» (Фізика, 7 клас): «Як можна визначити 

атмосферний тиск?» Розв’язання проблеми відбувається в такій 

послідовності: Як можна побачити дію сили тяжіння? (Можна взяти лінійку, 

закріпити один кінець і підвісити вантаж на вільний кінець. Лінійка зігнеться 

під дією сили тяжіння). Як можна ліквідувати провисання? (Це можна 

зробити, підперши вільний кінець лінійки). А чому лінійка не згинається під 

дією тиску повітря? (Тому що під лінійкою також знаходиться повітря). Як 

можна полегшити провисання? (Вивільнити повітря з-під лінійки). Учні 

шляхом проведення досліду доходять висновку, що атмосферний тиск можна 

побачити, якщо він діє на тіло лише  з одного боку [103, с. 52]. 

Автор цієї статті переконує читачів і у можливості та доцільності 

постановки проблемних питань під час опанування учнями математики. Так, 

у процесі вивчення геометрії учням пропонують накреслити паралелограм і 

провести в ньому діагональ. Учні отримують два трикутники. Паралелограм 

вирізають і розрізають по діагоналі, потім частини накладають одна на одну. 

Учні отримують завдання описати результат. У такий спосіб вводиться 

поняття рівності трикутників. Після цього ставиться питання: «Чи могли б ми 
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встановити рівність трикутників, не вирізаючи їх?», «Скільки частин 

необхідно порівняти, аби установити рівність трикутників?» Креслення 

трикутників засвідчує, що їх рівність досягається за умови збігу трьох 

незалежних частин. Важливо, щоб учні самі сформулювали теорему про 

рівність трикутників [103, с. 56]. 

Автор статті, навівши конкретні приклади, доходить висновку, що 

постановка проблемних питань слугує дієвим прийомом активізації 

пізнавальної діяльності учнів і суттєво підвищує їх самостійність у процесі 

навчання.  

1961 року журнал «Радянська педагогіка» надрукував статтю 

Д. Вількеєва «Прийоми активізації пізнавальної діяльності учнів вечірніх 

(змінних) шкіл» [19]. Дописувач акцентував увагу на тому, що для учнів шкіл 

робітничої молоді, які мають значний життєвий і виробничий досвід, 

вирізняються більш високим рівнем самостійності, не можна механічно 

переносити методи й форми навчання, які застосовуються в масовій школі. 

Автор статті рекомендував викладати матеріал так, щоб він ставав об’єктом 

для самостійних суджень і висновків; мав практичну спрямованість і 

слугував дороговказом для удосконалення своєї праці.  

Текст цієї статті містив опис досвіду вчителів вечірніх шкіл м. Казані 

щодо застосування активних методів навчання, зокрема постановки 

проблемних питань. Наприклад, на уроці фізики в 10 класі вечірньої школи 

№11 м. Казані викладач І. Забіяка під час вивчення теми «Електромагнітна 

індукція» створив проблемну ситуацію шляхом постановки такого питання: 

«Чи можна отримати електричний струм через магнітний вплив на 

провідник?» При цьому було доведено важливість розв’язання цієї проблеми 

у зв’язку із запитами практики й виробництва [19, с. 32]. У цій же школі 

проблемна ситуація була створена на уроці хімії в 10 класі під час вивчення 

теми «Етиловий спирт» після того, як учні, отримавши завдання вчителя, 

склали декілька варіантів структурної формули спирту [19, с. 34].  
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Подібний прийом, за свідченням автора статті, використовувала у своїй 

практиці і вчителька біології А. Макарова. Так, учням 8 класу під час 

вивчення теми «Значення й будова нервової системи людини» було 

запропоновано такі проблемні питання: «Що станеться з рукою, якщо будуть 

паралізовані її нерви?», «Що відбувається з нашою шкірою, коли ми 

виходимо на холод?» [19, с. 35]. 

За свідченням дописувача, названі прийоми активізації пізнавальної 

діяльності учнів підвищують їх мотивацію до навчання, збуджують інтерес, 

нівелюють механічне запам’ятовування теоретичного матеріалу, формують 

позитивне ставлення до навчання.  

У процесі наукового пошуку встановлено, що такі висновки були 

підкріплені експериментальними даними. 1972 року журнал «Питання 

психології» опублікував статтю Р. Ничкович «Проблемне навчання як фактор 

формування позитивного ставлення до навчання» [80], яка містила дані 

педагогічного експерименту, проведеного Бєлградським інститутом 

педагогічних досліджень. Дослідження проводилося у двох 

експериментальних і двох контрольних класах Бєлградської восьмирічної 

школи «20-й октябрь», на уроках фізики й біології. В експерименті взяло 

участь 114 учнів. Результати педагогічного експерименту дозволили зробити 

висновок про те, що проблемне навчання не тільки збуджує учнів до більш 

активної розумової діяльності, але й сприяє формуванню в них позитивного 

ставлення до навчання, прискорює темп навчання, стимулює більш слабких 

учнів до подолання труднощів у процесі засвоєння знань [80, с. 44]. 

Схожих висновків дійшли й науковці Педагогічного інституту імені 

А. Герцена (м. Ленінград). 1973 року в журналі «Питання психології» було 

надруковано статтю В. Максимової «Пізнавальний інтерес і проблемне 

навчання» [63]. Авторка статті оприлюднила дані педагогічного 

експерименту, який було спрямовано на встановлення залежності між 

проблемним навчанням і формуванням пізнавальних інтересів учнів. 

Експеримент проводився в 10 класі на уроках біології. Для досягнення цілей 
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було розроблено систему завдань з генетики, які містили проблемні ситуації 

різної складності. На одному з експериментальних уроків учні мали змогу 

об’єднатися в групи й самостійно обрати завдання згідно з інтересами. 

Розв’язання проблеми відбувалося колективно учасниками групи. Оцінки за 

вирішення проблем не було виставлено.  

Авторка статті акцентувала увагу на тому, що найбільший інтерес в 

учнів викликала задача 1, над якою працювали 3 групи (42% учнів): «Один 

хом’ячок-альбінос (рецесивна ознака), інший – рудий (домінантна ознака). 

Яким може бути потомство? Надайте генний запис варіантів рішення задачі». 

Розв’язання задачі дозволило учням дати відповідь на питання: «Як 

дізнатися, яким буде потомство, якщо відомі батьки?» Об’єктом задачі стали 

живі хом’ячки із живого куточка, які демонструвались на уроці й викликали 

безпосередній інтерес учнів. Спосіб розв’язання задачі був знайомий учням 

лише в загальному вигляді. Умови задачі спрямовували мисленнєвий пошук 

на конкретизацію цього способу, визначення результатів і їх теоретичне 

обґрунтування [63, с. 85]. 

Дещо менший інтерес викликала задача 2, над якою працювали 2 групи 

учнів (28%): «Руда шерсть у хом’ячків домінує. Як визначити генотипи двох 

хом’ячків з однаковим фенотипом?» Ця задача вимагала пошуку нового 

способу її  розв’язання, нової послідовності етапів, що не забезпечувало 

успіх для багатьох учнів і гальмувало їхню активність. 

Задачу 3 не обрав ніхто, оскільки один із учнів відразу дав відповідь на 

поставлене питання. 

На основі експериментальних даних, за свідченням В. Максимової, 

розробники експерименту дійшли висновку, що рівень пізнавального 

інтересу учнів визначає і вибір задачі, і активність в її розв’язанні, і характер 

мотивації пізнавальної діяльності. Найбільш високий пізнавальний інтерес 

забезпечує вибір важких завдань, які мають найбільшу пізнавальну цінність, і 

найбільш ефективний вплив проблемного навчання на розумовий розвиток 

учнів [63, с. 89]. Наведені дані засвідчили той факт, що під впливом 
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проблемного навчання не тільки навчальний предмет оцінюється більшістю 

(80%) учнів як цікавий, але й набувають для них значення ті аспекти 

предмета і зміст діяльності, які мають об’єктивну цінність для формування 

особистості.  Помітно підвищується інтерес до вивчення біології, яка складає 

основу світоглядних знань.  

Водночас, за свідченням автора статті, справдилася гіпотеза про те, що 

підвищення інтересу до пошукової діяльності слугує важливим мотивом 

включення учнів в активну мисленнєву діяльність, а сама проблемна ситуація 

і процес її розв’язання є одним із головних джерел виникнення і зміцнення 

пізнавального інтересу [63, с. 90]. 

Результати наукового пошуку засвідчили, що активна розробка 

вітчизняними дидактами питань проблемного навчання у 70-ті роки ХХ 

століття дозволила зосередити увагу дописувачів педагогічної періодики на 

конкретних методиках реалізації проблемного навчання. Питання 

проблемного навчання стали висвітлювати в контексті викладання окремих 

навчальних дисциплін не лише в школі, але й закладах вищої освіти. 

Поштовхом для цього послугувала стаття Т. Ільїної «Проблемне навчання – 

поняття і зміст» [43], надрукована в журналі «Вісник вищої школи» за 1976 

рік. Авторка порушила перед читачами низку питань, зокрема: «Чи нове це 

явище в дидактиці?», «Що таке проблема, у чому її відмінність від 

проблемного питання чи задачі?», «Який ступінь самостійності студентів у 

розв’язанні висунутих перед ними проблем?», «Має ці проблеми створювати 

викладач чи студенти самі повинні вміти їх знаходити?», «Якою має бути 

організація процесу розв’язання проблем?», «Чи має проблемне навчання 

співвідноситися з не проблемним?» [43, с. 39]. 

Розглядаючи проблемне навчання як один із способів розвитку 

розумових здібностей, пізнавальної самостійності й творчості студентів, 

Т. Ільїна наголошувала на тому, що проблемне навчання не є абсолютно 

новим явищем, а сучасним варіантом методу активізації і дослідницького 

методу, розробленого Дж. Дьюі на початку 20-х років ХХ століття. 
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Порівнюючи пояснювально-ілюстративне й проблемне навчання, вона 

вказала на дві основні причини поширення останнього: 1) розвиток науки й 

техніки; 2) потреба суспільства в людях, які володіють гнучкістю розуму, 

здатністю розв’язувати нові завдання, поставлені суспільством [43, с. 40].  

На переконання науковця, «головне в проблемному навчанні – це 

організаційна структура пізнавальної діяльності тих, хто навчається. 

Використовуючи проблемне навчання, викладач не повідомляє знання в 

готовому вигляді, а ставить перед студентами задачу, мотивує до пошуку 

шляхів і засобів її розв’язання, у пошуках яких вони набувають нових знань» 

[43, с. 40]. 

У названій статті Т. Ільїна зупинилася і на детальній характеристиці 

базових понять проблемного навчання, зокрема таких, як задача, питання, 

проблема, проблемна ситуація, виокремлюючи загальне й часткове в цих 

поняттях. Так, підкреслюючи різницю у тлумаченні понять «задача» та 

«питання», Т. Ільїна зауважувала, що «задача від питання відрізняється тим, 

що передбачає виконання певної послідовності окремих дій; відповідь на 

питання, навіть арґументована й доказова, – це акт одноосібний. І питання, і 

задачі можуть бути проблемними, але можуть і не мати такого характеру. 

Проблемне ж питання відрізняється від звичайного тим, що в ньому криється 

протиріччя, воно створює можливість для формулювання нетипових 

відповідей, неоднозначних рішень і в минулому досвіді тих, кому таке 

питання адресоване, немає готової схеми рішення» [43, с. 40]. 

Розмежовуючи поняття «проблема» та «задача», дослідниця 

наголошувала на тому, що термін «проблема» вживається в декількох 

значеннях: побутовому, науковому, навчальному. Проблемною не є будь-яка 

задача, а лише та, що не містить стандартного рішення, перш за все 

пошукова. У навчанні – це пошукова навчально-пізнавальна задача, для 

розв’язання якої необхідні нові знання і в процесі вирішення якої вони мають 

бути засвоєні. Водночас, на переконання Т. Ільїної, не всяка проблема є 

задачею: проблема може існувати, але не розв’язуватися. Задача – це умовне 
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формулювання проблеми, у той час проблема, що підлягає розв’язанню, - це 

є пошукова навчально-пізнавальна задача [43, с. 41]. 

Саме це положення Т. Ільїна пов’язувала з ключовим поняттям 

проблемного навчання – проблемною ситуацією. У статті вона зазначала: 

«Наявність протиріччя як вихідної позиції у виникненні проблемності 

надзвичайно важлива для характеристики проблемного навчання в цілому. 

Адже в його теорії фігурує поняття проблемної ситуації. Така ситуація 

виникає тоді, коли для осмислення чого-небудь або вдосконалення будь-яких 

дій у того, хто навчається, не вистачає знань або відомих способів діяльності, 

тобто коли має місце протиріччя між знанням і незнанням [43, с. 41]. На 

переконання вченої, проблемна ситуація охоплює дві складові: предметно-

змістову (виокремлення протиріччя, наявність опорних і брак суттєвих знань) 

і мотиваційну (збудження інтересу до розв’язання цього протиріччя).  

У названій статті Т. Ільїна, спираючись на дослідження А. Матюшкіна, 

запропонувала власну типологізацію протиріч, які мають місце у практиці 

вищої школи,  

за змістом: 

- між раніше набутими знаннями й тим новим, що передбачається 

пізнати (наприклад, між спрощеним трактуванням якогось поняття в 

шкільному курсі фізики й розглядом його на новому науковому рівні у 

вишівському курсі); 

- між усвідомленням важливості проблеми й браком умінь для її 

вирішення без нових знань (наприклад, між необхідністю розрахувати об’єм 

залізничного насипу й не володінням способами проведення розрахунків 

об’єму тіла у вигляді піраміди); 

- між неочікуваним фактом, незвичним явищем і невмінням його 

пояснити на підставі наявних знань (наприклад, продемонструвавши 

студентам рух махового колеса з пластиковим ободом, який під час 

досягнення відповідної швидкості розривається, можна підвести їх до 

усвідомлення поняття відцентрової сили); 
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за способом дії: 

- розв’язання задачі не вимагає нових знань, але зумовлює 

необхідність усвідомити нові зв’язки й змінити спосіб дії (наприклад, як 

дізнатися вагу предмета, який не можна зважити (стіну будинку); 

- розв’язання задачі має декілька варіантів рішень, серед яких слід 

обрати найбільш економний, оригінальний чи ефективний (наприклад, як 

здійснити променеву терапію шлунка, щоб не пошкодити здорові органи?); 

- розв’язання задачі вимагає доведення власної позиції або 

спростування протилежної (наприклад, дискусія навколо поняття «герой» у 

романі М. Лермонтова); 

- розв’язання задачі спирається на наявні знання, а пізнавальний 

інтерес переноситься на встановлення доцільності або можливості їх 

використання в нових умовах (наприклад, засвоєний у процесі вивчення 

курсу економічної теорії спосіб аналізу причин розвитку чорної металургії в 

одному районі застосувати для аналізу причин розвитку іншого виду 

промисловості в іншому районі) [43, с. 42-43]. 

Поділяючи погляди М. Скаткіна, Т. Ільїна окремо зупинилася на 

формах реалізації проблемного навчання у вищій школі: проблемному і 

частково-пошуковому викладі знань, а також самостійній дослідницькій 

діяльності. На переконання вченої, найменшу пізнавальну самостійність 

студентів забезпечує проблемний виклад знань. У закладах вищої освіти 

такий виклад здійснюється у формі проблемної лекції з використанням таких 

прийомів: 

- ознайомлення з історією виникнення наукової проблеми й 

методикою її вирішення (зокрема, демонстрація моделі досліду або 

експерименту, який зумовив відкриття, ознайомлення з методами самої 

науки, аналізом і оцінкою фактів, що стали основою наукових висновків); 

- повідомлення про незавершеність досліджень окремих проблем, 

наявність різних точок зору або концепцій, що дають студентам можливість 

вибору або формулювання власного судження; 
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- висловлювання побажання, щоб самі студенти проводили 

подальші дослідження в галузі незавершених пошуків, надання відповідних 

рекомендацій; 

- постановка під час лекції питання, відповідь на яке має дати 

студент, ознайомившись з додатковою літературою або здійснивши певні 

спостереження; 

- постановка проблемних питань, які мають яскраво виражене 

протиріччя або парадокс; 

- використання проблемних задач із демонстрацією декількох 

варіантів їх розв’язання і наданням студентам можливості висловити свою 

позицію; 

- постановка проблемних питань, які засвідчують відсутність у 

студентів знань, необхідних для відповіді на ці питання з метою викликати 

інтерес до змісту самої лекції [43, с. 44]. 

В умовах частково-пошукової діяльності, за свідченням Т. Ільїної, 

робота студентів спрямовується викладачем за допомогою спеціальних 

питань, які збуджують їх самостійно розмірковувати, активно шукати 

відповідь («А як би вчинили Ви, зіштовхнувшись з такою проблемою?», «А 

як можна перевірити, який з поданих варіантів є істинним?»). Частково-

пошукова діяльність здійснюється переважно під час семінарських і 

практичних занять. Готуючись до таких занять, викладач має заздалегідь 

сформулювати питання, навколо яких може розгорнутися дискусія, за 

допомогою яких можна стимулювати студентів замислитися над сутністю 

тих чи інших понять, явищ, процесів (наприклад, до курсу «Педагогіка» 

можуть бути визначені такі питання: «Педагогіка – це наука чи мистецтво?», 

«Варто народитися педагогом чи необхідні для цього якості можуть бути 

сформовані шляхом роботи над собою?») [43, с. 44]. 

На лабораторно-практичних заняттях можуть бути запропоновані 

пошукові завдання, які виконують студенти самостійно, а потім 

обговорюють в групі. Наприклад, студентам педагогічного інституту, які 
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йдуть до школи спостерігати реальний навчально-виховний процес, доцільно 

давати такі завдання: «Спостерігаючи за учнями класу, подумайте над тим, 

чому одні й ті ж учні ведуть себе по-різному на уроках двох вчителів; виявіть 

причину «особливого» становища в класі певної учениці тощо». 

Дослідницька діяльність здійснюється під час проведення 

експерименту в лабораторії, у процесі написання рефератів, виконання 

курсових і дипломних робіт, участі в наукових гуртках тощо. Т. Ільїна 

підкреслювала, що надзвичайно важливо, щоб дослідницька діяльність 

студентів була складовою дослідницької теми кафедри або викладача, який 

викладає курс. Це дозволяє завчасно виокремити проблемні питання, 

сформулювати проблемні задачі, надати курсовим і дипломним роботам 

практичної спрямованості [43, с. 45]. У цьому контексті дослідниця 

апелювала до зарубіжного досвіду, де є спроби представити 

університетський курс у вигляді серії проблемних задач. Розв’язуючи їх у 

визначеній послідовності, студент засвоює увесь теоретичний матеріал. 

Зокрема, Т. Ільїна рекомендувала читачам ознайомитися з книгою авторів 

Л. Харіса і А. Уайт «Багаторічний досвід навчання за програмою з 

орієнтацією на розв’язання проблем», 1972 р. 

У межах статті, яка пропонувалась редакцією для широкого 

обговорення, Т. Ільїна окреслила структуру процесу проблемного навчання у 

вищій школі, виокремивши такі етапи: створення проблемної ситуації; 

формулювання проблеми; аналіз умов, їх оцінка, відокремлення відомого від 

невідомого; висунення гіпотез; розроблення плану рішення (в одному чи 

декількох варіантах); виконання плану; перевірка правильності дій і 

отриманого результату [43, с. 45].  

Водночас рекомендувала викладачам закладів вищої освіти значно 

посилити елементи «проблемності» як під час лекцій, так і на всіх інших 

видах занять, вказуючи на незначний досвід у цьому аспекті, представлений 

на сторінках періодики, зокрема у статті А. Борзенкова «Проблемна ситуація 
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у викладанні філософії» («Вісник вищої школи, 1971 р.) , Р. Низамова 

«Лекція і її вдосконалення» («Радянська педагогіка, 1970 р.). 

У процесі наукового пошуку установлено, що стаття Т. Ільїної 

викликала жваву дискусію в середовищі педагогічної спільноти. Того ж 1976 

року журнал «Вісник вищої школи» під рубрикою «Питання вузівської 

педагогіки» розмістив статтю кандидата технічних наук, доцента 

В. Вергасова «Проблемне навчання – поняття і зміст в лекціях з математики» 

[18]. Автор статті представив досвід створення проблемних ситуацій 

лекторами вищої математики різних закладів вищої освіти. Наприклад, 

професор Харківського університету Д. Гордевський використовує у своїх 

лекціях елементи короткого діалогу з метою активізувати пізнавальну 

діяльність студентів. У процесі лекції він створює декілька мініпроблем і 

розв’язує їх разом зі студентами, підтримуючи в аудиторії творчу атмосферу.  

Автор статті навів фрагмент однієї з таких лекцій з аналітичної 

геометрії, проведеної Д. Гордевським: 

Лектор: Виконайте в робочих зошитах креслення кривої другого 

порядку, оберіть будь-яку криву (виникає пауза 40-50 секунд). 

Лектор: Виконали? Студент С., яку криву Ви накреслили? 

Студент С.: Гіперболу. 

Лектор: Студент Т., а Ви? 

Студент Т.: Я накреслив окружність. 

Лектор: А я візьму еліпс (креслить). Тепер проведіть декілька 

паралельних посічених із коефіцієнтом m. Виконали? (лектор сам проводить 

декілька посічених еліпса, дещо відстаючи від студентів). 

Лектор: Тепер подумайте й дайте відповідь, як на наших кресленнях 

побудувати діаметр, вираз для кутового коефіцієнта, який ми отримали (на 

дошці записує вираз для коефіцієнта похилої прямої). 

Відповідь з аудиторії: Слід поділити всі хорди навпіл і через отримані 

точки провести пряму. 
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Лектор: А чому треба поділити навпіл? Проведіть на своїх кресленнях 

такий діаметр. Тепер проведіть хорди, паралельні діаметру. Який коефіцієнт 

будуть мати ці хорди? 

Відповідь з аудиторії: m’ 

Лектор: Тепер подумайте, який коефіцієнт буде мати діаметр, який 

поділяє ці хорди навпіл? 

Відповідь з аудиторії: m’ 

Лектор: Як це показати? 

Один із студентів: Швидше за все слід розв’язати рівняння стосовно m. 

Адже це рівняння симетричне відносно m і m’. 

Лектор: Ми підійшли до поняття спряженості діаметрів. Пропоноване 

рівняння є рівнянням взаємно спряжених діаметрів. Сформулюйте 

визначення спряжених діаметрів самостійно [18, с. 15]. 

Дописувач В. Вергасов навів приклад і іншої лекції проблемного 

характеру, прочитаної доцентом Дніпропетровського металургійного 

інституту Л. Гузовим. На початку лекції викладач запропонував студентам 

обчислити інтеграл (опис додавася). Потім дав дві хвилини на те, щоб 

аудиторія усвідомила складність обчислення. Після цього обговорив зі 

студентами, що слід мати для того, аби розв’язати поставлене завдання 

(таблиці логарифмів, тангенсів тощо). А потім поставив питання, а чи не 

можна цю задачу розв’язати більш простим способом. І запропонував просте 

її рішення [18, с. 16]. 

Дописувач робить висновок про те, що створення проблемних ситуацій 

під час лекцій з математики у вищій школі не тільки забезпечує 

зосередження уваги аудиторії, але й дозволяє студентам оволодіти логікою 

постановки й вирішення таких ситуацій, а також аналізом ухвалених рішень. 

Дискусію, започатковану Т. Ільїною на сторінках журналу «Вісник 

вищої школи», продовжив доктор філософських наук, професор М. Алексєєв. 

1977 року він опублікував статтю під назвою «Коли вузівська лекція 
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проблемна» [5]. Дописувач акцентував увагу на тому, що поняття проблемної 

лекції може використовуватися  у трьох значеннях: 

- коли під час лекції розглядаються ще не вирішені наукою 

проблеми. Такий різновид проблемної лекції, на переконання автора статті, 

доцільно використовувати під час читання спецкурсів, де студентів виводять 

на «передову» конкретної науки. У процесі такої лекції студентам надається 

інформація про те, які наукові питання є спірними, які погляди на їх 

вирішення існують. Це дозволяє зацікавити студентів  і стимулювати до їх 

розв’язання; 

- коли на лекції розглядаються проблемні питання навчального 

курсу. Лектор висвітлює лише їх, залишаючи на самостійне вивчення 

студентів решту питань. За наявності змістовного підручника це є доречним. 

Викладач, не повторюючи його змісту, присвячує свої лекції лише складним 

темам, які розглядаються детально; 

- коли виклад навчального матеріалу здійснюється у проблемній 

формі. Такі лекції містять матеріал уже прийнятий наукою, відомий ученим, 

але невідомий студентам. Лектор формулює одну за одною проблеми й 

розв’язує їх послідовно разом зі студентами, залучаючи їх до активної 

діяльності [5, с. 22]. Технологію прочитання такого різновиду проблемної 

лекції М. Алексєєв продемонстрував на прикладі публічних лекцій 

К. Тимірязєва «Життя рослин». Висвітлюючи в цих лекціях загальну 

проблему розвитку рослин, учений поставив таке проблемне питання: «Чому 

корінь і стебло ростуть у протилежні боки, один – у землю, інший – у 

повітря?» Продовжуючи виклад матеріалу, К. Тимірязєв зазначав: «Відповідь 

на це питання далася вченим не просто – причина криється у світлі й волозі. 

Стебло тягнеться до світла, а корінь  - до вологи. Світло складає ту зовнішню 

силу, яка обумовлює напрям росту рослини» [5, с. 23]. Запропонувавши таке 

пояснення, натуралісти були впевнені, що розв’язали проблему. Однак новий 

дослід спростував таке твердження. К. Тимірязєв констатував той факт, що в 

суцільній темряві відбуваються ті ж самі процеси. Мало того, якщо посіяти 
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зерна в решето й підвісити під вікном так, аби світло падало знизу, то 

коріння, пройшовши крізь товщу землі, вийде на поверхню і буде 

продовжувати рости до світла, між тим як стебла потягнуться до гори, а 

значить від світла. 

Виникла нова проблемна ситуація, яка була розв’язана так: 

«… постійний напрям росту вказував на те, що сила, яка забезпечує це 

явище, зумовлена силою тяжіння планети». Але проводились чергові 

досліди, які нейтралізували силу тяжіння землі: «…зерна, які проросли, 

прикріпили до колеса, яке приводилося в рух невеликим електромагнітним 

двигуном. Дослідження показало, що коріння і стебло залишаються в тому ж 

положенні, у якому були закріплені. Якщо коріння під впливом сили тяжіння 

спрямовується до центру Землі, тоді як пояснити, що стебла під впливом тієї 

ж сили напроти намагаються віддалитися від центру Землі? Це зумовило 

нову проблему» [5, с. 23]. 

Навівши такий приклад проблемного викладу знань під час лекції, 

дописувач М. Алексєєв доходить висновку, що особливість проблемної 

лекції К. Тимірязєва полягає в тому, що в ній логіка міркування відображає 

історію пізнання, тобто має місце поєднання логічного й історичного.  

До інших переваг проблемної лекції М. Алексєєв відніс такі:  

- наука розвивається шляхом постановки й розв’язання науковцями 

проблем. У такий спосіб студенти знайомляться з логікою розвитку самої 

науки; 

- створюючи атмосферу інтелектуальної напруги в аудиторії, 

проблемна лекція розвиває творчі здібності студентів, привчає їх долати 

труднощі пізнання, вчить самостійно вирішувати проблеми; 

- проблемний виклад навчального матеріалу дозволяє формувати й 

розвивати діалектичне мислення студентів [5, с. 24]. 

Водночас автор статті поділився з читачами власними напрацюваннями 

щодо викладання вузівського курсу «Філософія» проблемним шляхом на 

прикладі вивчення теми «Пізнання як відображення дійсності». Дописувач 
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зазначав, що програма цього курсу вимагає розкриття суті таких понять: 

суб’єкт і об’єкт пізнання, істина, пізнання і мова, діалектичний шлях 

пізнання, чуттєве пізнання, критерій істини, абстрактне мислення. Ці поняття 

(а відтак, і всі частини навчального матеріалу) були розташовані в такій 

послідовності, щоб уже засвоєне сприяло опануванню наступного: а) сутність 

пізнання; б) види пізнання; в) результат пізнання. Дотримуючись вказаної 

логіки, базові поняття подавались у такій послідовності: сутність пізнання, 

суб’єкт і об’єкт пізнання, практика як основа пізнання, діалектичний шлях 

пізнання, чуттєве пізнання, абстрактне мислення, пізнання і мова, істина, 

практика як критерій істини.  

У залежності від обсягу навчального курсу (140 або 90 годин) на 

вивчення кожного поняття відводилася окрема лекція або в межах лекції 

висвітлювалося декілька понять поспіль. Після цього було поставлено задачі 

й визначено проблеми, які складно пояснити на основі набутих знань або 

засвоєних понять. Визначені факти, задачі, проблеми розташовувалися в 

певній послідовності – між новим поняттям і вже засвоєним. Наприклад, 

проблемний перехід від поняття «чуттєве пізнання» до поняття «абстрактне 

мислення» відбувався у такий спосіб, щоб показати студентам наявність 

протиріч між обмеженістю чуттєвого пізнання й багатством ознак, якими 

наділені предмети. Ця проблема вирішувалась з розвитком нового виду 

пізнання – абстрактного мислення, яке спрямоване на розкриття в предметах 

загальних, суттєвих, закономірних зв’язків [5, с. 25]. На переконання 

М. Алексєєва, за таким зразком може бути вибудуваний увесь навчальний 

курс, написані підручники й посібники. 

Водночас, як засвідчили результати проведеного дослідження, 

дописувачі педагогічної періодики 1970-х років вказували й на низку 

недоліків, труднощів, які виникали в процесі запровадження проблемного 

навчання у практику вищої школи. Зокрема, у першому номері «Вісника 

вищої школи» за 1977 рік у рубриці «Проблемне навчання: досвід, 

обговорення» було розміщено статтю докторів технічних наук 
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Р. Виноградова і Л. Несговорова «Питання чи ситуація?» [21]. Автори статті 

акцентували увагу на дискусійних моментах, які були пов’язані з 

особливостями застосування проблемного навчання у вищій школі, й 

висловили своє бачення проблеми: 

- викладати окремі навчальні курси в закладах вищої освіти  

виключно проблемним методом не є доцільним. Студентам потрібен мінімум 

опорних знань, які вони засвоюють у процесі пояснювально-ілюстративного 

навчання; 

- слід чітко розмежовувати поняття «проблемна ситуація» і 

«проблемне питання». Найчастіше до проблемних зараховують звичні 

питання, які ставлять студентам на будь-яких заняттях. На переконання 

дописувачів, проблемна ситуація має включати в себе властивість 

динамічності: розв’язання основної проблеми має здійснюватися на фоні 

вирішення низки споріднених проблем, які витікають одна з одної і 

характеризуються причинно-наслідковими зв’язками; 

- вартує розробити єдині, чіткі вимоги, яким має відповідати 

навчальна проблемна ситуація. Це допомогло б викладачам використовувати 

елементи проблемного навчання в різних формах організації освітнього 

процесу; 

- використання однієї і тієї ж проблемної ситуації в різних 

навчальних групах не завжди гарантує успіх. Все залежить від того, чи 

встигли студенти обмінятися інформацію. Тому, розробляючи сценарій 

розв’язання проблемних ситуацій, слід передбачати різні їх варіанти. А це 

значно підвищує трудомісткість методичної роботи; 

- організація проблемного навчання вимагає врахування 

психологічних особливостей студентів, їх особистісних якостей, рівня 

пізнавальної самостійності. У тих групах, де склад студентів не є однорідним 

за віком, життєвим досвідом, рівнем підготовленості, проблемне навчання 

має здійснювати диференційовано. Це стосується, перш за все, заочних і 
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вечірніх факультетів, а також тих студентів, які володіють виробничим 

досвідом [21, с. 14]. 

У плані обміну досвідом дописувачі запропонували приклад 

розв’язання проблемної ситуації (за етапами) під час лекції «Формула стану 

ідеального газу» з курсу «Загальна фізика». Проблемне питання було 

сформульоване так: «Як визначити фізичний зміст універсальної газової 

постійної»? Перебіг створення і розв’язання проблемної ситуації охоплював 

такі етапи: 

1. Викладач знайомить студентів з формулою Менделєєва-

Клапейрона й подає її запис для довільного числа молей z; 

2. Викладач ставить перед студентською аудиторією завдання: 

«Визначити фізичний зміст універсальної газової постійної R». 

3. Студенти, спираючись на раніше набуті знання, записують 

формулу для 1 моля газу, а потім – його вираз у тому вигляді, який видається 

доцільним для визначення R. Здійснивши обчислення, встановлюють, чому 

дорівнює отримана розмірність. 

4. Студенти, виокремлюючи відоме від невідомого, здійснюють 

останні розрахунки і виявляють, що їм бракує знань про природу цього 

процесу. Виникають труднощі (проблемна ситуація): студенти не можуть 

пояснити новий факт за допомогою існуючих знань. 

5. Студенти усвідомлюють проблему й вдаються до визначення 

природи процесу зміни стану газу. При цьому викладач ставить низку 

додаткових, уточнювальних питань, як-от: «Якщо взяти газ у циліндрі під 

поршнем, чи можна, користуючись формулою для 1 моля, отримати формулу 

для визначення роботи?» Згадавши матеріал 9 класу, студенти записують 

формулу роботи у вигляді впливу тиску газу на збільшення його об’єму. 

Викладач ставить наступне питання: «Зі зміною температури змінюється не 

тільки об’єм, але й тиск. Чому цей факт не враховано в нашій формулі?» 

Якщо це питання виявляється занадто складним, ставиться ще одне: «До яких 

процесів і станів застосовують усі кількісні висновки молекулярної фізики й 
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термодинаміки?» Студенти доходять до остаточної думки, що ці висновки 

застосовують до рівнозначних процесів і станів. Вони усвідомлюють, якщо 

процес розширення газу рівнозначний, а переміщення поршня під час 

збільшення температури незначне, то тиск під поршнем можна вважати 

постійним.  

6. Перевіривши правильність дій і отриманий результат, студенти 

доходять загального висновку: фізичний зміст універсальної газової 

постійної полягає в тому, що вона чисельно дорівнює роботі, яку здійснює 1 

моль газу під час нагрівання його на 1K в процесі ізобаричного розширення. 

Проблемна ситуація вирішена [21, с. 14-15]. 

Зазначимо, що в цьому ж номері журналу «Вісник вищої школи» було 

опубліковано й статтю А. Штейнмеця «Проблемне навчання – поняття і 

зміст. Принцип чи спосіб?» [105]. Дописувач, проаналізувавши погляди 

вітчизняних дидактів на визначення статусу проблемного навчання (принцип 

чи метод навчання?) дійшов такого висновку: «Проблемне навчання у вищій 

школі доцільно розглядати як один із перспективних способів реалізації 

принципу науковості. Навряд чи є доцільним надавати йому статусу 

окремого принципу за умови наявності й обґрунтованості принципу 

науковості. Водночас не можна ототожнювати загальний спосіб організації 

пізнавальної діяльності тих, хто навчається (метод навчання), і його 

різноманітні прояви в педагогічній практиці. Таке різноманіття залежить від 

характеру навчальних проблем, ступеня узагальнення невідомого, ступеня 

самостійності тих, хто навчається, прийомів управління їх пошуковою 

діяльністю тощо. В якості таких виявів у вищій школі можуть бути 

зараховані і проблемний виклад знань, і евристична бесіда, і проблемна 

дискусія на семінарі, і керівництво курсовим проектуванням, а також інші 

форми навчальної роботи, які ще не отримали загальновживаних назв» [105, 

с. 9].  

На переконання А. Штейнмеця, найбільш перспективним способом 

підвищення розумової активності студентів у вищій школі є евристична 
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бесіда. В її основі лежить проблемне завдання, вирішення якого вимагає 

спільного обговорення висловлених студентами гіпотез. Як приклад автор 

статті навів перебіг евристичної бесіди, організованої під час лекції на тему 

«Психологія діяльності». Студентам було запропоновано доповнити таблицю 

поняттями, яких бракувало: 

Матерія Життя Тварина Людина 

Рух Активність ? ? 

Виконання завдання полягало в заміні знаків питання термінами 

«поведінка», «діяльність». Обговорення розпочинається з пошуку поняття, 

яке слід співвіднести з поняттям «тварина». Спершу студенти висувають такі 

гіпотези: «існування», «розмноження», «харчування» тощо. Це свідчить, що 

вони не використовують знання з теми «Розвиток психіки в філогенезі». 

Викладач ставить додаткове питання: «Чим є рух по відношенню до 

матерії?» Студенти зазначають, що рух – це спосіб існування матерії. 

Викладач акцентує увагу на тому, що подібне співвідношення має бути й між 

іншими парами категорій. Тоді студенти пропонують таке поняття, як 

«подразливість», характерне для всіх тварин. Гіпотеза хибна, оскільки 

подразливість притаманна і рослинним, і тваринним формам. Студенти 

називають й інші поняття, наприклад «саморегуляція», «боротьба за 

існування» тощо. Викладач пропонує студентам довести або спростувати ці 

гіпотези самостійно. Рекомендує звернути увагу на те, що базове поняття має 

вказувати на якісно новий щабель розвитку активності. З’являється гіпотеза 

про «інстинкт». Тоді лектор запитує: «А що таке інстинкт?» Студенти 

відповідають, що це вроджена форма поведінки. Тільки після цього вони 

пропонують внести до таблиці поняття «поведінка». Аналогічно відбувається 

встановлення відповідності між поняттями «людина» - «діяльність» [105, 

с. 10-11]. 

Автор статті доходить висновку, що вища школа є завершальною в 

підготовці спеціаліста, здатного до самостійного й творчого розв’язання 

професійних проблем. Зважаючи на це, проблемне навчання, як надзвичайно 
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близьке до природи творчого пошуку, має більше поширюватися на заклади 

вищої освіти, ніж на загальноосвітню школу. І не просто поширюватися, а 

перетворитися на психологічно обґрунтовану дидактичну систему, без якої 

важко очікувати значних досягнень у розвитку творчих здібностей студентів 

[105, с. 12]. 

Така позиція дописувача була розвинена у статті «Лекції з математики» 

[17] доцента Є. Вандишевої, опублікованій в журналі «Вісник вищої школи» 

за 1980 рік. Авторка акцентувала увагу на тому, що дослідження 

психологами мисленнєвої діяльності студентів вказує на те, що розвиток їх 

творчого мислення можливий лише тоді, коли студенти систематично 

розв’язують евристичні задачі, тобто задачі, для вирішення яких мисленнєві 

процеси спрямовуються на пошук нового, на вироблення способів дії, які 

раніше не застосовувалися. Проблемна задача є задачею евристичною, і вона 

має широко використовуватися у процесі викладання математики в закладах 

вищої освіти, зокрема під час проблемної лекції [17, с. 24].  

Є. Вандищева звертала увагу читачів на те, що вирішенню навчальної 

проблеми сприяє доведення теореми, виведення формули, розв’язання 

прикладних задач тощо. Досвід проведення автором статті проблемних 

лекцій в Калінінському політехнічному інституті впродовж 10 років свідчить 

про те, що вони активізують аудиторію, змушують студентів замислюватися 

над викладеним матеріалом, встановлювати зв’язки, добирати асоціації, 

постійно працювати. У тексті статті Є. Вандишева навела приклад 

проведення проблемної лекції з теми «Подвійний інтеграл».  

Водночас Є. Вандищева звертала увагу читатів на те, що особливо 

велике значення проблемні лекції мають для першокурсників: вони 

допомагають привчати вчорашніх школярів слухати лекцію, 

зосереджуватися, визначати у змісті лекції головне тощо. У лекціях для 

першого курсу проблемні ситуації створюються навіть тоді, коли лектор 

ставить студентам питання у процесі викладу теоретичного матеріалу. Щоб 

відповісти на них хоча б подумки, студентам необхідно пригадати матеріал 
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попередньої лекції або шкільного курсу, співвіднести з новими даними, 

виконати логічні операції, сформулювати висновок. Дописувачка навела 

приклади проблемних питань, які ставить студентам під час лекції з теми 

«Похідна функція», «Інтеграл», «Межа і неперевність функції». 

За свідченням Є. Вандищевої, для перевірки ефективності проблемних 

лекцій з математики й визначення рівня засвоєних знань було проведено 

колоквіум для студентів першого курсу експериментальних і контрольних 

потоків. Білет для колоквіуму містив два теоретичним питання (доведення 

теорем, виведення формул) і дві задачі. Крім того студентам ставили питання 

додатково з метою з’ясування, наскільки усвідомлено засвоєно ними 

навчальний матеріал. Результати показали, що проблемні лекції суттєво 

стимулюють активність студентів, сприяють розвитку творчого мислення, 

готують до розв’язання прикладних задач, дозволяють усвідомити практичну 

значущість математики і сприяють міцності засвоєння знань [17, с. 26]. 

Утім, як свідчать результати проведеного дослідження, незважаючи на 

приписи постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР «Про подальший 

розвиток вищої школи й підвищення якості підготовки спеціалістів» (1979 р.) 

у 80-ті роки ХХ століття спостерігався певний спад публікаційної активності 

дописувачів щодо теоретичної розробки й практичного впровадження 

проблемного навчання у вищій школі. 1981 року в журналі «Питання 

психології» було надруковано статтю Т. Кудрявцева «Психолого-педагогічні 

проблеми вищої школи» [51], в якій автор окреслив перспективні тенденції 

розвитку вищої освіти, як-от: 

- фундаменталізація освіти у зв’язку з потребою суспільства у 

спеціалістах широкого профілю; 

- гуманітаризація освіти в технічних вишах і зростання ролі 

природничих і технічних наук у гуманітарних вишах; 

- забезпечення єдності загального й професійного розвитку в 

цілісному процесі становлення творчої особистості; 
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- планомірний перехід до проблемних, дослідницьких методів з 

відмовою від інформативних способів викладання навчальних дисциплін; 

- зміна форм навчання без відриву від виробництва, варіювання 

термінів навчання й наближення їх до виробничої бази; 

- внесення змін в організацію прийому в ЗВО і принципи 

профорієнтації; 

- поглиблення практичної підготовки студентів і посилення 

фундаментальної підготовки; 

- планомірне запровадження в навчальний процес ефективних 

засобів навчання, зокрема технічних, автоматизованих навчальних систем на 

базі ЕВМ; 

- широке залучення студентів до дослідницької діяльності в різних 

формах її організації [51]. 

У цьому контексті наголос ставився на потенціалі проблемного 

навчання як дієвому способі формування пізнавальної активності й 

пізнавальної мотивації студентів, коли «школа пам’яті» поступається місцем 

«школі мислення». У зв’язку з цим проголошувалося завдання подальшого 

розроблення питань специфіки управління діяльністю студентів у процесі 

організації проблемного навчання, обґрунтування дієвих форм і методів його 

реалізації, зокрема навчального діалогу, запровадження принципу 

індивідуалізації в умовах проблемного навчання [51, с. 23]. Автор статті 

знайомив читачів з даними досліджень психологів, які встановили залежність 

структури діалогу партнерів від їх індивідуальних особливостей і структури 

пізнавальної задачі [51, с. 23]. 

У процесі вивчення педагогічної періодики 1980-х років нами було 

виявлено й  статтю авторів Г. Юлдашевої й І. Ушакової «Використання 

принципу проблемного навчання у викладанні російської мови як іноземної» 

[108], надруковану в журналі «Російська мова за кордоном». Автори статті 

знайомили з власним досвідом побудови навчальних занять з «опорою на 
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принцип проблемності». У структурі такого заняття вони виокремлювали 

декілька етапів: 

I. Створення проблемної ситуації – орієнтовне завдання. Таке 

завдання слугує мотивом до виконання мовних завдань і мотивом звернення 

до тексту. На занятті, яке передувало вивченню нової теми, студентам 

пропонувалося вдома ознайомитися з орієнтовними завданнями й 

поміркувати над визначеними в них проблемами. Після самостійного 

виконання лексико-граматичних завдань під час аудиторних занять 

пропонувалося повернутися до орієнтовних завдань. Робота організовувалася 

у формі бесіди, за принципом від простого до складного. Останнє завдання 

мало такий ступінь складності (проблемності), який студенти не могли 

здолати. 

II.  З метою ефективного засвоєння мовних засобів, необхідних для 

комунікації в умовах проблемної ситуації, використовувалися  лексико-

граматичні завдання, виконання яких, по-перше, сприяє поглибленню, 

повторенню, активізації базових мовленнєвих знань, по-друге, знайомить з 

різними лексичними й граматичними засобами, які необхідні для виконання 

проблемного завдання. Студентам пропонувалися завдання, які вводять до 

обігу актуальну лексику тексту. При цьому використовувалися такі форми 

лексичної роботи, де провідну роль відіграє мовна здогадка. Граматичні й 

синтаксичні завдання охоплювали дві складові: спочатку студенти 

спостерігали й аналізували певні мовні моделі, потім формулювали правило. 

Зміст моделей від вправи до вправи ускладнювався. Вправи також 

передбачали самостійний вибір відповідних мовних засобів. Завдання 

другого етапу мали забезпечити перехід студентів від дій, спрямованих на 

вироблення автоматизованих навичок володіння мовними формами, до 

самостійних суджень щодо певної теми. 

III. Пошук шляхів виходу з проблемної ситуації – робота з текстом. 

Після виконання лексико-граматичних вправ і обговорення питань, 
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визначених в орієнтованих завданнях, студенти знайомилися з текстом, де 

мали відшукати інформацію, необхідну для розв’язання проблеми. 

IV. Розв’язання проблеми – після текстові завдання. Такі завдання 

допомагали студентам «побачити» композицію тексту, виокремити в ньому 

окремі структурно-змістові компоненти, виявити інформаційні центри 

тексту. Після цього пропонувалися  мовні вправи, спрямовані на вироблення 

навичок говоріння. Екстралінгвістична мета таких вправ – аналіз критеріїв і 

принципів розв’язання проблеми: а) з позиції автора статті; б) з позиції 

студента (власна інтерпретація, оцінка, порівняння фактів, які зустрічалися в 

тексті й мали місце в житті). Робота проходить у формі евристичної бесіди-

дискусії. Студенти висувають припущення, гіпотези, здійснюється їх аналіз і 

відбір. Виконуючи мовні вправи, вони вчаться обґрунтовувати думку, 

доводити певне положення, підбивати підсумки, узагальнювати, зіставляти, 

обґрунтовувати власну точку зору, давати оцінку явищам і процесам. На 

цьому етапі відбувається вихід із проблемної ситуації. 

V. Використання отриманих знань у нових ситуаціях, вихід за межі 

навчального тексту (гра-конференція, гра-дискусія, ділова гра). Робота 

розпочиналася у формі бесіди-дискусії, яка вибудовувалася на основі 

евристичних питань відповідно тематики тексту; згодом переходила в 

проблемний монолог, який не був пов’язаний  з тематикою тексту [108, с. 39-

40].  

Дописувачі статті переконували в тому, що завдання всіх п’яти етапів 

носять переважно творчий характер. Вони допомагають розвивати у 

студентів пізнавальну активність, здатність аналізувати як мовні, так і 

екстралінгвістичні явища, самостійність, здатність розв’язувати логічні 

задачі, вміння вести дискусію і знаходити ключ до вирішення тієї чи іншої 

навчальної проблеми.  

Показово, що названа стаття містила додатки у вигляді розроблених 

завдань за кожним визначеним етапом. 
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У процесі наукового пошуку виявлено, що вимога підвищення якості 

підготовки фахівців з вищою освітою в умовах розбудови незалежної 

України, введення в дію Болонської декларації з одного боку, а з іншого –  

зниження пізнавальної активності студентів –актуалізували питання пошуку 

шляхів оптимізації освітнього процесу у вищій школі, запровадження нових 

форм, методів, технологій його організації, адаптації до нових умов 

дидактичних інновацій ХХ століття, зокрема концепції проблемного 

навчання. Учені-педагоги й викладачі-практики стали виявляти більшу 

зацікавленість у реалізації ідеї проблемного навчання як освітньої технології. 

У 1990-ті – на початку 2000-х років вийшли друком навчальні посібники 

А. Алексюка «Педагогіка вищої школи. Курс лекцій: модульне навчання» [6], 

В. Галузинського «Основи педагогіки і психології вищої школи в Україні» 

[23], В. Загвязинського «Теорія навчання: Сучасна інтерпретація» [39], 

В. Лозової «Лекції з педагогіки вищої школи» [55], Г. Селевка «Енциклопедія 

освітніх технологій» [92], які містили окремі розділи (параграфи), присвячені 

характеристиці концептуальних засад технології проблемного навчання. 

Г. Атановим було підготовлено методичні рекомендації для викладачів, 

аспірантів, стажерів «Методика й методологія проблемного навчання» [73]. 

Переважна більшість наукових статей, тез доповідей, опублікованих на 

сторінках збірників наукових праць, матеріалів науково-практичних 

конференцій у галузі Освіта/Педагогіка, актуалізували ідеї Дж. Дьюї, А. 

Матюшкіна, М. Махмутова, І. Лернера, М. Скаткіна в контексті нової 

освітньої парадигми, розкривали питання методики організації проблемного 

навчання у вищій школі, проблематизації змісту освіти, застосування 

прийомів дослідницької пізнавальної діяльності студентів у процесі 

викладання базових (нормативних) дисциплін у вищій школі [7; 8; 26; 32; 46; 

61; 65; 85; 106]. 

У контексті висвітлення досліджуваної проблеми привертає увагу  

cтаття Н. Ігнатенко «Методика застосування технології проблемного 

навчання при вивченні історії у вищому навчальному заклад» [44], 
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надрукована у Міжнародному збірнику наукових праць «Україна – Європа – 

Світ». Авторка статті не лише розкрила суть базових понять: проблемне 

навчання, навчальна проблема, проблемна ситуація, проблемне питання, але 

й подала практичний складник. Так, характеризуючи проблемне питання як 

таке, що має перетворювальний характер і не обмежується пригадуванням 

або відтворенням раніше набутих знань, натомість містить у собі 

дослідницьке начало, Н. Ігнатенко навела приклад формулювання 

проблемного питання під час вивчення політичної роздробленості Київської 

Русі в другій половині XI – XIII століття: «Чим відрізнялася політична 

роздробленість Київської Русі у другій половині XI – першій половині 

XIII століття від подібної роздробленості у Франції?» [44, с. 203]. Таке 

питання вимагає багатофакторного аналізу: знань закономірностей 

феодальної роздробленості як історичного явища, визначення характерних 

рис цього явища на різних територіях, здатності до порівняльної 

характеристики та узагальненої відповіді. При цьому дослідниця 

зауважувала, що проблемне питання можна розглядати з позиції його 

об’єктивності чи суб’єктивності. Об’єктивний характер запитання має у 

випадку, коли не існує єдиного наукового підходу до відповіді на нього. 

Суб’єктивний, коли відповідь на питання існує, але студент не володіє 

методикою наукового аналізу, необхідною для пошуку відповіді на нього [44, 

с. 203]. 

Звертаючи увагу читачів на те, що головною ознакою навчальної 

проблеми є наявність суперечливої інформації або ситуації, авторка статті 

рекомендувала під час опрацювання широкого спектру історичних 

інтерпретацій, включаючи академічну історію, історичну белетристику, 

художню літературу, дані народного фольклору, стимулювати студентів 

обґрунтовано висловлювати власну позицію щодо оцінки того чи іншого 

історичного факту або явища. Наприклад, на завершальному етапі вивчення 

теми «Україна в Першій світовій війні» студентам доцільно поставити такі 

завдання: «Проаналізуйте запропоновані вам документи і на їх основі: 
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- висловіть свої міркування щодо можливостей використання 

українськими політиками планів сторін, що воюють, у реалізації власних 

позицій щодо політичного самовизначення України? 

- визначте позиції українських політиків щодо війни. Зверніть увагу на 

їх аргументацію. Які чинники впливали на формування саме таких 

пріоритетів української політичної еліти?» [44, с. 203-204]. 

Вдаючись до визначення суті проблемної задачі, Н. Ігнатенко вказала 

на базові її компоненти: дані (умова), вимога та невідоме. Ураховуючи цей 

факт, рішення проблемної задачі з історії, на переконання дослідниці,  може 

бути запропоноване у формі словесного міркування, письмових висновків, 

есе, навчальних проєктів. Наприклад, у контексті перевірки навчальних 

досягнень студентів з теми «Завершення формування індустріального 

суспільства у провідних країнах Європи» студентам пропонується виконати 

завдання такого змісту: «15 лютого 1900 р. п’ять металургійних товариств 

уклали угоду з розподілу усіх замовлень між заводами пропорційно до їх 

продуктивності: Новоросійському товариству – 29,5%, Брянському – 25%, 

Південно-Російському Дніпровському – 18%, Російсько-Бельгійському – 

15,5%, Донецькому – 12%. Справами щодо цього договору відала спеціальна 

рада, що складалася із представників товариств, з-поміж яких обирали 

голову. Завдання: «Визначте, до якого періоду розвитку капіталізму слід 

віднести описаний факт – домонополістичного чи монополістичного? 

Обгрунтуйте свою відповідь» [44, с. 204]. 

Зазначене вище дало автору підстави свідчити, що проблемне навчання 

є сукупністю методів і прийомів, за допомогою яких для студентів 

створюється проблемна ситуація, формулюється проблема, здійснюється 

пошук її вирішення. Головною ж умовою «проблематизації» змісту 

навчальної дисципліни «Історія» є включення в процес пізнання кількох 

суперечливих поглядів на проблему вивчення [44, с. 204]. 

Такого ж висновку доходить і Н. Щокіна у статті «Проблемне навчання 

в підготовці майбутніх викладачів» [107]. Авторка статті висловила низку 
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методичних порад щодо ефективної організації проблемного навчання під 

час проблемної лекції, на семінарських і практичних заняттях. Наприклад, за 

свідченням ученої, майбутнім викладачам у процесі опанування навчальної 

дисципліни «Педагогіка вищої школи» доцільно ставити такі питання: 

«Педагогом можна стати чи треба народитися?», «Чому немає універсальної 

технології, методу навчання?», «У чому причина різного ставлення студентів 

до занять?», «Чому на одному занятті більшість студентів активно працює, 

виконуючи завдання викладача, а інші – відверто нічого не роблять? Як це 

попередити?» [107, с. 298]. Подібні запитання створюють можливість для 

одержання нетипових відповідей, досягнення максимальної самостійності 

студентів у пізнанні, привчають критично мислити.  

Науково-цінними в контексті розгляду досліджуваної проблеми 

вважаємо методичні поради щодо створення проблемних ситуацій на лекціях 

і практичних заняттях з математики, сформульовані Т. Бабичевою у статті 

«Проблемне навчання в процесі активізації пізнавальної діяльності 

студентів» [7].  Авторка статті, спираючись на висновки Т. Ільїної і  власний 

педагогічний  досвід,  виокремила наукові й методичні прийоми створення 

таких ситуацій, як-от: 

наукові – передбачають знайомство студентів з реально існуючими або 

такими, що вже мали місце, науковими проблемами (наприклад, історія 

розвитку поняття числа, системи обчислення). Окрім того, деякі історичні 

факти вносять елемент зацікавленості в освітній процес, що сприяє 

підвищенню пізнавальної активності студентів. Використовуючи екскурс в 

історію питання, можна чітко виділити основні етапи пізнання, установити 

вплив тих чи інших відкриттів на розвиток питання, проаналізувати методи 

пізнання і в такий спосіб визначити сучасний стан проблеми. Це дозволяє 

«занурити» студентів у пізнавальну діяльність, не залишаючи їх байдужими; 

методичні – а) створення проблемної ситуації на початку лекції як 

«уведення» в нову тему (наприклад, перед вивченням множинності 

комплексних чисел студентам пропонується рівняння, яке не можливо 
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розв’язати, використовуючи множинності дійсних чисел); б) збудження 

студентів до узагальнення фактів (наприклад, практичне розв’язаня 

комбінаторних задач на складання різних меню, розкладів навчальних занять, 

маршрутів тощо) для виведення загальних формул; в) постановка питання, 

яке містить декілька відповідей або способів розв’язання (наприклад, різні 

способи доведення теорем); г) частковий виклад цікавого для студентів 

матеріалу з пропозицією самостійно опрацювати рекомендовану літературу; 

д) залучення студентів до прогнозування (наприклад, у процесі розв’язання 

задач теорії ймовірності) [7, с. 17]. 

Отже, проведене дослідження дає підстави свідчити, що упродовж 

досліджуваного періоду вітчизняна педагогічна періодика на своїх шпальтах 

активно популяризувала не лише концептуальні засади проблемного 

навчання, але й практичний досвід його реалізації у вищій школі як 

окремими науково-педагогічними працівниками, так і колективами кафедр й 

інститутів. Найбільш продуктивний обмін досвідом був організований у 

1970-ті роки журналом «Вісник вищої школи». Редакцією журналу було 

започатковано навіть окрему рубрику під назвою «Проблемне навчання: 

досвід, обговорення». Дописувачі журналів «Вісник вищої школи», «Питання 

психології», «Радянська педагогіка», збірників наукових праць, матеріалів 

науково-практичних конференцій у галузі 01 «Освіта/Педагогіка», 

спираючись на праці розробників концепції проблемного навчання 

С. Рубінштейна, М. Махмутова, С. Скаткіна, І. Лернера, А. Матюшкіна, 

Т. Кудрявцева, Т. Ільїної та ін., ділилися з читачами власними творчими 

напрацюваннями щодо методики й технології організації проблемного 

навчання у вищій школі у процесі навчання студентів дисциплін загального 

циклу підготовки, зокрема фізики, математики, філософії, рідної й іноземної 

мов, історії тощо. Автори публікацій на власному досвіді доводили, що 

проблемне навчання є тим дидактичним інструментом (проблемна лекція, 

проблемне питання, проблемна задача, проблемна ситуація, евристична 

бесіда), який здатен активізувати пізнавальну діяльність студентів, 



144 
 

сформувати в них позитивну навчальну мотивацію, розвивати самостійність, 

творчість, комунікативні навички й уміння розв’язувати проблеми 

колективно. 

 

 

3.2. Оприлюднення досвіду проблемного навчання у вищій школі у 

процесі навчання професійно-орієнтованим дисциплінам  

 

 

Опрацювання матеріалів педагогічної періодики досліджуваного 

періоду дозволяє констатувати той факт, що наприкінці 1950-х на початку 

1960-х років більш успішно теоретичні напрацювання учених-дидактів щодо 

організації проблемного навчання впроваджувалися в практику початкової 

школи, меншою мірою – в старшій школі. Найбільш повільними темпами 

така практика поширювалася на вищу професійну й професійно-технічну 

освіту.  

Утім, швидкі темпи розвитку науки й техніки, що зумовлювали суттєві 

зміни у структурі трудової діяльності представників різних професій, 

постійне оновлення технологічної бази виробництва, старіння знань, 

вимагали від працівників фактично всіх галузей виробництва високого рівня 

розвитку розумових здібностей, гнучкості розуму, уміння швидко 

адаптуватися до нового, готовності розв’язувати нові задачі. З іншого боку, 

простежувалася тенденція збільшення частки розумової праці, розвиток 

раціоналізаторства й винахідництва, творчого підходу до вирішення 

непередбачуваних завдань, що виникали в нових умовах. Як наслідок, 

виробнича сфера потребувала фахівців з розвиненою уявою, творчим 

складом мислення, високим ступенем самостійності у розв’язанні 

порушуваних перед ними проблем. Все це висувало вимогу підвищення рівня 

і якості вищої професійної освіти, ефективності й результативності 
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освітнього процесу, готовності майбутніх фахівців постійно оновлювати 

знання, набуті у вищій школі, без подовження термінів навчання [43, с. 39]. 

У пошуках дієвих шляхів вирішення поставлених завдань викладачі 

вишів все частіше стали звертатися до теорії проблемного навчання, 

адаптуючи її до специфіки навчання у вищій школі. Як зазначалося, головна 

функція проблемного навчання вбачалася в розвитку творчого потенціалу 

особистості майбутнього фахівця. Зважаючи на це, акцентувалася увага на 

тому, що ні знання, набуті в готовому вигляді, ні способи діяльності (уміння 

й навички), набуті студентами за зразком, не можуть забезпечити 

формування тих психічних структур, які складають ядро творчої діяльності, 

як-от: здатність суб’єкта до самостійного перенесення раніше набутих знань і 

вмінь в нову ситуацію; бачення проблеми у традиційній ситуації; 

виокремлення структури об’єкта і його нових функцій; уміння передбачати 

альтернативу відомому способу розв’язання проблеми й самому рішенню; 

комбінувати відомі способи рішень з новими; шукати оригінальні способи 

розв’язання проблеми за умови наявності традиційних [36, с. 16]. 

Проте ставлення викладачів вищої школи до проблемного навчання не 

було однозначним, інколи навіть суперечливим: одні ставилися до нього з 

недовірою, сумніваючись в його можливостях; другі, навпаки, протиставляли 

традиційному; треті акцентували увагу на тому, що у вищій школі студенти 

вивчають конкретні проблеми науки, тому навчання завжди носить 

проблемний характер.  

 З огляду на це, дописувачі педагогічної періодики [24; 36; 57; 78;] 

акцентували увагу на тому, що не все навчання у вищій школі має бути 

проблемним. Неможливо «відкрити» всі знання самому; потрібна й 

репродуктивна, практична, лабораторна робота; у будь-якій спеціальності 

важливо сформувати певні навички й уміння, чого не можна досягти без 

вправ. Доводили, що проблемне навчання необхідне настільки, наскільки 

творчий підхід до процесу учіння, до майбутньої професії не став ще для 

студента органічною складовою його особистості, поки він не оволодів 
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процедурами творчої діяльності. На питання про те, як досягти таких 

результатів, одним із перших дав відповідь І. Лернер у статті «Фактори 

складності пізнавальних задач», опублікованій у журналі «Педагогіка» за 

1970 рік. Учений писав: «Сукупність проблем і проблемних задач має 

складати систему, однією з ознак якої має стати постійне ускладнення. Однак 

цього замало. Бо кожна вузівська дисципліна має свою проблематику, в якій 

доцільно виокремлювати дві групи проблем. Одні – аспектні або наскрізні, 

тобто такі, які потребують розв’язання під час вивчення будь-якого явища, 

притаманного конкретній науці. Інша група проблем – конкретні, специфічні 

для цієї галузі наукового знання. Їх забагато, тому сукупність проблем має 

бути орієнтована на обмежену кількість проблем аспектних. Окрім цього, 

система проблемних задач має охоплювати основні методи конкретної 

спеціальності аби привчати студентів самостійно використовувати ці методи, 

конструювати за певних обставин способи діяльності» [57].  

Учений звернув увагу науково-педагогічної громадськості на 

педагогічну доцільність такої системи проблемних задач, яка, на його 

переконання, полягає в тому, що їх укладачі, знаючи перебіг розв’язання 

кожної задачі і ті риси творчої діяльності, яких вони вимагають, можуть 

спроєктувати конкретну творчу діяльність кожного окремого студента, 

довівши її системою задач до доступного їм рівня. Тим самим І. Лернер 

підкреслив необхідність індивідуалізації проблемних задач у вищій школі, 

важливість поширення на практиці розв’язання конструкторських проблем, 

проблем планування діяльності в будь-якій галузі.  

Результати дослідження засвідчили, що найбільш активно досвід 

організації проблемного навчання у вищій школі за конкретною 

спеціальністю пропагував журнал «Вісник вищої школи» під рубрикою 

«Питання вузівської педагогіки». Так, у номері четвертому за 1976 рік було 

опубліковано статтю «Проблемне навчання для майбутніх учителів» [25] 

кандидата педагогічних наук М. Гарунова, який представляв Науково-

дослідницький інститут проблем вищої школи. Автор статті узагальнив 
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досвід викладачів педагогічних інститутів СРСР щодо використання 

проблемного навчання в підготовці майбутніх учителів, а також  формування 

їх готовності до застосування цього виду навчання, що був представлений  у 

професійній літературі, у майбутній шкільній практиці. При цьому дописувач 

указував на конкретні джерела, які засвідчували такі факти. Зокрема, 

М. Гарунов констатував, що в Ленінградському педагогічному інституті 

ім. Герцена запроваджено спецкурс «Проблемний підхід до навчання в 

школі» й підготовлено за редакцією В. Максимова відповідний методичний 

посібник до цього спецкурсу (1973 р.). Створенню проблемних ситуацій у 

шкільному викладанні навчають і студентів  Барнаульського педагогічного 

інституту, про що свідчила стаття авторів М. Леонтьєва і В. Тамарина 

«Навчання студентів створенню проблемних ситуацій», надрукована в 

збірнику «Питання удосконалення професійно-педагогічної підготовки 

майбутнього вчителя», 1973 р. [25, с. 31]. 

На особливу увагу, за свідченням дописувача, заслуговує досвід 

Рязанського педагогічного інституту, де на лекціях з «Педагогіки школи» 

використовують такі методи, як: наведення протилежних точок зору або 

«несумісних» з подальшою постановкою питання: «Хто є правий і чому 

саме?»; ознайомлення студентів з тією чи іншою позицією вчених, з 

поширеними в педагогічному середовищі поглядами; розгляд того чи іншого 

педагогічного явища або процесу з використанням факторного аналізу [25, 

с. 31]. 

Цікавим, за свідченням автора, видається й досвід викладачів кафедри 

педагогіки Казанського університету. М. Гарунов навів приклад побудови 

проблемної лекції на тему «Форми організації навчального процесу», яка 

була прочитана в цьому університеті для майбутніх учителів. Спочатку 

викладач називає тему, подає план лекції, перелік рекомендованої літератури. 

Потім, ознайомивши студентів з формами організації навчальної діяльності 

учнів й історією їх розвитку, ставить перед студентами проблемні питання: 

«Які основні тенденції розвитку організаційних форм навчання?», «У чому 



148 
 

полягає обумовленість появи кожної з них?», «Що позитивного й 

негативного в кожній формі ви виявили?». Узагальнивши набуті знання, 

студенти самостійно визначають ознаки, характерні для кожної форми; 

формулюють особливості кожної з них в історичних умовах різних періодів 

розвитку суспільства. Після детального обговорення цих моментів викладач 

формулює проблемне питання: «Чому урок, запроваджений Я. Коменським 

300 років тому, залишається основною формою організації навчального 

процесу в сучасній школі? Чи всі уроки однакові? Чим вони вирізняються?» 

[25, с. 31-32]. 

Автор статті звертав увагу читачів і на той факт, що в підготовці 

майбутніх учителів останнім часом набувають поширення такі різновиди 

проблемної лекції, як лекція проблемного засвоєння знань і комбінована 

проблемна лекція. Відмінність лекції проблемного засвоєння знань від 

проблемного викладу полягає в тому, що проблему в ході такої лекції 

розв’язують самі студенти. У межах комбінованого типу проблемної лекції 

проблемний виклад і проблемне засвоєння поєднуються. Підготовка таких 

лекцій вимагає високого рівня професійно-педагогічної майстерності 

викладача. Він має бути глибоко обізнаний в питаннях методології наукового 

пізнання й специфіки процесу пізнання конкретної науки; уміти 

формулювати проблеми й ставити проблемні питання у процесі вирішення 

проблемних ситуацій; оперативно поділяти проблему на окремі частини; 

вибудовувати евристичну бесіду; визначати рівень самостійності студентів і 

вести їх від відтворення знань і вмінь до здатності робити самостійні 

«відкриття». Однак головною умовою ефективності побудови проблемної 

лекції, на переконання дописувача, є вміння викладача створювати 

проблемну ситуацію [25, с. 32].  

Найбільший позитивний ефект, за свідченням М. Гарунова, мають 

«міжпредметні» проблемні ситуації, вибудувані з урахуванням змісту 

навчального матеріалу; створені на основі  набутих студентами умінь і 

навичок; сформульовані на підставі одного й того ж наукового методу. У 
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якості прикладу М. Гарунов навів декілька проблем, які були поставлені 

перед студентами під час лекції з педагогіки з метою установлення зв’язків 

педагогіки з методикою викладання математика: 

- У чому Ви вбачаєте ідеологічний аспект уроку математики? 

- Якщо взяти до увагу той факт, що система алгебраїчних символів 

здатна дати поштовх розвитку логічного мислення (а значить діалектичному 

світогляду) і в цьому - ідеологічний  аспект уроку, то яка ж роль учителя в 

цьому процесі? 

- Що може слугувати предметом самостійного пошуку учнів? [25, 

с. 32]. 

Водночас М. Гарунов підкреслював, що досвід роботи педагогічних 

інститутів свідчить про використання викладачами у процесі фахової 

підготовки майбутніх учителів проблемних ситуацій не тільки на лекціях, але 

й на семінарських заняттях, у процесі курсового й дипломного проєктування, 

організації самостійних студентських наукових досліджень, на лабораторних 

заняттях індивідуального типу і навіть під час заліків та іспитів. Так, на 

одному із семінарських занять з навчальної дисципліни «Педагогіка» перед 

майбутніми учителями було поставлене для обговорення таке проблемне 

питання: «Чи можна здолати другорічництво на сучасному етапі?» У процесі 

обговорення цієї проблеми студенти виявили інші часткові проблеми: «Які 

педагогічні функції виконує другорічництво?, «Чи досягаються за таких умов 

педагогічні цілі?», «Які психологічні особливості другорічників?», «Про що 

свідчить досвід передових шкіл щодо подолання другорічництва?», «Чи 

можна попередити другорічництво?» «У процесі дискусії кожен зі студентів 

прагнув розкрити причинно-наслідкові зв’язки цього явища, виявити 

внутрішні психологічні й фізіологічні механізми. Це дозволило майбутнім 

учителям усвідомити багатогранність таких зв’язків, отримати установку на 

активний теоретико-пізнавальний і практичний пошук шляхів розв’язання 

складної педагогічної проблеми», - констатував М. Гарунов [25, с. 33].  
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Результати наукового пошуку засвідчили, що на сторінках журналу 

«Вісник вищої школи» власним досвідом організації проблемного навчання у 

процесі підготовки майбутніх учителів поділився і професор 

В. Загвязинський. У статті «Головне – проблемність» [36] учений навів 

приклад проблемної лекції з навчальної дисципліни «Педагогіка» на тему 

«Сімейне виховання». Лекція розпочинається з ознайомлення студентів з 

висловлюванням провідного економіста академіка Г. Струміліна про те, що 

суспільне виховання в майбутньому замінить сімейне, і постановки питання: 

«Чи поділяєте Ви таку думку?» Незважаючи на те, що така позиція 

суперечить усталеним уявленням про роль сім’ї, спрацьовує авторитет 

ученого і окремі студенти поділяють цю думку. Інші – навпаки не 

погоджуються із таким твердженням. Виникає проблемна ситуація і 

аудиторія із зацікавленістю очікує її розв’язання. Тоді лектор повідомляє, що  

для розв’язання цієї ситуації необхідно дати відповідь на два питання: «Чи 

має сімейне виховання такі специфічні функції, які не може забезпечити 

суспільне виховання?», «Чи може сімейне виховання за певних умов успішно 

реалізувати функції, які виконує суспільне виховання?» У процесі аналізу 

висунутих гіпотез формулюється висновок про те, що сімейне виховання 

виконує такі ж функції виховання почуттів, підготовки до сімейного життя, 

материнства й батьківства, які суспільним вихованням повною мірою не 

можуть бути реалізовані. Водночас сімейне виховання своїми засобами може 

більшою мірою успішно вирішувати завдання політичного, естетичного, 

морального, фізичного виховання [36, с. 19]. 

Викладач підводить студентів до висновку, що висунута гіпотеза не 

підтверджується. Студенти самі роблять висновок, що поєднання функцій 

сімейного й суспільного виховання – найбільш раціональний шлях 

формування всебічно розвиненої особистості. 

В. Загвязинський акцентував увагу читачів і на результатах власних 

досліджень щодо характеру діяльності студентів під час традиційних і 

проблемних лекцій. Так, результати експерименту засвідчили, що у процесі 
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лекції, вибудуваної на основі пояснювально-ілюстративних методів 

навчання, студенти розподіляються на такі групи: I група – 15-20% 

(механічно записують лекцію), II група – 70-76% (усвідомлюють викладений 

матеріал, записують основні тези, але залишаються в межах репродуктивної 

діяльності), III група – 9-15% (звертаються до лектора з питаннями, 

намагаються вийти за межі репродуктивного мислення). Під час проблемних 

лекцій I групу складають не більше 7-10%, II – 54-56%, III – 34-39% [36, 

с. 20].  

На переконання В. Загвязинського, отримані дані свідчать про те, що 

характер викладу навчального матеріалу визначає характер діяльності 

студента на лекції. Для досягнення справжньої активності кожного студента 

під час лекції потрібна системна робота, яка охоплює такі складники: 

- установлення ефекту взаємозаміни лекції і навчального посібника. 

Якщо студент попередньо готується до лекції згідно з рекомендованою 

літературою, а лектор цю літературу не дублює, такий ефект має найбільший 

результат. Окрім цього, під час лекції слід періодично наголошувати, що 

більшу частину навчального матеріалу студент не знайде в підручнику; 

- привчання студентів постійно працювати під час лекції (поділяти 

матеріал на логічні частини, виокремлювати суттєві положення, аргументи); 

- стимулювання студентів вести мисленнєвий діалог з лектором, 

порівнювати нові факти з раніше засвоєними, перевіряти надійність 

аргументації; 

- використання під час лекції прийомів, здатних підсилити зв’язок 

студентів з лектором (окремі запитання, репліки, бесіди зі студентом чи 

групою, тести тощо); 

- сприяння післялекційній активності студентів (організація 

самостійної роботи над матеріалом лекції) [36, с. 20]. 

Водночас викладачі закладів вищої педагогічної освіти на сторінках 

педагогічної періодики ділилися власним досвідом застосування елементів 

проблемного навчання в різних формах організації освітнього процесу, 
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зокрема під час виробничої практики, підготовки й захисту курсових та 

дипломних робіт. Так, кандидат педагогічних наук, доцент Л. Волчегурський 

у статті «Запровадження необхідне і реальне» [22] навів теми курсових робіт, 

пропоновані для виконання майбутніми вчителями. У них знайшли 

відображення питання проблемного навчання, що порушувалися під час 

лекцій і семінарських занять з курсів «Педагогіка», «Методика трудового 

навчання», наприклад: «Типи проблемних ситуацій, створення яких можливе 

підчас вивчення теми (назва теми), у  такому-то класі на уроках трудового 

навчання», «Проблемне навчання, технічне моделювання й конструювання 

на уроках праці», «Проблемне навчання і його вплив на продуктивне 

мислення учнів у процесі трудового навчання». Дописувач акцентував увагу 

на тому, що в такий спосіб принципи проблемного навчання реалізуються не 

лише в педагогічному процесі вишу, але й стають міцною підвалиною для 

застосування їх майбутніми вчителями у шкільній практиці [22, с. 23]. 

Аналіз педагогічної періодики досліджуваного періоду дозволяє 

констатувати, що значний потенціал проблемного навчання вбачали 

викладачі технічних вишів у підготовці майбутніх інженерів.  У своїх 

дописах вони акцентували увагу на тому, що проблемне навчання може 

допомогти студентам оволодіти методами пошуку оптимальних шляхів 

здобуття нових знань, способами розв’язання практичних задач, прийомами 

вирішення виробничих завдань. Так, доктор технічних наук А. Тонконогий і 

кандидати технічних наук Б. Аспандияров та Ж. Хайдаров у статті 

«Ураховуючи фактор часу» [99], опублікованій у журналі «Вісник вищої 

школи» за 1976 р. під номером десять, порушили прикладні аспекти 

проблемного навчання в аспекті підготовки інженерів-енергетиків. Автори 

статті наголошували, що в енергетиці поширеними є задачі, де головні 

умови, пов’язані з процесом безперервного виробництва енергії, відомі, але 

вони, як правило, підпорядковані різним впливам, котрі мають 

непередбачуваний характер. Інженер-енергетик змушений розв’язувати такі 

задачі в умовах обмеженого часу. Тому рішення має бути не лише 
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достовірним, оптимальним, але й швидким. Такі задачі мають місце і в 

авіації, і в космонавтиці (наприклад, коли пілот не має часу на 

обмірковування рішення), і в сільському господарстві (коли погодні умови 

порушують звичні виробничі процеси). Сучасна ж енергетика, за оцінкою 

дописувачів, є комплексом взаємопов’язаних систем, які безперервно 

розвиваються. Саме тому в цій галузі швидше за інші впроваджується 

автоматизоване обладнання, ЕВМ тощо. Уміння орієнтуватися в критичних 

ситуаціях, аналізувати великий обсяг інформації, ухвалювати правильні 

рішення в умовах обмеженого часу – одна із головних якостей інженера 

енергетичної галузі [99, с. 25]. 

Дописувачі проілюстрували процес роботи над таким типом задач на 

прикладі. Для моделювання природних умов професійної діяльності студенти 

об’єднуються в групи, кожна із яких представляє управлінський персонал 

типової електростанції: вони наділені повноваженнями директора, головного 

інженера, керівника цеху тощо. Групи не отримують конкретного завдання. 

Їм надається необхідна технічна інформація (підручники, графіки, таблиці, 

діаграми, інструкції, креслення), які визначають об’єкт управління – 

електростанцію, обладнану стандартним обладнанням із певним видом і 

якістю палива, а також графік електричного навантаження, який визначає 

зміни потужності станції в різний час. Викладач проводить інструктаж, 

ставить перед студентами головну задачу, відповідає на запитання. Головною 

задачею може слугувати забезпечення безперебійного постачання 

промислового об’єкта або вибір економічно обґрунтованого режиму 

експлуатації.  

Далі студенти розподіляють потоки енергії, виконують розрахунки, 

встановлюють середньодобові техніко-економічні показники. Після цього 

для всіх груп одночасно викладач вводить непередбачувану обставину 

(створює проблемну ситуацію), в результаті якої змінюється режим роботи 

станції, а студенти мають ухвалити рішення, які б ліквідували наслідки 

непередбачуваної ситуації або зменшили її вплив в інтересах електростанції 
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або всієї енергосистеми. Ухваливши рішення, студенти здійснюють 

розрахунки для нового режиму роботи обладнання, укладають порівняльні 

таблиці. Атестацію діяльності вони здійснюють самостійно, користуючись 

методом бал-процентних оцінок. Після цього викладач разом зі студентами 

аналізує ухвалені рішення за всіма циклами виробництва й дає оцінку 

діяльності керівників груп [99, с. 25].  

Зауважимо, що в наведеному прикладі непередбачувані обставини 

відігравали роль проблемної ситуації, без розв’язання якої не можливо було 

продовжити роботу. Це стимулювало студентів не лише розмірковувати над 

шляхами виходу із кризової ситуації, але й самим формулювати суть 

проблеми, здійснювати аналіз і пошук рішення в умовах обмеженості часу.  

Наголосимо, що приклади створення проблемних ситуацій у вищій 

професійній освіті не були поодиноким явищем. Упродовж 1970-х – початку 

1980-х років на сторінках педагогічної періодики регулярно друкували статті, 

які ілюстрували цей досвід. Так, дописувач М. Гарунов у статті 

«Використовуючи проблемні методи викладу» [24], навів приклади 

створення проблемних ситуацій під час вивчення теми «Лінійне 

програмування» з навчальної дисципліни «Спротив металів». Зокрема, для 

студентів текстильного інституту проблемна ситуація може бути 

сформульована так: «Як забезпечити таке виконання плану ткацької фабрики, 

щоб жоден станок не простоював, а місячний прибуток був максимальним?» 

Для студентів транспортного інституту проблемне питання доцільно 

сформулювати у такий спосіб: «Як скласти план перевезень (зазначається 

кількість вантажу, звідки й куди він має бути відправлений), щоб видатки на 

них були мінімальними?» Для студентів сільськогосподарських вишів у 

процесі вивчення цієї ж теми можливий такий варіант проблемного питання: 

«Як скласти харчовий раціон, який би містив a одиниць білків, b одиниць 

вуглеводів, с – жирів за умови їх мінімальної вартості?» [24, с. 18]. 

Доктор технічних наук В. Табачинський у статті «З практичної точки 

зору» [96] запропонував варіанти створення для студентів технічних вишів 
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проблемних ситуацій на практичних і лабораторних заняттях. При цьому 

автор статті зазначав, що переважна більшість задач (75-80%), пропонованих 

студентам для розв’язання, зокрема з теоретичної механіки, основ 

електротехніки, має носити тренувальний характер. Без цього не можливо 

закріпити теоретичну інформацію, розвивати у студентів уміння здійснювати 

обчислення і використовувати розрахункові методи. А це означає, що частка 

проблемних задач має складати близько 20% від загальної їх кількості. 

Наприклад, можна запропонувати студентам - кожному індивідуально - 

скласти самостійно нову задачу для використання певного розрахункового 

методу (обчислення струму в електричному ланцюгу методом еквівалентного 

генератора), або запропонувати розв’язати задачі з недостатніми чи 

надлишковими даними [96, с. 28]. 

Щодо лабораторних занять, то В. Табачинський рекомендував 

використовувати проблемне навчання переважно  на старших курсах. 

Наприклад, за свідченням дописувача, на кафедрі «Локомотиви» студентам, 

які працюють в тепловозній лабораторії, пропонують знайти пошкодження в 

схемі електричного ланцюга тепловоза [96, с. 29]. На молодших курсах 

елементи проблемного навчання у процесі виконання лабораторних робіт 

можуть бути спрямовані на пошук вимірювальних пристроїв з параметрами, 

які необхідні для проведення обчислень або виявлення помилки в наявних 

розрахунках чи вимірюваннях. 

Науково цінними вважаємо й запропоновані автором статті «елементи 

проблемності» під час проведення іспитів і заліків. Для визначення рівня 

пізнавальної самостійності й інтелектуального розвитку студентів 

В. Табачинський радив ставити завдання/питання такого характеру: «знайти 

без додаткових вказівок книгу, яка містить маловідому інформацію за 

темою», «самостійно сформулювати питання в галузі науки, що стосуються 

конкретної теми чи програми в цілому» [96, с. 30]. 

В аспекті досліджуваного питання заслуговують на увагу й 

напрацювання доцента Київського торговельно-економічного інституту 
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М. Морехіна, викладені  у статті «На лабораторних заняттях з біохімії» [76]. 

Дописувач наголошував, що такий вид занять, як лабораторні роботи, 

зазвичай, є малоефективними в плані реалізації принципів проблемного 

навчання. Студенти, користуючись інструкцією, механічно виконують 

визначені маніпуляції, результати яких заздалегідь відомі. Проте, у процесі 

викладання біохімії, яка знайомить студентів з компонентами їжі – білками, 

жирами, вуглеводами, вітамінами й іншими поживними речовинами, а також 

їх перетвореннями в результаті технологічної обробки під впливом 

фізіологічних процесів, які відбуваються в організмі під час засвоєння їжі, 

можливі варіанти створення проблемних ситуацій у ході лабораторних 

занять. Зокрема, всупереч практиці, яка склалася, з метою відпрацювання 

окремих методів аналізу поживних речовин у складі харчової сировини й 

кулінарних виробів пропонується кожному студенту індивідуально виконати 

таке завдання: дати оцінку, користуючись відомими методами, харчовим 

перевагам конкретного кулінарного виробу, який було виготовлено на 

найближчому підприємстві громадського харчування. У такий спосіб 

створюється атмосфера, максимально наближена до виробничої. Але головна 

перевага такого проблемного завдання полягає в тому, що студент має не 

лише засвоїти визначені навчальною програмою методи аналізу харчових 

продуктів, але й, користуючись технологічними документами, визначити 

кількість і якість сировини, яка закладається для виготовлення того чи 

іншого виробу, описати технологію виробництва продукту харчування, 

розрахувати виробничі витрати, визначити поживність страви та її 

калорійність [76, с. 17]. 

На окрему увагу заслуговує й приклад завдання проблемного 

характеру, наведений М. Морехіним, для студентів наукового гуртка з 

біохімії. Перед студентами було поставлене завдання провести дослідження 

конкретного продукту харчування (на вибір) як передбаченими програмою 

класичними методами, так і прискореним способом (мав бути розроблений у 

процесі дослідницької роботи кафедри), зробити висновок щодо можливості 
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застосування на практиці нових методів контролю на підприємствах 

громадського харчування [76, с. 17]. 

Автор статті доходить висновку, що така постановка завдань для 

лабораторних робіт значно активізує пізнавальний інтерес студентів і суттєво 

підвищує їхню успішність. Водночас має місце й інтенсифікація праці самого 

викладача: із пасивного спостерігача він перетворюється на консультанта, 

учасника колективного дослідження [76, с. 17]. 

У журналі «Проблеми вищої школи» за 1980 рік було надруковано 

статтю викладачів Харківського автомобільно-дорожного інституту 

С. Холодова, Н. Сиротенка, А. Петрова «Використання елементів 

проблемного навчання на лекціях і практичних заняттях з курсу нарисної 

геометрії» [101].  Автори не лише навели приклади створення проблемних 

ситуацій під час викладання конкретних тем курсу, але й сформулювали 

низку методичних рекомендацій щодо організації проблемного навчання. 

Зокрема, на переконання дописувачів, у процесі викладання навчальної 

дисципліни «Нарисна геометрія» під час лекцій доцільно використовувати 

проблемні ситуації, які включають 2-3 проблемних питання, а також окремі 

часткові ситуації, що охоплюють мінімальні порції інформації і  несуть в собі 

самостійний зміст. Проблему можна формулювати і в кінці лекції, виносячи 

її на самостійне розв’язання й обговорення рішення на практичному занятті. 

Такий підхід є ефективним після вивчення великої теми курсу в якості 

систематизації і перевірки вивченого матеріалу. На практичних заняттях 

розв’язання проблемних ситуацій має слугувати актом продовження 

творчого мислення, започаткованого під час лекції, але в конкретній формі. 

Цьому передує самостійна робота студентів над матеріалом лекції за 

підручником чи конспектом. При цьому автори статті зауважували, що в 

методичній розробці заняття мають бути передбачені всі можливі проблемні 

ситуації і конкретні питання в логічній послідовності. Непідготовленість 

студентів виключає розгляд на занятті проєктованих проблемних ситуацій 

[101, с. 14]. 
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Водночас дописувачі констатували, що з метою реалізації проблемного 

навчання у процесі викладання нарисної геометрії викладачі Харківського 

автомобільно-дорожнього інституту широко використовують укладені 

колективом кафедри збірники задач з елементами конструювання. Вони 

забезпечують не лише перевірку рівня засвоєння студентами навчального 

матеріалу, але й формування умінь оперувати навчальним матеріалом в 

різних ситуаціях. Базисом для створення проблемних ситуацій слугують 

також  розташування геометричних елементів у просторі,  прочитання 

креслень, аналіз задач на перехід від окремого випадку до визначення 

загального алгоритму рішення проблеми [101, с. 14]. 

Спираючись на власний досвід, викладачі зазначали, що під час 

практичних занять розв’язання проблемних ситуацій найефективніше 

відбувається у формі запитань або нагадувань про відомий матеріал, 

наприклад, у процесі роботи над такою задачею: «Дано проекцію A2B2 і 

натуральну величину (НВ) відрізка АВ, визначити А1В1». Перша проблемна 

ситуація у ході розв’язання цієї задачі випливає з наявності неповного 

креслення. Це викликає з боку викладача запитання такого змісту: 

«Проаналізуйте дану геометричну інформацію і скажіть, чи є вона 

достатньою для розв’язання задачі?» Для спрямування думки студентів 

наступним доцільно поставити таке запитання: «Яка кількість проекцій є 

необхідною і достатньою для визначення прямої у просторі?» Студенти 

пропонують різні варіанти відповіді, зокрема таку: «Дві. Для розв’язання 

задачі необхідно побудувати горизонтальну проекцію точки А за заданою 

натуральною величиною відрізка АВ». Для цього студентам слід пригадати 

відомі їм способи отримання НВ і обрати найбільш оптимальний з позиції 

мінімальних графічних зображень [101, с. 15]. 

Дописувачі доходять висновку про те, що використання елементів 

проблемного навчання на практичних заняттях з нарисної геометрії дозволяє 

організувати частково-пошукову діяльність студентів, підвищити їхню 
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пізнавальну активність, установити тісні зв’язки теорії з практикою, 

узагальнити набуті студентами знання й систематизувати їх. 

У процесі наукового пошуку встановлено, що предметом уваги 

дописувачів педагогічної періодики 1970-х – початку 1980-х років були й 

питання забезпечення дидактичної цілісності професійно-орієнтованих 

дисциплін у вищій школі за умови впровадження проблемного навчання. Так, 

автор статті «Історизм і проблемність» [35] С. Заварихін зазначав, що 

більшість курсів, особливо профілюючих, охоплюють розділи, які читають 

різні викладачі на різних курсах. Це призводить до того, що одні розділи 

виявляються представленими більш виразно, інші менше. Використання ж 

проблемного навчання окремими викладачами часто призводить до 

неоднакового рівня викладання певних частин курсу, а відтак і зниження 

ефекту проблемного навчання. Зважаючи на це, запровадження проблемного 

навчання, на переконання дописувача, вимагає поступового створення 

арсеналу «ситуацій утруднень» для всіх розділів  і деякої перебудови логіко-

гнесеологічної і дидактичної основи кожного курсу з метою створення єдиної 

наскрізної системи проблемних ситуацій для всієї навчальної дисципліни [35, 

с. 14]. 

У більшості випадків, за свідченням С. Заварихіна, таким 

системоутворювальним фактором може виступати історичний розділ, 

оскільки вивчення історії предмета дозволяє розглянути всі опорні проблеми 

курсу. З іншого боку, історичні паралелі використовуються під час вивчення 

всіх інших розділів курсу, допомагають зібрати його воєдино, організувати і 

використати інтелектуальний потенціал студентів для постановки й 

розв’язання проблемних ситуацій [35, с. 14]. 

У якості прикладу автор статті схарактеризував комплексний курс 

архітектури, який викладається для студентів будівничих спеціальностей. За 

програмою курс поєднує в собі шість розділів: «Вступ до архітектури», 

«Фізика будівництва», «Історія архітектури», «Громадські споруди», 

«Промислові споруди», «Архітектурні конструкції». Практичні заняття 
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включають виконання лабораторної і курсової роботи, трьох курсових 

проєктів. Проводяться і семінарські заняття з історії архітектури. З усіх 

названих розділів, за свідченням С. Заварихіна, розділ «Історія архітектури» 

визнається як допоміжний, необхідний лише для «загального розвитку», і 

такий, що не пов’язаний безпосередньо з набуттям професії будівельника.  

Утім, на переконання автора статті, саме цей розділ має найбільший 

навчально-виховний потенціал: 

- по-перше, матеріал всього курсу носить ідеологічне забарвлення. 

Розглядаючи всі етапи розвитку суспільства, його духовної і матеріальної 

культури, історія архітектури як навчальна дисципліна надає викладачеві 

найбільші можливості для унаочнення концепції суспільного розвитку й 

проблемні методи слугують для цього найкращим засобом; 

- по-друге, історія будівництва є цілісною логічною системою 

послідовного розвитку техніки будівництва, що є основою для підготовки 

студентів під час вивчення інженерних дисциплін; 

- по-третє, комплекс причинно-наслідкових зв’язків типологічної 

структури архітектурного мистецтва дозволяє більш ефективно 

використовувати проблемні методи у процесі опанування розділами 

«Громадські споруди» і «Промислові споруди». Крім того, знайомство 

студентів з типологією будівель у їх розвитку дозволяє на конкретних 

прикладах проілюструвати дію принципу діалектичного розвитку 

архітектури і його обумовленість вимогами соціального замовлення; 

- по-четверте, саме цей розділ дозволяє з’ясувати специфіку 

поняття «творчість» принагідно до будівничої спеціальності. Здатність 

розв’язувати нетипові задачі є головною ознакою підготовленості фахівця 

будь-якої спеціальності. У галузі ж будівництва такі завдання є 

основоположними: подібні задачі підлягають вирішенню і виконробом, і 

проєктувальником, і архітектором. Розділ «Історія архітектури» дозволяє 

проаналізувати значну кількість прикладів нетипових задач, умов їх 

виникнення і вирішення. Показово, що арсенал проблемних ситуацій, 
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створених самою історією архітектури, може слугувати підґрунтям розвитку 

творчого мислення майбутніх фахівців [35, с. 14]. 

Аби реалізувати цей потенціал, С. Заварихін рекомендував 

«перебудувати» вказаний розділ у такий спосіб: надати йому історико-

теоретичного характеру, бо саме теоретичними питаннями доцільно 

послуговуватися у створенні проблемних ситуацій; установити тісні зв’язки 

цього розділу з іншими для набуття статусу «зв’язної ланки» у цілісному 

сприйманні навчальної дисципліни; привести до загального знаменника й 

структуру самого розділу – кожна лекція має бути присвячена конкретній 

епосі й підлягати викладу за таким планом: 1) соціально-історична 

характеристика епохи (в цій частині лекції на основі «прямої» логіки або за 

аналогією з уже вивченими епохами висувається попередня гіпотеза про 

можливі шляхи розвитку архітектури епохи, що вивчається; 

2) характеристика конкретних факторів, які мали вплив на розвиток 

архітектури (висунута раніше гіпотеза трансформується з урахуванням 

найбільш впливових факторів); 3) розкриття динаміки розвитку теоретичних 

концепцій містобудування або типологізації будівель з урахуванням 

хронологічної послідовності появи цих концепцій і генезису конкретного 

суспільства (порівнюється гіпотетичний і реальний розвиток архітектури, 

аналізуються конкретні пам’ятники, звертається увага на моменти, які не 

підлягають загальній логіці); 4) підсумок лекції – узагальнення матеріалу, 

побудова «місточків» у минуле й майбутнє, постановка проблемного питання 

без відповіді на нього [35, с. 15]. 

Інша дописувачка журналу «Вісник вищої школи» (1980 р.) Л. Горська 

у статті «Відбір навчального матеріалу» [27] порушила питання про те, як 

можна практично здійснювати проблемне навчання в межах однієї 

навчальної дисципліни, включаючи всі види навчальної діяльності: лекції, 

семінари, лабораторні заняття, наукову роботу студентів тощо. На 

переконання автора статті, для цього недостатньо розробити програму 

проблемних ситуацій для всіх видів занять. На прикладі досвіду роботи 
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кафедри «Електронні й квантові пристрої» Московського електротехнічного 

інституту, Л. Горська проілюструвала спеціально розроблену і апробовану 

методику, яка охоплювала чотири основних етапи: аналіз навчального 

матеріалу; узгодження змісту навчальної дисципліни з тими, що їй 

передують, і тими, які пропонуються для вивчення на наступних курсах, а 

також з вимогами головних підприємств конкретної виробничої галузі; 

вивчення й узагальнення типових помилок студентів [27, с. 22]. 

Дописувачка наголошувала на тому, що аналіз навчального матеріалу 

за визначеними етапами зручно проводити на основі структурно-логічної 

схеми курсу. Колектив кафедри, досвід якого популяризувався, для аналізу 

навчального курсу, який студенти вивчали у 3-му семестрі, скористався 

методом побудови квадратної матриці зв’язків. Було проаналізовано увесь 

лекційний курс і розбито його на логічно завершені блоки. Їх нумерували у 

тій послідовності, в якій вони пропонувалися для вивчення. Ці обсяги 

навчального матеріалу зображували у вигляді елементів квадратної матриці. 

На матриці фарбували клітинки, які узгоджувалися між собою логічним 

обсягом навчального матеріалу. При цьому темним кольором позначали 

більш тісні зв’язки (тобто зв’язок наступної теми з попередньою, або з тією, з 

якою вона безпосередньо пов’язана). Світлим кольором фарбували клітинки, 

які відображали віддалені зв’язки (так позначали матеріал, на який робили 

наголос під час вивчення конкретної теми) [27, с. 22]. 

Л. Горська підкреслювала, що структурно-логічна схема у вигляді 

матриці є досить зручною, оскільки унаочнює взаємозв’язки між темами, а 

також вказує на те, наскільки логічно обрана послідовність викладу 

матеріалу. Після аналізу матриці й певних виправлень, було отримано нову 

матрицю із ще більшою кількістю зв’язків між темами, а значить із більш 

логічною побудовою всього курсу.  

Наступний етап роботи стосувався погодження тем курсу з тими 

навчальними дисциплінами, які йому передували, і які  пропонувалися в 

подальшому для вивчення з позиції змісту й календарних термінів. Така 
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узгодженість була необхідна для забезпечення наступності викладу. Основне 

питання полягає у виявленні вимог до навчальних дисциплін, до рівня 

засвоєння навчального матеріалу експериментального курсу. Така робота 

була проведена не лише стосовно змісту програми курсу, але й щодо 

підручників і посібників, а також конспектів лекцій самих студентів. 

Методика узгодження навчального матеріалу курсів охоплювала такі 

складники: 

- взаємне ознайомлення з програмами, конспектами лекцій, 

навчальними посібниками й підручниками декількох кафедр, які 

забезпечували взаємозв’язки навчальних дисциплін; 

- установлення єдиної термінології для всіх дисциплін; 

- розподіл навчального матеріалу між дисциплінами; 

- укладання переліку вимог кожної наступної кафедри попередній 

[27, с. 23]. 

Дописувач акцентував увагу на тому, що вимоги, висунуті кафедрами-

наступниками до рівня засвоєння експериментального курсу «Електронні 

пристрої», послугували цінними орієнтирами для відбору навчального 

матеріалу, який підлягав вивченню за допомогою проблемних методів. 

Водночас, щоб урахувати вимоги сучасного виробництва до 

спеціалістів, розробники курсу зверталися до думки експертів (голова ДЕК, 

керівники підприємств, наукові співробітники). Окрім цього, провели 

анкетування працівників базових підприємств галузі. Серед ключових питань 

були поставлені такі: «Якому навчальному матеріалу слід віддати перевагу – 

напівпровідникам чи електровакуумним пристроям?», «Детальному 

вивченню фізичних процесів у пристроях чи вивченню режимів роботи й 

параметрів цих пристроїв?» Думку спеціалістів було враховано у процесі 

відбору навчального матеріалу [27, с. 24]. 

Останнім етапом роботи щодо відбору навчального матеріалу став 

аналіз типових помилок студентів, які повторювалися з року в рік. Всі 

помилки було класифіковано відносно видів навчальної діяльності – під час 



164 
 

відповіді на теоретичне питання в ході заліку та іспиту, у процесі проведення 

лабораторного експерименту, обробки експериментальних даних, під час 

оцінки отриманих результатів. Такий якісний аналіз дозволив включити в 

систему проблемного навчання найбільш складні для студентів теми.  

На підставі отриманих даних дійшли таких висновків: теми, що 

характеризуються  значною кількістю зв’язків, слугують базисом для 

наступних дисциплін. Від глибини й міцності їх засвоєння залежить якість 

засвоєння навчального матеріалу, який на них спирається. Зважаючи на це, 

такі теми варто висвітлювати проблемними методами. Водночас проблемним 

шляхом мають бути засвоєні теми, котрі викликають найбільші й найчастіші 

утруднення у студентів, а також ті, що викликають підвищені вимоги з боку 

інших кафедр або стосуються кваліфікаційних характеристик спеціаліста [27, 

с. 24]. 

Даючи оцінку результатів запровадження проблемного навчання за 

описаною методикою, Л. Горська констатувала, що основний навчальний 

матеріал експериментального курсу «Електронні пристрої» був засвоєний 

студентами експериментальної групи набагато краще, ніж контрольної, про 

що свідчили їхні відповіді під час заліку й іспиту. Типові помилки, яких 

припускалися студенти в усних відповідях і лабораторних роботах, фактично 

щезли. Студенти набули навичок експериментування (успішно виконували 

завдання в нових ситуаціях, з новими вимірювальними пристроями). Усі 

студенти експериментальної групи виявляли самостійність: добирали 

потрібні вимірювальні пристрої, складали схему вимірювань, збирали її.  

Більшість студентів навчилася аналізувати умови лабораторного завдання, 

застосовувати теоретичні знання в практичній діяльності, розв’язувати 

протиріччя між статичним зображенням графічного матеріалу й динамікою 

процесу під час лабораторного експерименту. Окрім цього, у процесі 

виконання лабораторних робіт, вибудуваних відповідно методики 

проблемного навчання, діяльність студентів набула дослідницького 

характеру: вони виявляли повну самостійність в укладанні програми 
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експерименту й схеми вимірювання, у доборі методики проведення 

експерименту тощо [27, с. 24]. Такі висновки свідчили про дієвість і 

ефективність пропонованої методики.  

Утім, як зазначалося,  період кінця 1980-х – початку 1990-х років 

позначився певним спадом публікаційної активності дописувачів 

педагогічної періодики щодо реалізації в практиці вищої школи 

концептуальних положень теорії проблемного навчання. Це обумовлювалося 

докорінними змінами підходів до вищої освіти в Україні та освітньої 

політики в цілому, процесами національної самоідентифікації, створенням 

цілісного комплексу національного освітнього законодавства. Реформи 

вищої освіти, за оцінкою В. Кременя, супроводжувалися відсутністю 

системної науково обґрунтованої ідеології її розвитку, ситуативною 

політизацією, невиправданим зростанням мережі закладів вищої освіти й 

появою ризиків здобуття молоддю неякісної освіти, старінням матеріально-

технічної бази, особливо в секторі професійно-технічної освіти, гострим 

дефіцитом фінансових ресурсів тощо [77]. 

Головною ознакою освітнього процесу у вищій школі став перехід на 

гуманістичні та демократичні засади. Найголовнішою умовою освітнього 

процесу визнавалася його особистісна зорієнтованість, спрямована на те, щоб 

кожен студент став повноцінним, самодостатнім, творчим суб’єктом 

діяльності, пізнання, спілкування, професійного розвитку. Відтак стала 

набувати поширення тенденція «озброєння» майбутніх фахівців 

методологією творчого перетворення світу. Це активізувало звернення як 

науковців, так і викладачів-практиків до теорії проблемного навчання як 

творчого процесу розв’язання нестандартних науково-навчальних завдань 

нестандартними методами [26].  

У науково-педагогічній літературі проблемне навчання стали 

розглядати в контексті дидактичної «технології», якій притаманні такі 

основні ознаки: уніфікація процесу, можливість його ефективного та 

економічного відтворення відповідно до заданих умов, стандартизація. 
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Зокрема, дослідниця І. Дичківська зазначала, що для успішної реалізації 

технології проблемного навчання необхідні: побудова оптимальної системи 

проблемних ситуацій і засоби їх створення (усні, письмові, мультимедійні 

тощо); відбір і використання актуальних і вагомих проблем; урахування 

особливостей проблемних ситуацій у різних видах навчальної діяльності; 

особливе значення мають особистісний підхід і майстерність викладача, 

здатність викликати активну пізнавальну діяльність студентів  [30]. 

Однак, як засвідчив аналіз публікацій, оприлюднених на сторінках 

вишівських часописів і збірників наукових праць, а також навчально-

методичної літератури 1990-х – початку 2000-х років [6; 16; 23; 31; 32; 44; 46; 

85; 87; 107], переважна їх більшість стосувалася теоретичних засад 

організації проблемного навчання. Досвід окремих викладачів щодо 

реалізації проблемного навчання у процесі викладання професійно-

орієнтованих дисциплін був представлений поодинокими фактами. 

Дописувачі, як правило, подавали статистичні дані, результати моніторингу 

стосовно реалізації технології проблемного навчання в конкретному виші 

та/або підготовці фахівців за окремою спеціальністю. Так, дописувачі 

З. Бучок і Л. Маценко у статті «Організація проблемного навчання студентів 

вищих навчальних закладів» [16], надрукованій у «Віснику Національного 

університету оборони України», подали результати анкетування студентів 

ОКР «Бакалавр» напряму підготовки «Харчові технології та інженерія» 

спеціальності «Виробництво харчової продукції» і викладачів кафедри 

харчових технологій та товарознавства Київського кооперативного інституту 

бізнесу і права щодо рівня їхньої обізнаності з питань проблемного навчання. 

У дослідженні взяли участь 20 викладачів кафедри і 30 студентів 3-4 курсів. 

За свідченням авторів названої статті, на особливу увагу заслуговують 

відповіді респондентів на такі питання: 

1) «Що, на Вашу думку, означає поняття «проблемне навчання?» 

35% опитаних викладачів відповіли так: «пошук відповіді на сформовану 

перед студентом проблему (проблемну ситуацію); 27% – «вивчення 
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матеріалу з використанням ситуаційних завдань»; 20% – «відсутність 

бажання навчатись» і 18% викладачів не дали відповіді. Це дало підстави 

авторам статті свідчити, що 62% викладачів закладу вищої освіти обізнані й 

використовують на практиці проблемне навчання. 

2) «Чи застосовуєте Ви проблемне навчання на заняттях та яка ціль 

його застосування?». 47% викладачів відповіли: «Так, застосовуємо для 

кращого сприйняття, усвідомлення матеріалу та перевірки знань студентів»; 

23% - «тільки вирішуючи проблему на практиці, студенти розуміють щось і 

особливо запам’ятовують»; 30% - не дали відповіді [16, с. 34]. 

На підставі проведеного анкетування викладачів було зроблено 

висновок про те, що в Київському кооперативному інституті бізнесу і права 

близько 43% викладачів використовують проблемне навчання та елементи 

проблемних ситуацій; 18% викладачів використовують цю технологію 

частково; 39% узагалі не використовують. 

Натомість, відповіді студентів свідчили про те, що проблемні ситуації 

на заняттях фактично не використовуються. Студенти характеризували 

проблемне навчання як таке, що підкреслює «упереджене ставлення до них 

викладача», або як «відсутність бажання вчитися». Таку думку поділяли 70% 

опитаних,  30% взагалі не дали відповідь на це питання [16, с. 34]. 

Результати анкетування стимулювали дописувачів розробити 

проблемні лекції, проблемні ситуації та укласти методичні рекомендації для 

викладачів з навчальної дисципліни «Організація виробництва в закладах 

ресторанного господарювання» у Київському кооперативному інституті 

бізнесу і права. 

На педагогічних утрудненнях, які виникають у процесі організації 

проблемного навчання у вищій школі, акцентувала увагу й Т. Ларькіна у 

статті «Технологія проблемного навчання в професійній підготовці 

майбутніх спеціалістів» [53]. Дані було отримано впродовж 2005-2007 років 

на підставі анкетування 23 викладачів і 23 майстрів виробничого навчання: 

25% опитаних відзначили, що їм важко сформулювати проблему; 22% 
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констатували, що не увесь навчальний матеріал можна вибудовувати у 

вигляді проблем; 72% респондентів вважали, що це вимагає значних витрат 

часу; 35% акцентували увагу на відсутності належного методичного 

забезпечення проблемного навчання, особливо для професійно-орієнтованих 

дисциплін і виробничого навчання. Водночас 34% опитаних зазначили, що в 

процесі проєктування проблемного навчання їм досить складно враховувати 

рівень знань кожного студента, 29% вказали, що відчувають значні труднощі 

в підготовці такого заняття, 14% констатували, що їм не вистачає обладнання 

для всіх студентів для проведення лабораторних і практичних занять 

проблемними методами, 38% зазначали, що в них виникають методичні 

утруднення під час переходу від відомого до невідомого і їм важко 

передбачити відповіді студентів [53, с. 199]. 

Авторка статті визначила перелік умов, за яких проблемний підхід у 

навчанні студентів буде якісно реалізовано на новій технологічній основі, як-

от: 

- умови, пов’язані з відсутністю належної підготовки самих 

викладачів і майстрів виробничого навчання. Через брак часу педагоги 

отримують лише загальні уявлення про нову технологію, при цьому в них не 

формуються проєктувальні й аналітичні вміння; 

- умови, пов’язані з належною матеріально-технічною базою. 

Дається в знаки брак обладнання для проведення лабораторних і практичних 

занять, має місце нестача технічного персоналу; 

- умови, пов’язані зі зниженням якості знань студентів: вхідний 

рівень тестувань і вступних іспитів засвідчує щорічне зниження якості 

шкільної підготовки абітурієнтів. Це не дає можливості повною мірою 

розвивати творчі здібності й розумову самостійність майбутніх фахівців. 

Наприклад, переведення окремих шкільних дисциплін, зокрема креслення, до 

категорії не обов’язкових призвело до того, що в студентів технічних вишів 

спостерігається не розвинена просторова уява, вони не вміють виконувати 

креслення за допомогою відповідних інструментів тощо; 
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- умови, пов’язані з методичними вміннями викладачів. Усі 

питання, пов’язані з розробкою навчально-методичного забезпечення курсів, 

автоматично делегуються викладачеві, що зумовлює його перевантаження й 

відмову від повсякденного застосування технології проблемного навчання на 

практиці; 

- умови, пов’язані з мотивацією окремих науково-педагогічних 

працівників і колективів. Уведення інновацій викликає незадоволення 

колективів кафедр, особливо тоді, коли така понаднормова робота не 

оплачується; 

- умови, пов’язані з відсутністю єдиної системи вимог до 

професійної діяльності викладачів, їхніх функціональних обов’язків, 

неоднозначності їх тлумачення. Це породжує небажання займатися 

розробленням досить трудомісткої технології проблемного навчання; 

-  умови, пов’язані з вибором нової педагогічної технології: а) 

запроваджувати нововведення, про які немає чіткої уяви, хибно; б) переймати 

досвід інших кафедр, закладів освіти без відповідної творчої атмосфери, 

об’єктивних і суб’єктивних факторів не є доцільним; в) гнатися за 

«модними» технологіями всупереч якості освіти не є виправданим [53, 

с. 200]. 

На переконання Т. Ларькіної, подолання педагогічних утруднень і 

дотримання зазначених умов у процесі реалізації технології проблемного 

навчання дозволить значно покращити якість підготовки фахівців з вищою 

освітою й активізувати творчий потенціал науково-педагогічних працівників 

в їх практичній діяльності. 

Отже, проведене дослідження дозволяє констатувати, що педагогічна 

періодика досліджуваного періоду, незважаючи на інтенсивність і 

динамічність публікаційної активності дописувачів, слугувала дієвим 

інструментом популяризації кращого досвіду впровадження проблемного 

навчання у процесі викладання професійно-орієнтованих дисциплін у вищій 

школі за відповідним напрямом підготовки здобувачів. Дописувачі ділилися 
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власними напрацюваннями щодо використання елементів проблемного 

навчання в різних формах організації освітнього процесу, зокрема під час 

лекцій, семінарських і практичних занять, лабораторних робіт, виробничої 

практики, підготовки й захисту курсових та дипломних робіт; укладали 

методичні поради для викладачів і студентів; визначали перелік імовірних 

утруднень, обґрунтовували педагогічні умови, за яких таке навчання 

сприятиме підвищенню якості фахової підготовки студентів, оволодінню 

методологією творчого перетворення світу, формуванню професійних 

мотивів і цілісного уявлення про майбутню професійну діяльність. 

 

 

3.3. Напрями актуалізації цінних ідей організації проблемного 

навчання, представлених на сторінках педагогічної періодики, в 

сучасних умовах 

 

 

На рубежі  ХХ – ХХІ століття в Україні відбуваються процеси 

розбудови нової системи вищої освіти, орієнтованої на входження у світовий 

освітній простір. Цей процес супроводжується суттєвими змінами в 

педагогічній теорії та практиці організації навчально-виховного процесу 

ЗВО. Відбувається заміна освітньої парадигми, пропонується новий зміст, 

інші підходи, інший педагогічний менталітет. За цих умов викладачеві 

необхідно орієнтуватися в широкому спектрі сучасних інноваційних 

технологій, ідей. Сьогодні бути педагогічно грамотним фахівцем неможливо 

без оволодіння освітніми технологіями [86]. 

Навчальна технологія відбиває шлях освоєння конкретного 

навчального матеріалу в межах відповідного навчального предмета, теми, 

питання й потребує спеціальної організації навчального змісту, відповідних 

йому методів і форм навчання. Однак можливий і такий варіант, коли до 

форм навчання добираються зміст і методи навчання або до методів – форми 
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і структурується зміст навчання. Наприклад, це можуть бути технологія 

проблемного навчання, ігрова технологія, технологія використання опорних 

схем, конспектів, лекційне навчання, система «консультант», навчання за 

допомогою аудіовізуальних технічних засобів чи книжки, індивідуальне 

навчання, дистанційне навчання, комп'ютерне навчання та ін. [86]. 

Сучасна вища освіта вбачає головним своїм завданням "озброєння" 

майбутніх фахівців методологією творчого перетворення світу. Процес 

творчості охоплює насамперед відкриття нового: нових знань, об'єктів, 

проблем і методів розв'язання цих проблем. У зв'язку з цим проблемне 

навчання розглядається як творчий процес, який потребує розв'язання 

нестандартних науково-навчальних завдань оригінальними методами [86]. 

У Законі України «Про вищу освіту» (2017) [40] зазначено, що зміст 

вищої освіти зумовлений цілями й потребами суспільства. Система знань, 

умінь і навичок, професійних, світоглядних і громадянських якостей фахівця 

має бути сформована в процесі навчання з урахуванням перспектив розвитку 

суспільства, техніки, технологій, науки, культури й мистецтва. Актуальним 

уважається компетентнісний підхід, за допомогою якого можливе отримання 

досвіду за умови самостійного вирішення проблем. 

За визначенням О. Лебедєва, компетентнісний підхід – це сукупність 

загальних принципів визначення цілей освіти, відбору її змісту, організації 

освітнього процесу та оцінки результатів [54]. А сенс освіти, на його думку, 

це розвиток в студентів здатності самостійно вирішувати проблеми в різних 

видах діяльності.  

За класифікацією О. Жук існують такі функції компетентнісного 

підходу в освіті:  

-  операціональна, що передбачає виявлення системи знань, умінь і 

навичок, видів готовності студента, які формулюють його компетентність;  

-  діяльнісно-технологічна, що забезпечує створення змісту навчання за 

діяльнісним типом, максимальне наближення до майбутньої сфери діяльності 
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студента, розроблення й упровадження в навчальний процес завдань, 

прийоми вирішення яких відповідають технологіям професійної діяльності; 

-    діагностична, що передбачає конструювання більш ефективної 

системи контролю якості освітньо-професійного процесу, зокрема, 

діагностики досягнутих рівнів сформованості компетенцій [33].  

Реалізація компетентнісного підходу передбачає формування загальних 

і професійних компетенцій.  

В роботі Л. Давидова [9] представлена модель формування професійної 

компетентності, до якої входять:  

- визначення вимог, що пред'являються до фахівця (в тому числі з боку 

роботодавця);  

- вимоги до змісту знань, умінь і навичок, необхідних для 

компетентного виконання професійної діяльності;  

- визначення необхідних компетенцій і якостей молодого фахівця;  

- уточнення й коригування навчальних і робочих планів, програм;  

- визначення технологій формування компетенцій;  

- розробка технологій контролю освітнього процесу і сформованості 

професійної компетентності студентів. 

Однією з таких технологій є проблемне навчання, яке змінює 

мотивацію пізнавальної діяльності: провідними стають інтелектуальні 

мотиви. Інтерес до навчання виникає у зв'язку з проблемою й розгортається у 

процесі розумової праці, пов'язаної з пошуками та знаходженням рішення 

проблемного завдання. На цих засадах виникає внутрішня зацікавленість, що 

перетворюється у чинник активізації навчального процесу та ефективності 

навчання. Пізнавальна мотивація спонукає людину розвивати свої схильності 

та розумові здібності [86]. 

Отже, розглянемо деякі напрями актуалізації цінних ідей організації 

проблемного навчання, представлені на сторінках педагогічної періодики, у 

сучасних умовах. Для цього звернемося до сучасних педагогічних 

періодичних джерел, а саме до статей учених та педагогів-науковців 
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сьогодення, які досліджують питання організації проблемного навчання на 

сторінках педагогічної періодики. 

2017 року друком виходить стаття Н. Мисковець «Переваги 

використання проблемного методу у професійній підготовці магістрів» [74], 

в якій чітко вказані напрями актуалізації досвіду щодо організації 

проблемного навчання у ЗВО. 

На думку авторки, однією з вимог до випускника ЗВО є розвинута 

здатність до творчих підходів у вирішенні професійних завдань, уміння 

орієнтуватися в нестандартних ситуаціях і умовах, аналізувати проблемні 

ситуації, умови, завдання; розробляти план дій; готовність до реалізації 

плану й відповідальність за його виконання. Одним із найперспективніших 

напрямів формування зазначених якостей є застосування проблемного 

навчання [110].  

Проблемне навчання, на думку авторки, – це метод навчання, в якому 

поєднуються систематична самостійна пошукова діяльність студентів із 

засвоєнням ними готових висновків науки; система методів навчання побу-

дована з урахуванням мети й принципу проблемності; процес взаємодії усіх 

учасників навчального процесу орієнтований на розвиток індивідуальності 

студента і соціалізацію його особистості [74]. 

Авторка зауважує, що проблемне навчання розглядається не як 

альтернатива усім іншим методам, а як елемент системи методів. Як показує 

досвід дописувачки, частина студентів залишається байдужою до ак-

тивізуючих методів навчання через низку об’єктивних (особливості 

темпераменту, характеру людини) та суб’єктивних (незадоволеність вибором 

ЗВО, факультету, спеціальності, тощо) факторів.  

Метою проблемного навчання є не стільки засвоєння результатів 

наукового пізнання, скільки оволодіння способами пізнання. Крім того, про-

блемний метод переслідує таку мету, як формування й розвиток 

інтелектуальної, мотиваційної, емоційної та інших сфер студента, розвиток 

його індивідуальних здібностей. У проблемному навчанні акцент робиться на 
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загальному розвитку студента, його адаптації до процесу прийняття 

самостійних/командних рішень, а не на трансляції готових висновків науки 

студентами [86].  

Н. Мисковець наголошує, що основним поняттям проблемного 

навчання є проблемна ситуація, яка обумовлює пізнавальну мотивацію і 

активізує мислення студента на пошук та відкриття.  

На переконання дописувачки, проблемну ситуацію варто розглядати з 

двох боків [84]: предметно-змістовна, пов’язана з виокремленням протиріччя 

опорних знань, недостатністю суттєвої інформації; мотиваційна, спрямована 

на усвідомлення протиріччя й спонукання до його усунення.  

Рівні проблемного навчання залежать від змісту навчального матеріалу 

(можливість створити проблемні ситуації, диференційовані за ступенем 

складності) і типу самостійних дій студента.  

Сучасна наука розрізняє два види проблемних ситуацій:  

- педагогічну, яка створюється за допомогою питань викладача; 

- психологічну – без допомоги викладача, на рівні індивідуальності 

студента [86].  

У зв’язку з викладеним, проблемна ситуація породжується навчальною 

чи практичною ситуацією, яка містить дві групи елементів: дані (відомі) і 

нові (невідомі) елементи.  

Н. Мисковець дійшла висновку, що проблемна ситуація означає стан 

інтелектуального утруднення, під час якого людина відчуває потребу вийти з 

зони труднощів, подолати їх. Тому проблемна ситуація є одним із головних 

засобів активізації навчальної діяльності студентів та найчастіше виникає 

тоді, коли є кілька варіантів розв’язання за умови обмежених вихідних даних 

[94, с. 16]. Проблемну ситуацію можна створити, використовуючи такі 

прийоми і способи, як спонукання студентів до пояснення явищ, фактів, їх 

зовнішніх невідповідностей, протиріч; спонукання до вибору правильного 

варіанту відповіді і його обґрунтування; перехід від поодиноких фактів до 

узагальнень; зіставлення спірних фактів, явищ; вирішення протиріч між 
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можливими способами виконання завдань і практичної неспроможності 

обраного способу діяльності.  

Дописувачка вказала й на головний напрям актуалізації досвіду 

організації проблемного навчання у ЗВО, зауваживши, що використання 

проблемного навчання вимагає певних умов під час організації навчального 

процесу. По-перше, необхідною є фундаментальна підготовка викладача, яка 

вимагає глибокого знання свого предмета, нових наукових підходів, 

концепцій; високого рівня освіченості. Важливим є володіння методикою 

проблемного навчання, яка передбачає вміння діалогічного спілкування зі 

студентами; вміння заохочення студентів до самостійних пізнавальних 

пошуків; уважне ставлення до гіпотез, думок та висловлювань студентів; 

забезпечення посильності роботи студентів з тими чи іншими проблемними 

завданнями, тобто раціонального співвідношення відомого і невідомого. 

Того ж року вийшла друком стаття О. Ткаченко, В. Соколенко, 

Л. Весніної, Н. Федотенкової «Проблемне навчання: переваги і можливості 

застосування в навчальному процесі на кафедрі фізіології» [97]. 

Одним із важливих інтерактивних методів навчання є проблемне 

навчання, на думку дописувачів. Як відомо, воно базується на засвоєнні 

знань студентами за рахунок розв´язання теоретичних і практичних проблем 

і завдань за умов проблемних ситуацій, які створюються або задаються.  

Автори наголошують, що психолого-педагогічні основи проблемного 

навчання такі: перед студентами постає пізнавальна задача або проблема, 

студенти мусять за допомогою викладача (або без нього) знайти шляхи їх 

розв’язання. Студенти формулюють гіпотезу, намічають та обговорюють 

засоби перевірки її істинності, арґументують, проводять необхідні 

експерименти, спостереження, аналізують результати, дискутують. 

Дописувачки теоретично виділяють кілька етапів проблемного 

навчання: 

1) постановка проблемної ситуації; 

2) аналіз її, формулювання конкретної проблеми; 
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3) розв’язання проблеми: 

– висування гіпотез, 

– обґрунтування гіпотез, 

– їх послідовна перевірка; 

4) перевірка правильності розв’язання проблеми. 

Науковці провели порівняльну характеристику традиційного й 

проблемного навчання, аби продемонструвати переваги останнього: 

1. Якщо в ході традиційного навчання матеріал подається в готовому 

вигляді, то в ході проблемного студенти отримують нову інформацію в ході 

розв’язання теоретичних і практичних проблем. 

2. Виникають перешкоди й ускладнення в усній подачі матеріалу або 

через підручник, викликані частковою неактивністю студента у 

дидактичному процесі, а в ході розв’язання проблеми студент проходить 

крізь усі перепони. 

3. За умови проблемного навчання темп передачі інформації залежить 

від одного або групи студентів, тобто визначається ними, навідміну від 

звичайного. 

4. Контроль знань під час традиційного навчання лише частково 

пов’язаний із процесом навчання, він не є його органічною часткою, тоді як 

під час проблемного навчання підвищена активність студентів зменшує 

необхідність формальної перевірки результатів. 

5. Під час традиційного навчання найскладнішим є застосування 

інформації на практиці, тоді як при проблемному навчанні студенти легше 

застосовують отримані знання в нових ситуаціях і одночасно розвивають свої 

вміння та творчі здібності. 

6. За умов традиційного навчання розвиток творчих здібностей 

зводиться до мінімуму або взагалі нівелюється деякими викладачами. Під час 

проблемного навчання студентам дається більша свобода і вони обирають 

свої засоби й шляхи пізнання, можуть запропонувати викладачу свої способи 

й методи роботи на заняттях і під час перевірки знань. 
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7. Порівняно зі звичайним навчанням проблемне навчання повністю 

може враховувати індивідуально-типологічні особливості особистості, 

розкриваючи навчально-науково-творчий потенціал студента більшою 

мірою. 

Умовою реалізації мети цього виду інтерактивного навчання автори 

вважають проблемність. Вона може бути внутрішньою і зовнішньою, або, 

іншими словами, бути в прихованому й вираженому вигляді. 

Проблемне навчання набуває специфічних рис в умовах запровадження 

дистанційного й електронного навчання. 

Питання впровадження проблемного навчання в очну та дистанційну 

форми  навчання розглянула О. Кочкодан у статті «Важливі аспекти 

впровадження проблемного навчання в очній та дистанційній формах 

навчання» [48].  

Авторка визначила етапи впровадження проблемного навчання у 

процес навчання: 

1. Організація проблемної ситуації: педагог – створює проблемну 

ситуацію, студент – усвідомлює суперечності в навчальному матеріалі, який 

вивчається; 

2. Формулювання проблеми: педагог – організовує обміркування 

проблеми та її формулювання, студент – формулює навчальну проблему; 

3. Індивідуальне або групове вирішення проблеми суб’єктами 

навчання: педагог – організовує вирішення проблеми, формулювання 

гіпотези, студент – висуває гіпотезу, яка пояснює досліджувану навчальну 

проблему; 

4. Верифікація отриманої інформації: педагог – організовує превірку 

гіпотези, студент – перевіряє гіпотезу шляхом експерименту, вирішення 

завдань, наукового пошуку тощо; 

5. Використання засвоєних знань у теоретичній та практичній 

діяльності: педагог – організовує узагальнення результатів попередніх дій і 

використання здобутих знань на практиці, студент – аналізує отримані 
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результати, формулює висновки, використовує їх у практичній діяльності 

[62; 67] . 

На думку авторки, такі етапи проблемного навчання можна реалізувати 

під час стаціонарної форми навчання на аудиторних заняттях: на лекціях, 

семінарських, практичних, лабораторних заняттях, коли існує безпосередній 

контакт студента й викладача.  

Дописувачка також описала умови ефективності організації 

проблемного навчання: 

1. Підготовленість викладача, яка вимагає глибокого знання свого 

предмета, нових наукових концепцій, підходів; високого рівня освіченості, а 

також володіння методикою проблемного навчання, що передбачає, перш за 

все, уміння діалогічного доброзичливого спілкування зі студентами; умінь 

заохочення студентів до самостійних пізнавальних пошуків; уважного 

ставлення до думок, гіпотез, висловлювань студентів; забезпечення 

доступності проблемних завдань, тобто раціонального співвідношення 

відомого й невідомого. 

2. Підготовленість студентів: забезпечення достатньої мотивації, яка 

здатна викликати інтерес до змісту проблеми; ступінь володіння прийомами 

розумової діяльності; знання фактичного програмного матеріалу . 

3. Науково-методичне забезпечення процесу навчання для створення 

проблемних ситуацій. 

4. Урахування особливостей конкретної дисципліни, теми, яку 

вивчають, а також часу, відведеного за програмою. 

У статті О. Кочкодан ставить питання: як організувати подібний 

повноцінний діалог викладача зі студентами на відстані, тобто в 

дистанційному навчанні? Та підсумовує, що існують недоліки застосування 

проблемного навчання у дистанційній формі навчання:  

1. Загальні, тобто такі, що характерні для дистанційного навчання 

загалом. 
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2. Специфічні, тобто такі, що виникають під час організації та 

реалізації проблемного навчання зокрема: 

- під час дистанційного навчання неможливо перевірити, чи є студент 

автором тієї чи іншої ідеї, гіпотези тощо; 

- неможливо оперативно коректувати вирішення проблемної ситуації: 

коли висувається кілька гіпотез, немає можливості оперативно обговорити їх 

зі студентами групи, відкорегувати, спрямувати обговорення в правильне 

русло; 

- обговорення гіпотези між студентом і викладачем розтягнуто в часі; 

- студент не має можливості врахувати міркування інших студентів і 

використати їх як базу для розвитку своїх подальших ідей, міркувань, 

висновків тощо. 

Отже, дослідивши літературу з досліджуваної проблеми, можна 

виділити напрями актуалізації цінних ідей організації проблемного навчання, 

представлених на сторінках педагогічної періодики, в сучасних умовах: 

- у контексті реалізації навчання через  дослідження; 

- запровадження контекстного навчання; 

- запровадження електронного і дистанційного навчання; 

- в умовах поширення дуальної освіти; 

- організація колаборації здобувачів вищої освіти у процесі 

навчання. 

Отже, можна підкреслити, що технологія проблемного навчання є 

однією з провідних педагогічних технологій. Вона дозволяє організувати 

навчання, під час якого викладач забезпечує оптимальне поєднання 

самостійної діяльності студентів із засвоєнням ними нових знань.  

Проблемне навчання у вищому навчальному закладі – це творча, 

емоційно насичена праця викладачів і студентів, яка потребує ціле-

спрямованості, великих вольових зусиль, високої відповідальності. Воно 

забезпечує міцне засвоєння знань, робить навчальну діяльність 

захоплюючою, оскільки вчить мислити, долати труднощі.  
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Якість проблемного навчання залежить не лише від того, як викладач 

обізнаний з інформацією, а й від його участі в розвитку науки. Результати 

його наукових пошуків на навчальних заняттях підвищують інтерес студентів 

до предмета, активізують їх розумову діяльність.  
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Висновки до розділу 3 

 

1. Проведене дослідження дає підстави свідчити, що упродовж 

аналізованого періоду вітчизняна педагогічна періодика на своїх шпальтах 

активно популяризувала не лише концептуальні засади проблемного 

навчання, але й практичний досвід його реалізації у вищій школі як 

окремими науково-педагогічними працівниками, так і колективами кафедр та 

інститутів. Найбільш продуктивний обмін досвідом був організований в 

1970-ті роки журналом «Вісник вищої школи». Редакцією журналу було 

започатковано навіть окрему рубрику під назвою «Проблемне навчання: 

досвід, обговорення». Дописувачі журналів «Вісник вищої школи», «Питання 

психології», «Радянська педагогіка», збірників наукових праць, матеріалів 

науково-практичних конференцій в галузі 01 «Освіта/Педагогіка», 

спираючись на праці розробників концепції пролемного навчання – 

С. Рубінштейна, М. Махмутова, С. Скаткіна, І. Лернера, А. Матюшкіна, 

Т. Кудрявцева, Т. Ільїної та ін., ділилися з читачами власними творчими 

напрацюваннями щодо методики й технології організації проблемного 

навчання у вищій школі у процесі навчання студентів дисциплін загального 

циклу підготовки, зокрема фізики, математики, філософії, рідної та іноземної 

мов, історії тощо. Автори публікацій на власному досвіді доводили, що 

проблемне навчання є тим дидактичним інструментом (проблемна лекція, 

проблемне питання, проблемна задача, проблемна ситуація, евристична 

бесіда), який здатен активізувати пізнавальну діяльність студентів, 

сформувати в них позитивну навчальну мотивацію, розвивати самостійність, 

творчість, комунікативні навички й уміння розв’язувати проблеми 

колективно. 

2. У дисертації узагальнено досвід організації проблемного навчання у 

вищій школі у процесі навчання професійно-орієнтованим дисциплінам. 

Проведене дослідження дозволяє констатувати, що педагогічна 

періодика досліджуваного періоду, незважаючи на інтенсивність і 
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динамічність публікаційної активності дописувачів, слугувала дієвим 

інструментом популяризації кращого досвіду впровадження проблемного 

навчання у процесі викладання професійно-орієнтованих дисциплін у вищій 

школі за відповідним напрямом підготовки здобувачів. Дописувачі ділилися 

власними напрацюваннями щодо використання елементів проблемного 

навчання в різних формах організації освітнього процесу, зокрема під час 

лекцій, семінарських і практичних занять, лабораторних робіт, виробничої 

практики, підготовки й захисту курсових та дипломних робіт; укладали 

методичні поради для викладачів і студентів; визначали перелік імовірних 

утруднень, обґрунтовували педагогічні умови, за яких таке навчання 

сприятиме підвищенню якості фахової підготовки студентів, оволодінню 

методологією творчого перетворення світу, формуванню професійних 

мотивів і цілісного уявлення про майбутню професійну діяльність. 

3. Окреслено напрями актуалізації цінних ідей організації проблемного 

навчання, представлених на сторінках педагогічної періодики, в сучасних 

умовах: 

- у контексті реалізації навчання через  дослідження; 

- запровадження контекстного навчання; 

- запровадження електронного і дистанційного навчання; 

- в умовах поширення дуальної освіти; 

- організація колаборації здобувачів вищої освіти у процесі 

навчання. 

Матеріали третього розділу знайшли відображення у публікаціях 

автора [1, 2, 3, 12, 13, 14, 15] (див. дод. Е). 
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ВИСНОВКИ 

 

1. У дисертації розкрито історіографію досліджуваної проблеми.  

Для аналізу історіографії досліджуваної проблеми нами було 

застосовано такі підходи, як  урахування аспектів інформації, що міститься у 

джерелі, та хронологічний критерій до систематизації історико-педагогічних 

праць і публікацій педагогічної періодики, що відображають генезис 

проблеми організації проблемного навчання у ЗВО на сторінках педагогічних 

видань другої половини ХХ–початку ХХІ століття. 

Історіографічні джерела проблеми розглянуто за такими групами: 

1) Праці провідних дидактів досліджуваного періоду з питань 

організації пробленого навчання (суть, складники, завдання, функції). 

У процесі історіографічного пошуку установлено, що найбільш 

грунтовні праці, присвячені організації теорії проблемного навчання, 

побачили світ упродовж 1960-70-х років. Представимо ці праці в 

хронологічній послідовності: A. Матюшкін «Деякі проблеми психології 

мислення» (1965); В. Оконь «Основи проблемного навчання» (1968); 

М. Махмутов «Організація проблемного навчання у школі» (1970); 

A. Матюшкін «Проблемні ситуації в мисленні та навчанні» (1972); 

М. Махмутов «Проблемне навчання» (1975) та ін. 

Вивчення історіографічних джерел першої групи засвідчило, що 

науковці приділяли значну увагу не лише характеристиці суті проблемного 

навчання, але й його складникам. Значної уваги педагоги-науковці приділяли 

питанню завдань (функцій) проблемного навчання.  

2) Статті педагогів, науковців щодо організації проблемного 

навчання у вищій школі теоретичного характеру. 

Джерельною базою для визначення етапів висвітлення питань 

організації проблемного навчання у вищій школі на сторінках педагогічної 

періодики другої половини ХХ – початку ХХІ століття послугували провідні 

вітчизняні журнали з педагогіки («Вісник вищої школи» (1940-1991); 
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«Радянська педагогіка» (1937-1991); «Питання психології» (1955-сьогодення) 

та інші. 

Питання ролі й значення проблемного навчання торкалися науковці на 

сторінках педагогічної періодики досліджуваного періоду: М. Махмутов у 

статті «Деякі особливості проблемного навчання», опублікованій у журналі 

«Радянська педагогіка» (1970); Д. Вількєєв у статті «Про сутність та деякі 

принципи класифікації навчальних проблемних ситуацій» в журналі 

«Радянська педагогіка» (1974); Л. Момот у статті «Проблемне навчання – 

один із засобів формування в учнів готовності до творчої діяльності» 

(періодичне видання «Радянська школа, 1976) та ін. 

3) Статті науковців і викладачів-практиків щодо досвіду організації 

проблемного навчання у вищій школі: 

а) дисципліни загального циклу підготовки; 

Важливим у дослідженні питання організації проблемного навчання у 

ЗВО України у другій половині ХХ – початку ХХІ століття (за матеріалами 

педагогічної періодики) є досвід застосування науковцями та педагогами 

елементів проблемного навчання у вищій школі (Г. Цумме, Д. Вількеєв, 

Р. Ничкович, В. Максимова, В. Вергасов, М. Алексеєв, О. Вандищева, 

Г. Юлдашева, І. Юшакова та інші).  

б) професійно-орієнтовані дисципліни; 

Низку статей у педагогічній періодиці досліджуваного періоду було 

присвячено й досвіду організації проблемного навчання у вищій школі у 

процесі навчання професійно-орієнтованим дисциплінам: 1976 року було 

опубліковано статтю М. Гарунова «Проблемне навчання для майбутніх 

учителів»; 1977 року вийшла друком стаття М. Гарунова «Використовуючи 

проблемні методи викладу»; 1979 року в журналі «Вісник вищої школи було 

опубліковано статтю В. Загвязинського «Головне – проблемність»; 1980 року 

було надруковано статтю С. Холодова, Н. Сиротенка, А. Петрова 

«Використання елементів проблемного навчання на лекціях і практичних 

заняттях з курсу нарисної геометрії»; 2012 року вийшла друком стаття 
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Т. Ларькіної «Технологія проблемного навчання в професійній підготовці 

майбутніх спеціалістів»; 2013 року дописувачі З. Бучок і Л. Маценко у статті 

«Організація проблемного навчання студентів вищих навчальних закладів» 

до вісника Національного університету оборони України. 

4)    монографії і дисертації дослідників за виокремленою 

проблематикою. 

Низку дисертаційних досліджень науковців було присвячено питанню 

проблемного навчання: Н. Янц «Розвиток ідеї проблемного навчання 

молодших школярів у вітчизняній педагогічній думці другої половини ХХ 

століття» (2006); О. Трегуб «Методика проблемного навчання 

інформатичних дисциплін майбутніх учителів технологій у процесі фахової 

підготовки» (2015). 

Низку дисертаційних досліджень було присвячено і дослідженню 

тематики педагогічних періодичних видань другої половини ХХ – початку 

ХХІ століття: О. Донченко «Проблеми естетичного виховання дітей 

дошкільного віку у вітчизняних періодичних виданнях (друга половина ХХ 

століття) (2005); О. Бондар «Проблема підручника у періодичних 

вітчизняних фахових виданнях (50-ті рр. ХХ ст. – поч. ХХІ ст.)» (2007); 

О. Овчарова «Проблема морального виховання учнівської молоді у 

вітчизняних педагогічних періодичних виданнях другої половини ХХ 

століття» (2009) та ін. 

2. Визначено витоки становлення й розвитку ідеї проблемного 

навчання в зарубіжній і вітчизняній педагогічній думці. 

Установлено, що проблемне навчання має давнє коріння: вітчизняні та 

зарубіжні педагоги (Сократ, Квінтіліан, І. Галятовський, Я. Коменський, 

Г. Сковорода, Ж.-Ж. Руссо, Г. Песталоцці, А. Дистервег, К. Ушинський, 

П. Каптєрєв та інші) звертали особливу увагу на необхідність активізації 

навчання, що забезпечує особистісну зацікавленість учня, високий емоційно-

активаційний рівень, спонукальний вплив успіху навчального процесу. 
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Значний внесок у розвиток проблемного навчання зроблено 

зарубіжними вченими  (Дж. Дьюї, Дж. Брунер, Г. Армстронг, У. Кілпатрик) 

та вітчизняними педагогами (Г. Ващенко, О. Герд, Б. Райков, К. Ягодовський 

та інші),  що відіграли особливу роль у теоретичному та практичному 

підтвердженні значущості дослідних (пошукових) методів навчання. 

3. У дисертації обґрунтовано етапи висвітлення питань організації 

проблемного навчання на сторінках педагогічної періодики другої половини 

ХХ – початку ХХІ століття. 

І етап (1955–1965 рр.) – етап визначення базових положень теорії 

проблемного навчання як різновиду розвивального навчання, започаткування 

дискусії на сторінках педагогічної періодики стосовно мети, завдання, 

способів реалізації проблемного навчання в середній та вищій школах 

ознаменувався відбудовою народного господарства та економіки після 

Другої світової війни; впровадженням соціальних реформ; визначенням 

проблемного навчання як різновиду проблемного навчання; започаткуванням 

дискусії на сторінках педагогічної періодики серед провідних педагогів та 

психологів стосовно мети, завдання, способів реалізації проблемного 

навчання у середній та вищій школах. 

Урядова політика щодо реформи вищої школи на визначеному етапі 

знайшла відображення у рубриках друкованого органу Міністерства вищої 

освіти СРСР «Вісник вищої школи». 

Подоланню визначених недоліків і суперечностей сприяла концепція 

розвивального навчання, запропонована B. Давидовим. Учений 

характеризував її так: «Діяльнісною теорією навчання ми називаємо таку, яка 

спирається на поняття «дія» і «завдання». 

Питання активізації навчання порушував Д. Вількеєв у статті до 

журналу «Радянська педагогіка» у 1961 році. Важливою умовою активізації 

пізнавальної діяльності учнів є роз'яснення вчителем практичної важливості 

матеріалу, вважав автор. Існують й інші засоби активізації: наприклад, 
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попередньо переглянувши деякі питання нового матеріалу, учні 

використовують раніше засвоєні знання (проблемні питання). 

Продовжив вивчення цього питання й М. Махмутов у 1963 році у своїй 

статті «Розвиток пізнавальної активності й самостійності учнів у школах 

Татарії», де чітко вказав необхідність проблемної постанови теми заняття 

Важливим моментом для активізації мислення, вважав автор, є постанова 

проблемного питання, необхідність вирішити якесь протиріччя. 

Проведений науковий пошук доводить, що період з 1955 по 1964 рр. 

XX століття був пов’язаний з розробкою досить значної кількості важливих 

науково-практичних питань, порушених в провідних вітчизняних журналах, 

таких як «Педагогіка і психологія», «Рідна школа», «Радянська педагогіка», 

«Школа та виробництво», «Наука і просвітництво» та інші. 

Велике значення для становлення теорії проблемного навчання мали 

роботи психологів, які зробили висновок про те, що розумовий розвиток 

характеризується не тільки обсягом і якістю засвоєних знань, а й структурою 

розумових процесів, системою логічних операцій і розумових дій, якими 

володіє учень (С. Рубінштейн, Н. Менчинська та ін.), і розкрили роль 

проблемної ситуації в мисленні та навчанні. 

Як відомо, у 60-ті роки ХХ століття проблемне навчання не 

розглядалося вченими як окремий вид навчання. Водночас з’явилися 

публікації, в яких висловлювалася думка про те, що значно кращі успіхи в 

навчанні досягаються там, де процес навчання будується на основі 

проблемно-пошукової діяльності. 

ІІ етап (1966–1980 рр.) – етап обгрунтування проблемного навчання як 

дидактичної концепції та популяризація її основних положень на сторінках 

педагогічної періодики – характеризувався посиленням централізованого 

управління в період «застою»; кризою в економіці, соціальній та політичній 

сферах; запровадженням обов’язкової середньої освіти, поширенням 

вечірньої та заочної форм навчання; запровадженням нових технічних 

засобів і програмованого навчання; спробою вдосконалити процес 
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формування висококваліфікованих фахівців-педагогів в умовах 

університетів; позиціонуванням проблемного навчання як дидактичної 

концепції; дискусією на сторінках педагогічної періодики щодо визначення 

основних понять і положень проблемного навчання.  

Спираючись на праці вітчизняних психологів С. Рубінштейна, 

П. Гальперіна, А. Леонтьєва, Л. Виготського, вітчизняні вчені І. Лернер, 

А. Матюшкін, М. Махмутов, Т. Кудрявцев та ін. у 1966-1980-х роках 

розробили концепцію проблемного навчання. М. Махмутов розглядав 

проблемне навчання як підхід до активізації навчання, при якому самостійна 

систематична пошукова діяльність поєднувалася б із засвоєнням готових 

висновків науки. При цьому проблемне навчання різко посилює розвивальні і 

виховні функції навчального процесу. 

Найбільш значущі праці, присвячені розробленню проблемного 

навчання, побачили світ в 1960-80-х роках. Представимо деякі із них в 

хронологічній послідовності: A. Матюшкін «Деякі проблеми психології 

мислення», 1965; В. Оконь «Основи проблемного навчання», 1968; 

A. Матюшкін «Проблемні ситуації в мисленні та навчанні», 1972; І. Лернер 

«Проблемне навчання», 1974; Т. Кудрявцев «Психологія технічного 

мислення», 1975; М. Махмутов «Проблемне навчання», 1975; Т. Ільїна 

«Проблемне навчання - поняття і зміст» (в журналі «Вісник вищої школи»), 

1976. 

Таким чином, основні теоретичні дослідження були опубліковані в 

1970-х роках. «Слід зазначити, – писав В. Кудрявцев у журналі «Педагогіка 

та психологія», – що публікація основних теоретичних праць в досліджуваній 

галузі, які узагальнили спочатку накопичений досвід і задали орієнтири 

новим дослідженням, доводиться в нашій країні на першу половину 70-х рр. 

У наступні роки теоретичному аналізу піддавалися лише окремі аспекти 

проблемного навчання; увага дослідників виявилася сконцентрованою на 

питаннях його конкретної технології, методики». 
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III етап (1981–1990  рр.) – етап послаблення інтересу дослідників до 

розроблення теорії проблемного навчання й позиціонування його на 

сторінках педагогічної періодики як методу навчання – характеризувався 

періодом перебудови; зменшенням кількості публікацій щодо розробки теорії 

проблемного навчання. 

Істотно, що в 80-ті роки ХХ ст. найбільшого поширення набула 

концепція проблемного навчання як процесу вирішення проблемних завдань, 

де проблемне завдання стало розглядатися як одиниця навчання. З одного 

боку, «проблемна задача» знайшла об'єктивне педагогічне забарвлення. З 

іншого боку, нова одиниця навчання, позбавлена потрібної частки 

психологізму, що не потребувала глибокого дослідження умов переходу 

об'єктивної проблемної ситуації, створюваної викладачем, в суб'єктивну 

проблемну ситуацію учня. 

Основний зміст робіт з проблемного навчання було визначено на базі 

вивчення дисертацій, книг та збірників наукових праць, статей з журналу 

«Питання психології»: проблемне навчання (В. Кудрявцев, І. Зимня), 

проблемна ситуація (JI. Карнозова, В. Риков, A. Понукалін), проблемне 

завдання (Н. Поліванова, A. Фурман, Т. Хащенко), проблемність 

(Г. Велицька), поняття конфлікту (C. Баскіна, Я. Коломінський). 

Створений ученими досліджуваного періоду науково-педагогічний 

фундамент слугує й сьогодні базою для сучасних підходів щодо 

обґрунтування теорії та методики проблемного навчання. 

ІV етап (1991-2014 рр.) – етап трансформації теорії проблемного 

навчання в освітню технологію й відображення її базових положень у 

педагогічній періодиці з урахуванням вимог національної освітньої політики. 

Його суттєвими ознаками стали проголошення незалежності України, 

прийняття Конституції України; етап перетворення ЗВО (технічних, 

педагогічних, сільськогосподарських і т. п.) в університети або академії, 

кращі отримали статус «національного». 
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Під час дослідження періоду 1991-2014 рр. нами виявлено спалах 

інтересу науковців та педагогів до проблемного навчання. Вивчаючи 

літературу різного характеру (від наукової періодики до підручників), можна 

простежити тенденцію відродження застосування проблемного навчання як 

освітньої технології в навчанні як у загальноосвітній, так і у вищій школах. 

Вивчаючи періодичні видання з педагогіки досліджуваного періоду 

(«Імідж сучасного педагога», «ПостМетодика», «Питання психології», 

«Педагогіка»  та ін.), простежується високий інтерес науковців до деяких 

питань проблемного навчання, а саме: 

1. Складові поняття проблемного навчання: 

- В. Загвязинський визначив проблемну ситуацію, як перешкоду, 

яка свідомо усувається суб’єктом, а проблемне завдання, як Завдання, в 

якому умова лише мається на увазі, тому що вона відома учню або може бути 

їм реконструйована, а тому не подається у готовому вигляді; 

- складники проблемного навчання також розглянуті авторами В. 

Лозовою та Г. Троцко (2002). А саме: питання, відповідь на яке не має в 

набутому досвіді суб’єкта й тому вона потребує відповідних практичних і 

теоретичних самостійних дій, які відрізняються від простого інформаційного 

пошуку; ситуація, яка виникає внаслідок такої організації вчителем взаємодії 

учнів із об’єктом пізнання, яка допомагає виявити пізнавальну суперечність. 

2. Функції та завдання проблемного навчання: 

- В. Загвязинський у своїй «Теорії навчання» повністю визначив та 

описав завдання та функції проблемного навчання. По-перше, виховання 

творчої особистості; по-друге, надання проблемного характеру сучасному 

науковому знанню (згадаємо, будь-яке наукове відкриття відповідає на один 

або кілька питань і ставить десятки нових); по-третє, застосування людської 

практики, що особливо гостро виявляється в переломні, кризові моменти 

розвитку; по-четверте, розвиток особистості, людської психіки, зокрема 

мислення й інтересу, які формуються саме в проблемних ситуаціях. Такий 

тип навчання є найбільш адекватним соціально-педагогічним цілям, змісту 
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сучасного наукового знання, закономірностям пізнавальної діяльності й 

розвитку учнів; 

- за Н. Волковою основними функціями проблемного навчання є 

розвиток творчих здібностей, упровадження в навчальний процес активних 

методів навчання, поліпшення засвоєння знань, набуття вмінь та навичок; 

- «Проблемне навчання як один із методів стимулювання 

навчальної діяльності студентів», І. Ромащенко (Молодь і ринок №6 (77), 

2011 р.). Стаття присвячена проблемам актуальності методів стимулювання 

навчальної діяльності студентів з метою формування професійної 

компетентності. Розкрито поняття проблемного навчання, творчої 

компетентності. Узагальнено досвід організації проблемного навчання у 

закладах вищої освіти на сторінках педагогічної періодики досліджуваного 

періоду. 

4. Узагальнено досвід організації проблемного навчання в закладах 

вищої освіти, представлений на сторінках педагогічної періодики 

досліджуваного періоду. 

Проведене дослідження дає підстави свідчити, що упродовж 

досліджуваного періоду вітчизняна педагогічна періодика на своїх шпальтах 

активно популяризувала не лише концептуальні засади проблемного 

навчання, але й практичний досвід його реалізації у вищій школі як 

окремими науково-педагогічними працівниками, так і колективами кафедр й 

інститутів. Найбільш продуктивний обмін досвідом був організований в 

1970-ті роки журналом «Вісник вищої школи». Редакцією журналу було 

започатковано навіть окрему рубрику під назвою «Проблемне навчання: 

досвід, обговорення». Дописувачі журналів «Вісник вищої школи», «Питання 

психології», «Радянська педагогіка», збірників наукових праць, матеріалів 

науково-практичних конференцій в галузі 01 «Освіта/Педагогіка», 

спираючись на праці розробників концепції пролемного навчання – 

С. Рубінштейна, М. Махмутова, С. Скаткіна, І. Лернера, А. Матюшкіна, 

Т. Кудрявцева, Т. Ільїної та ін., ділилися з читачами власними творчими 
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напрацюваннями щодо методики і технології організації проблемного 

навчання у вищій школі у процесі навчання студентів дисциплін загального 

циклу підготовки, зокрема фізики, математики, філософії, рідної та іноземної 

мов, історії тощо. Автори публікацій на власному досвіді доводили, що 

проблемне навчання є тим дидактичним інструментом (проблемна лекція, 

проблемне питання, проблемна задача, проблемна ситуація, евристична 

бесіда), який здатен активізувати пізнавальну діяльність студентів, 

сформувати в них позитивну навчальну мотивацію, розвивати самостійність, 

творчість, комунікативні навички й уміння розв’язувати проблеми 

колективно. 

5. Накреслено напрями актуалізації цінних ідей організації 

проблемного навчання у ЗВО, представлених на сторінках педагогічної 

періодики досліджуваного періоду, в сучасних умовах: 

- в контексті навчання через дослідження; 

- в контексті дуального навчання; 

- врахування індивідуально-типологічних особливостей здобувачів; 

- дотримання етапів реалізації проблемного навчання в умовах очної та 

дистанційної форм навчання. 
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ДОДАТКИ 

Додаток А 

Розробники теорії і практики проблемного навчання 

 

 

Джон Дьюї  

(John Dewey, 20 жовтня 1859 —

 1 червня 1952) 

Американський філософ, психолог та 

реформатор освіти. Дж. Дьюї був 

значною постаттю в 

філософії прагматизму та 

засновником функціональної 

психології, 

пропагандистом освітнього 

прогресивізму. 

 

 

Вільям Герд Кілпатрик  

(William Heard Kilpatrick 1871 —

  1965) 

Вільям Герд Кілпатрик прихильник 

прагматичної педагогіки. Учень і 

послідовник Джона Дьюї. Розробив 

педагогічну систему 

«експерименталізму», що спиралася 

на філософію прагматизму і 

психологію біхевіоризму. 

В. Кілпатрік відкидав традиційну 

школу, засновану на передачі учням 

готових знань поза зв'язком з 

реальними запитами і життєвими 

потребами дітей.  

 

 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/20_%D0%B6%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/1859
https://uk.wikipedia.org/wiki/1_%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/1952
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%96%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%96%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B8%D0%B2%D1%96%D0%B7%D0%BC&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%96%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B8%D0%B2%D1%96%D0%B7%D0%BC&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/1871
https://uk.wikipedia.org/wiki/1965
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Продовж табл. 

 

Вінценти Оконь 

(Wincenty Okoń, 1914-2011) 

Польський вчений-педагог зі світовим 

ім'ям, відомий своїми працями у 

галузі дидактики, історії освіти та 

психології навчання. 

 

 

Махмутов Мірза Ізмаїлович 

(1926-2008) 

Розробив теорію методів проблемно-

розвивального навчання в 

загальноосвітній і професійній школі. 

Монографія «Сучасний урок» 

(М.,1985) удостоєна премії ім. 

Н. К. Крупської. Мірза Махмутов 

підготував 9 докторів і 36 кандидатів 

педагогічних наук. Опублікував 

близько 500 наукових праць. 
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Ісаак Якович Лернер 

(4 квітня 1917 – 1 березня 1996) 

І. Я. Лернер є одним з розробників 

проблемного навчання. Розкрив 

дидактичні основи і розробив систему 

методів навчання. Розкрив зв'язок між 

методами навчання, організаційними 

формами, засобами і прийомами 

навчання. Обґрунтував склад і 

структуру змісту освіти, які є 

адекватними до соціального досвіду. 

Розробив цілісну концепцію 

освітнього процесу як системи. 

 

 

 

 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/4_%D0%BA%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/1_%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/1996
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Продовж табл. 

 

Михайло Миколайович Скаткін 

  (1900-1991) 

Михайло Скаткін досліджував 

методологію педагогічної науки, 

питання вдосконалення процесу 

навчання, змісту освіти тощо. Автор 

низки принципів дидактики, 

включаючи принцип науковості 

навчання який він виділив, як 

самостійний вперше у вітчизняній 

дидактиці в 1950 році. 

 

 

Кудрявцев Товій Васильович 

(22.07.1928 - 22.09.1987) 

Розробив систему оригінальних 

методик вивчення та розвитку 

технічного мислення учнів 

загальноосвітньої школи, ПТУ та ін., 

включаючи багатофункціональний 

конструктор «Комплексний 

навчальний посібник з машинної 

техніки». 

На основі дослідження раціональних 

засобів формування способів 

вирішення конструктивно-технічних 

завдань створив концепцію 

проблемного навчання, ставши одним 

із зачинателів цього напряму. 
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Продовж табл. 

 

Олексій Михайлович Матюшкін  

(20 грудня 1927 — 7 липня 2004) 

Олексій Матюшкін вивчав творче 

мислення. Розробив та реалізував 

теорію і методи проблемного 

навчання. Сформулював концепцію 

творчої обдарованості, повернувши 

значимість даної проблеми в 

пострадянський час. 

 

 

  

https://uk.wikipedia.org/wiki/20_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/1927
https://uk.wikipedia.org/wiki/7_%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/2004
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5_%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5_%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://www.voppsy.ru/issues/1989/896/896029.htm
http://www.voppsy.ru/issues/1989/896/896029.htm
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Додаток Б 

 

Педагогічна періодика з проблем вищої школи 

(друга половина ХХ ст. – початку ХХІ ст.) 
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Додаток В 

 

Огляд статей педагогічної періодики досліджуваного періоду з питань 

теорії і практики організації проблемного навчання  

 

 
«Російська мова за кордоном», №2, 

1990 

 
«Вісник вищої школи», №7, 1977 

 
«Вісник вищої школи», №6, 1976 

 
«Російська мова за кордоном», №2, 

1990 
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«Вісник вищої школи», №2, 1977 

 
«Вісник вищої школи», №1, 1977 

 
«Вісник вищої школи», №2, 1976 

 
«Вісник вищої школи», №7, 1976 
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«Вісник вищої школи», №12, 1979 

 
«Вісник вищої школи», №12, 1980 
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Додаток Г 

 

Генеза підходів педагогів-науковців до визначення статусу 

проблемного навчання 

( друга половина ХХ століття – початок ХХІ століття) 

Автор Наукова праця Характеристика 

проблемного 

навчання 

Рік 

С. Рубінштейн «Про мислення і шляхи 

його дослідження» [46] 

Підхід 1958 

В. Оконь «Основи проблемного 

навчання» [36, с.227] 

Метод 1968 

А. Матюшкін «Проблемні ситуації в 

мисленні і навчанні» [28] 

Метод 1972 

І. Лернер «Проблемне навчання» 

[25] 

Метод 1974 

Т. Кудрявцев «Психологія технічного 

мислення»  

Тип, система 1975 

М. Махмутов «Проблемне навчання» 

[31] 

Тип, система 1975 

Т. Ільїна «Проблемне навчання – 

поняття і зміст» [17] 

Підхід 1976 

А. Брушлинський «Психологія мислення і 

проблемне навчання»   

Метод 1983 

В. Кудрявцев «Проблемне навчання: 

витоки, сутність, 

перспективи» [21] 

Тип, система 1991 

А. Матюшкін «Мислення, навчання, 

творчість»  

Метод, система 2003 
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Додаток Д 

 

Підходи дописувачів періодичних педагогічних видань 

досліджуваного періоду до визначення ролі й значення проблемного 

навчання  

 

Автори Назва 

статті, рік 

Назва 

періодичного 

педагогічного 

видання 

Основні тези 

Ю. Гільбух, 

М. Ричік  

«Актуальні 

психологічні 

питання 

застосування 

проблемного 

навчання» 

(1974) 

Радянська 

школа 

 

 

 

Проблемне навчання 

відкриває величезні 

можливості для 

підвищення ефективності 

засвоєння знань та 

розумового розвитку; 

сприяє підвищенню 

розвитку школярів та 

студентів, які 

систематично працюють 

за проблемним методом. 

Крім того, в них 

виробляється внутрішній 

критерій розуміння нових 

знань – адекватна оцінка 

власної здатності 

використати ці знання в 

самостійній діяльності 

[10, с.32,35]. 

І. Лернер «Питання 

проблемного 

навчання на 

всесоюзних 

«педагогічних 

читаннях» 

(1968) 

«Радянська 

педагогіка»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проблемний метод  

навчає здобувати нові  

знання і способи  

діяльності,  

застосовувати знання і  

засвоєні способи  

діяльності в новій,  

незнайомій ситуації, що  

забезпечує більш якісне  

засвоєння знань на рівні  

їх творчого  
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застосування; готує до  

самостійного  

застосування доступних  

методів науки, тому що  

творча пізнавальна 

діяльність, як і творче 

застосування знань, 

неможлива поза межами 

методів наукового 

пізнання [23, с.45]. 

О. Матюшкі

н 

«Теоретичні 

питання 

проблемного 

навчання» 

(1971) 

«Радянська 

педагогіка»  

Проблемний метод 

сприяє розвитку 

інтелектуальних творчих 

можливостей;  створює 

умови для творчого 

засвоєння знань і цим; 

дозволяє створювати 

ситуації для творчого 

засвоєння навчального 

матеріалу й розвитку 

творчих здібностей [27, 

с.38,46]. 

І. Соболєв «Психологічні 

умови 

проблемного 

навчання» 

(1973) 

«Радянська 

школа»  

Проблемне навчання дає 

можливість викладачу 

забезпечувати постановку 

питань у формі, здатній 

викликати інтерес до 

виучуваного матеріалу й, 

зрештою, мобілізувати на 

пошукові зусилля, 

створивши умови для 

поступової розрядки 

проблемної ситуації [47, 

с. 21]. 
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Додаток Е 

 

Публікації автора за темою дисертації 

 

Наукові праці, в яких опубліковані основні наукові результати 

дисертації Наукові статті у фахових (у т.ч. наукометричних) виданнях 

України: 

1. Бурлаченко Н.В. Проблемне навчання як засіб реалізації єдності 

дидактики і діалектики. Педагогічні науки. Херсон: Видавничий дім 

«Гельветика»,  2018.  №LXXXV. С. 9-13. 

2. Бурлаченко Н.В. Навчальна проблема як системоутворююча 

категорія теорії проблемного навчання. Інноваційна педагогіка. Одеса. 2018. 

№6. С. 9-14. 

3. Бурлаченко Н.В. Проблемна технологія під час викладання мови: 

переваги і труднощі. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і 

загальноосвітній школі школах : зб. наук. пр. Запоріжжя : КПУ, 2019. №67, 

т.1.  С. 139-142. 

4. Бурлаченко Н.В. Стан і тенденції розвитку проблемного навчання в 

системі вищої освіти. Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський 

зб. Наук. пр. молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного 

університету ім. Івана Франка. Дрогобич : Видавничий дім «Гельветика». 

2020.  №27, т.1. С. 206-212. 

5. Бурлаченко Н.В. Проблемний підхід до організації навчання на 

заняттях з української мови та літератури в закладах вищої освіти. 

Інноваційна педагогіка. Одеса. 2020. №27. С. 14-18. 

 

Наукові статті в міжнародних виданнях: 

6. Zelenska L., Burlachenko N. Problem-based Learning as a Factor of a 

Health-saving Educational Environment in the Conditions of the New Ukrainian 

School. Theory and Practice of Future Teacher’s Training for Work in New 
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Ukrainian School: monograph / Edit. I. F. Prokopenko, I. M. Trubavina.  

Prague,OKTAN PRINT s.r.o., 2020.PP. 361-369. 

 

Наукові статті в зарубіжних виданнях: 

7. Burlachenko N.V. Features of Using Technology of Problem-based 

Learning while Foreign Language Studying. Балканско научно обозрение. 

България : «Научен хронограф» ЕООД, 2019. Т. 3 № 1(3), С. 19-21. URL: 

https://balkan-sci-review.com/. 

8. Nataliia Burlachenko. Problem-based learning in higher school (on the 

example of teaching physics). Pedagogy and education manegement review. 

Tallinn (Estonia). 2020 № 2, pp. 81-88. DOI: https://doi.org/10.36690/2733-2039-

2020-2-17. 

 

Наукові праці, що засвідчують апробацію матеріалів дисертації: 

9. Бурлаченко Н.В. Генезис ідеї проблемного навчання у зарубіжній і 
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