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Організація навчального процесу у вищій педагогічній школі на сьогодні 
здійснюється через застосування різних освітніх технологій. Залежно від 
застосовуваної дидактичної технології можна отримати різний розвивальний 
і виховний ефект. Так, систематично впроваджуючи прогресивні методи 
активізації пізнавальної діяльності, які дозволяють включати в процес творче 
засвоєння знань, можна сприяти розвитку творчих здібностей студентів. 
Навпаки, у випадку обмеження викладу матеріалу лише традиційними, 
орієнтованими на репродуктивне відтворення матеріалу, прийомами без 
створення проблемних ситуацій, розвивальні можливості занять 
використовуються не повною мірою. 

Технологічним принципом професійної підготовки педагога є єдність 
цілей, функцій, змісту, методів і форм організації навчання, які орієнтовані 
на майбутню професію. Дотримання цієї умови визначає вибір і розробку 
педагогічних технологій, які виконують роль засобів та інструментарію 
навчання. 

Проблемне навчання – це технологія розвивального, особистісно 
спрямованого навчання, функція якого полягає у тому, щоб стимулювати 
активний пізнавальний процес, розвивати  дослідницький стиль мислення, 
знайомити студентів з логікою дослідження наукових проблем і методами 
дослідження, які сприяють  розвитку уміння самостійно добувати знання і 
самостійно їх застосовувати у розв’язанні нових пізнавальних і практичних 
завдань, на противагу отриманню знань у готовому вигляді та розв’язанню 
завдань за зразком. Проблемне навчання відповідає пріоритетній меті освіти і 
виховання нашої держави – розвитку творчої, активної особистості. Таким 
чином проблемна технологія навчання будується на засадах гуманістичного 
напряму педагогічної і психологічної наук щодо визнання особистості 
студента  центральною дієвою особою процесу навчання. 

Основною формою організації навчання у вищій школі залишається 
лекція. Вона є головною ланкою дидактичного циклу навчання. Наші 
спостереження доводять, що, на жаль, ще зустрічаються на сьогоднішній 
день випадки  лекційної подачі матеріалу як  монолога викладача, 
спрямованого на пасивне сприйняття готової інформації студентами, яку 
вони механічно відтворюватимуть згодом на семінарських та практичних 
заняттях. 

Серед можливих недоліків лекційного викладу матеріалу науковці 
виділяють: привчання до пасивного сприйняття чужих думок, що 
загальмовує самостійне мислення; одні студенти встигають осмислити, інші 
– лише механічно записати слова лектора, у змісті лекцій не відображаються 
актуальні проблеми сучасної науки, культури, виробництва; має місце 



невідповідність змісту й обсягу лекційних курсів і чинних навчальних планів, 
порушується логіка вивчення тем і розділів; не завжди забезпечується 
ефективний зв’язок лекцій з іншими формами організації навчання, особливо 
самостійною роботою студентів...[1,458]; недостатнє врахування 
закономірностей навчального пізнання, розвитку особистості студентів, умов 
плідного навчання, що виражається у невмінні викладача налагодити живий 
контакт з аудиторією, об’єднати слухачів на основі спільної праці, 
відповідним чином організувати пізнавальну діяльність студента на лекції 
[2,148]. Але все-таки, не зважаючи на ці недоліки, сучасна вища школа не 
може категорично відмовитись від лекційної форми подачі матеріалу, 
оскільки це знижує науковий рівень підготовки студентів, системність і 
рівномірність їх роботи. На нашу думку, вказані вище недоліки можуть бути 
усунені завдяки високому професіоналізму і творчому підходу щодо 
підготовки і організації лекції самим викладачем. 

Орієнтуючись на розвиток творчої особистості майбутнього вчителя 
початкової школи велика кількість викладачів намагається запроваджувати 
інноваційні технології щодо подачі матеріалу лекцій. Це сприяє розвитку 
внутрішньої мотивації студентів, формуванню стійкого пізнавального 
інтересу до виучуваної дисципліни, стимулює  активність щодо вивчення і 
реалізації  у майбутній професійній діяльності власних індивідуальних 
можливостей. 

Як показує наш досвід, використання технології проблемного навчання в 
організації та проведенні лекцій є досить ефективним, оскільки в даному 
випадку студент виступає активним повноправним учасником процесу 
навчання. Позитивні відгуки на користь проблемного викладу лекційного 
матеріалу спостерігаємо у відомих вітчизняних і зарубіжних дослідників у 
галузі педагогіки та психології. Так, Галузинський В.М. та Євтух Н.Б., 
виділивши у проблемній лекції характерні види діяльності викладачів і 
студентів, вказують на те, що „ проблемність, яка не є тільки педагогічним 
типом навчання, а й взагалі є характерною для всіх сторін сучасного життя 
може привертати найбільшу увагу студентів, здійснювати актуалізацію їх 
знань, розширювати світоглядну ерудицію”[3,63-64]. Російський вчений М. 
В. Буланова – Топоркова, яка досліджує проблеми вищої школи, зазначає, що 
„з допомогою проблемної лекції забезпечується розвиток теоретичного 
мислення, пізнавального інтересу до змісту предмета, професійна мотивація, 
корпоративність” [4,105]. Теорія проблемного навчання, розроблена В. 
Оконем, І.Я. Лернером, А.М. Матюшкіним, М.І. Махмутовим, 
М.М.Скаткіним, починаючи з 50-х років ХХ століття, з однієї сторони, вже 
ніби є загальновідомою. Науковцями визначено основні поняття, структуру, 
методи даного типу навчання. Педагогам давно відомо також, що навчальний 
матеріал засвоюється міцніше і глибше, якщо студентів зацікавити 
виучуваною темою і протягом всього заняття підтримувати цей пізнавальний 
інтерес, а це є головною ідеєю проблемного навчання. Але, з іншої сторони, 
усвідомлення цього аспекту навчально-виховного процесу широкими колами 
педагогічної спільноти як єдиної за своїми цілями, методами і формами 



дидактичної технології з особливою назвою – проблемне навчання – 
відбулося відносно недавно. До того ж розробка методики і широке 
впровадження проблемного навчання у систему підготовки майбутніх 
учителів ще тільки здійснюється. Багато дослідників наголошують на 
необхідності активніше впроваджувати у практику вищої педагогічної школи 
елементи проблемного навчання, але все це залишається на рівні загальних 
рекомендацій. Тому ми маємо на меті, враховуючи структуру проблемного 
навчання, розробити технологію побудови проблемної лекції у контексті 
особистісної спрямованості дидактичної підготовки майбутнього вчителя 
початкової школи. 

Проблемне навчання має специфічні технологічні характеристики щодо 
його організації. Його особливість полягає у тому, що навчальна діяльність, 
яка управляється педагогом, повинна відображати пошукову діяльність 
студентів і рефлексивне ставлення до власної діяльності. Дидактичну основу 
проблемного навчання і лекції, зокрема, складає проблемна ситуація. Вона 
має пізнавальну функцію, конструкцію якої задає педагог з метою 
стимулювання пізнавальної діяльності студентів. Для викладача побудова 
проблеми складає умову організації проблемного навчання. Педагог 
розробляє задачі і завдання, які дозволяють включити майбутніх учителів в 
активний пізнавальний процес, створюючи проблемні ситуації. Проблемне 
навчання складається з проблемного викладання і проблемного учіння. 
Проблемне викладання базується на проектуванні навчальної діяльності, 
системи пізнавальних ситуацій, а також психологопедагогічному управлінні 
їх розв’язанням студентами. Проблемне учіння може розглядатися як повна 
структура навчальної діяльності, в якій представлено аналіз задачі-ситуації з 
позицій інформаційного наповнення, цілей і умов для розв’язання, що 
закінчується формулюванням проблеми, висуненням гіпотези і її 
обґрунтуванням, прийняттям розв’язку і робочою програмою дій, 
виконавською діяльністю і аналізом отриманих результатів. 

Навчальна ситуація стає проблемною, якщо її характеристики 
сприймаються і оцінюються суб’єктом з точки зору його цілей і цінностей. 
Під проблемною ситуацією слід розуміти усвідомлене суб’єктом утруднення, 
шляхи подолання якого вимагають пошуку нових знань, нових способів дій. 
Проблемна ситуація – джерело мислення. Тому для цього необхідно, щоб 
вона була прийнята суб’єктом для розв’язання. А це можливо, якщо у 
суб’єкта є достатні базові знання, які відповідають предметному змісту 
ситуації. Таким чином, проблемна ситуація повинна бути об’єктивізована 
суб’єктом. Це означає суб’єктивне розуміння  студентом цілей, ставлень до 
об’єкта вивчення і усвідомлення невизначеності (наявної чи прихованої), де 
існує розрив між тим, що відомо, і тим, що невідомо. 

Специфіка проблемної лекції не у представленні викладачем готової 
інформації, а у створенні проблемної ситуації, в процесі якої у студентів 
виникають пізнавальні протиріччя. Це збуджує активне мислення майбутніх 
учителів, спрямовує на пошук істини, стимулює їх пізнавальні інтереси і 
творчі прагнення. Проблемна ситуація в лекції є дидактичною умовою для 



висунення і формулювання навчальної проблеми,  яка є результатом 
певного етапу професійної діяльності педагога через структурування 
навчального матеріалу. Для того, щоб здійснити моделювання навчальної 
проблеми в процесі викладу лекційного матеріалу, викладач повинен 
виконати наступну систему послідовних дій – 

підготовчий етап: 
- розробка конкретної навчальної задачі; 
- аналіз змісту навчального матеріалу; 
- аналіз підготовленості студентів і визначення рівня їх операційних 

знань, умінь і навичок, а також їх психологічної готовності; 
- встановлення відповідності між рівнем складності навчальної 

проблеми і підготовленістю студентів до її розв’язання; 
основний етап: 
- формулювання проблеми у вигляді питання чи завдання; 
- створення проблемної ситуації; 
- постановка навчальної проблеми; 
- побудова навчальної задачі; 
- проектування педагогічного управління розумовим пошуком і 

розв’язанням навчальної проблеми з позиції студентів (формулювання 
гіпотези або декількох гіпотез, що базуються на припущеннях та вже відомих 
фактах; доведення гіпотез), для чого розробляється методика керівництва 
навчальними діями, складається інструктивна частина завдання; 

- створення методичного апарату з корекції помилок, неточностей, які 
можуть бути допущені студентами, передбачення можливих наслідків із 
кожної гіпотези - складання системи додаткових індивідуальних завдань і 
питань для виявлення неправильно виконаних дій майбутніх учителів, 
визначення способів методичної підказки і  дидактичної допомоги; 

- організація самоконтролю студентів за виконанням роботи з 
допомогою серії контролюючих питань і завдань; 

- перевірка виконання студентами роботи, корекція помилок в ході 
лекції; 

- висновки  та узагальнення самостійної роботи студентів і включення їх 
у вивчення нового наукового питання, нової проблеми. 

Основними етапами пізнавальної діяльності у процесі розв’язання 
проблемної ситуації студентами є: усвідомлення проблеми, розв’язання 
проблеми і перевірка розв’язку. 

Перший етап – усвідомлення проблеми – характеризується виділенням 
задачі у проблемній ситуації, що пов’язано з умінням побачити розрив між 
відомим і невідомим, з проведенням аналізу інформації, виділенням протиріч 
у ній. Розуміння задачі пов’язане також з вибором засобів розв’язання, що 
супроводжується реконструкцією вже відомого, з виділенням існуючих 
фактів і зв’язків, яких не вистачає, з інтерпретацією у відповідності із 
загальнотеоретичними положеннями. У результаті цієї діяльності 
формулюється запитання, яке виявляє головне, предмет вивчення, і тим 



самим намічає послідовність актів розв’язання, визначає напрям, за яким слід 
шукати відповідь. 

Другий етап – планування виконавських дій, концептуальна модель – 
передбачає вироблення гіпотези і прийняття рішення. Це центральний етап. 
Гіпотеза – це проектований суб’єктом результат, вибір способів розв’язання, 
які ведуть до усунення виявлених протиріч; гіпотетичне мислення – 
прогнозування, евристичні процедури пошуку. Гіпотеза дозволяє зробити 
мисленнєвий перехід від того, що очевидно, до того, що слід знайти. 

Третій етап – перевірка розв’язку. Це завершальний етап у розв’язку 
проблеми. Він включає оцінку гіпотези, правильності виконаних дій, 
представляє собою апробацію гіпотетичного рішення, аналіз і оцінку 
достовірності отриманих результатів, відповідності їх основним теоретичним 
положенням науки, а також практики. Якщо перевірка підтверджує 
правильність обраної стратегії розв’язання, то на цьому розв’язок 
поставленої задачі закінчується. Якщо виявляється невідповідність 
отриманих результатів основним критеріям достовірності, то пізнавальний 
процес продовжується: вносяться корективи, будується нова гіпотеза – знову 
розробляється стратегія розв’язку, здійснюється розв’язок проблеми і 
контроль. 

Лекція може включати невелику кількість проблемних ситуацій і їх 
розв’язок або один повний акт пізнавального процесу, який включає у свій 
склад усі ланки проблемної ситуації. 

Розглянемо приклад проблемної лекції з дидактики для майбутніх 
учителів початкових класів, де проблемна ситуація будується на  пропозиції 
зробити вибір способу розв’язання поставленої проблеми і вводиться нова 
інформація, яка доповнює вже існуючу у проблемній задачі. Тема: „Основні 
тенденції розвитку національної системи освіти”. 

Викладач створює проблемну ситуацію, запропонувавши студентам два 
теоретичних твердження, в яких прогнозується розвиток сучасної школи і 
формулюється визначення мети національної системи освіти. Пропонується 
зробити вибір між ними або скласти нове на основі параметрів, включених в 
інформацію задачі. Кожен студент повинен здійснити вибір на користь 
одного з тверджень. Після цього організується обговорення задачі з позиції 
кожного з тверджень, що представляє собою ніби розв’язання задачі; 
простежується хід розв’язання, починаючи з структурного аналізу 
інформації; потім здійснюється перевірка правильності розв’язання у зв’язку 
з тим чи іншим вибором, після чого можна перейти і до формулювання нової 
теоретичної позиції. Це логічна схема організації розв’язку проблеми. У 
процесі обговорення виділяється головна мета національної системи освіти: у 
першому випадку як всебічна освіченість особистості, у другому – всебічний 
розвиток особистості. 

Аналіз розв’язку проводиться у наступному порядку: розглядається 
зміст цільового призначення національної системи освіти, розкривається 
поняття „всебічна освіченість” і його аргументація, звертається увага на те, 
що всебічний розвиток особистості залишається перспективною лінією 



освітньої політики нашої держави, проводиться аналіз сьогоднішнього стану 
національної освіти (економічні проблеми, підготовка кадрів, проблеми 
оснащення закладів освіти). Потім з’ясовується тенденція тих змін, які 
відбуваються у системі національної освіти (характеризується зміст освіти – 
основні  державні документи, обговорюються питання альтернативної освіти 
–  інноваційних методів, форм і засобів навчання). І, нарешті, ставиться і 
разом із студентами розв’язується питання про соціальну функцію школи у 
зв’язку з підвищенням вимог до підготовки спеціалістів, інтеграційними 
процесами, які відбуваються у світі, проблемами перепрофілювання 
виробництва, а звідси проблемою підготовки кадрів і підвищення 
кваліфікації, зміни спеціальностей тощо. 

У зв’язку з цими процесами шкільна освіта повинна сприяти 
формуванню ініціативних, активних людей, самостійних і вміючих  швидко 
адаптуватися до будь-яких обставин, освічених у багатьох галузях наукового 
знання, розвивати особистість, здатну реалізувати свої потенційні сили. В 
аспектах даного процесу розглядається розв’язання задачі з позиції обох 
тверджень. У ході цього процесу вводиться лекційний матеріал-інформація 
про стратегічні лінії розвитку національної системи освіти (демократизація і 
гуманізація), про перспективи цього розвитку, про розвиток інтегративних 
тенденцій і одночасно про диференціацію шкільної освіти, про принципи 
побудови навчального плану, його гнучкості, відповідності регіональним 
особливостям і тощо. Після цього здійснюється оцінка правильності вибору 
того чи іншого варіанта, обраного на початку лекції, формулюються загальні 
висновки про те, що поняття всебічного розвитку особистості є більш 
широким, представляє генеральний напрям розвитку національної системи 
освіти і включає в себе всебічну освіченість людини. 

Успішність такої лекції забезпечена, по-перше, проблемністю її змісту, 
по-друге, проблемним навчанням, яке стимулює мотиваційну активність, по-
третє, сумісною пізнавальною діяльністю викладача та студентів і, по-
четверте, орієнтацією на „сьогоднішній день” і професійними аспектами 
педагогічної діяльності. 

Цей приклад побудови проблемної лекції вміщує в собі один великий 
цикл пізнавальної навчальної діяльності: аналіз інформації, яку вводить 
викладач під час роз’яснення окремих тверджень і понять; побудова гіпотези 
– вибір варіанта розв’язання, оцінка гіпотези в ході обговорення з 
викладачем. Але проблемна лекція може мати і більш складну структуру, 
оскільки у логічний зміст діалогічної і повідомлюваної інформації можна 
включати ряд внутрішніх підзадач, які вводяться відповідно до логіки 
генерального напряму. 

Таким чином, кожний гіпотетичний розв’язок проблемної задачі на 
прикладі нашої проблемної лекції можна подати у вигляді низки послідовних 
дій: аналіз змісту і мети → гіпотеза № 1; гіпотеза № 2;→ вибір → 
обговорення → аналіз аргументації → оцінка правильності вибору. 

Такого типу проблемна лекція має чітко виражену особистісну 
спрямованість, оскільки оцінка студентом проблемної ситуації повною мірою 



персоніфікується, тобто залежить від її суб’єктивного розуміння і 
індивідуальних професійно орієнтованих цілей. При цьому слід зазначити, 
що на лекції відбувається змістовна активна взаємодія суб’єктів навчального 
процесу (викладача і студентів), де кожний майбутній учитель націлений на 
отримання і систематизацію організованої викладачем інформації про об’єкт 
вивчення, а викладач спрямовує свої дії на трансформацію інформації метою 
управління навчальною діяльністю. Кінцева мета викладача і студентів – 
розвиток і формування особистості студентів. Залучаючись до процесу 
розв’язання проблемних пізнавальних задач, студентами засвоюється досвід 
індивідуальної творчої діяльності, підвищується внутрішня мотивація, 
розвивається уміння дидактичної рефлексії− самостійність, критичність і 
гнучкість професійного педагогічного мислення. 
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