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Анотація  
В статті розглядається технологія проблемного навчання, яка стимулює навчальний 

процес та підвищує загальну пізнавальну активність учнів на уроці. Визначається сутність 
проблемного навчання,окреслюється основна концепція та подається характеристика 
діяльності учнів в умовах проблемного навчання. розглядаються умови створення 
проблемної ситуації на уроках математики та етапи розв‟язку проблемної задачі. 
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Abstract  
The article deals with the technology of problem learning, which stimulates the educational 

process and enhances the general cognitive activity of the students at the lesson. The essence of 

problem education is determined, the basic concept is outlined and the characteristics of the students' 

activity in the conditions of problem learning are described. conditions of creating a problem situation in 

mathematics lessons and stages of solving a problem problem are considered. 
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Трансформаційні процеси, що відбуваються сьогодні в житті 
суспільства, стосуються всіх сфер його діяльності й існування, зокрема 
освітньої сфери як основоположної компоненти формування світогляду 
особистості. Швидкий розвиток прогресу, практично некерований та 
непрогнозований процес суспільних переворотів, розпаду держав і змін 
геополітичної карти світу, наукових винаходів та їх впровадження в життя 
вплинули на вимоги, що стоять перед освітніми системами останніх 
десятиліть.  

Сучасна педагогічна наука знаходиться в процесі постійного 
розвитку: в міру зміни ролі людини в культурі, економіці й усіх сферах 
суспільних відносин змінюються і цілі, які ставить перед собою освіта, 
удосконалюються педагогічні методи, з'являються нові ідеї.  

Новим подихом у веденні навчально-виховного процесу є 
використання проблемних ситуацій на уроках математики, як основного 
методу проблемного навчання, який стимулює навчальний процес та 
підвищує загальну пізнавальну активність учнів на уроці.  

Формування потенційних можливостей сучасного учня пов‟язане з 
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удосконаленням самого процесу навчання, спрямованого на підвищення 
розумової діяльності учня, розвиток його творчого мислення. Головним 
показником ефективності навчання є не просто сума знань, які учень 
засвоїв у процесі перебування у школі, а здатність використовувати 
самостійно здобуті знання у розв‟язанні неординарних завдань, проблем 
і суперечностей.  

Поняття «проблемне навчання» з‟явилося в середині ХХ століття. 
Ця технологія, на думку її авторів, має компенсувати недоліки 
традиційного або пояснювально-ілюстративного виду навчання. Один із 
авторів, В. Окунь – так визначає сутність її: «Проблемне навчання 
ґрунтується не на передаванні готової інформації, а на отриманні учнями 
певних знань та вмінь, шляхом вирішення теоретичних та практичних 
проблем. Суттєвою характеристикою цього навчання є дослідницька 
діяльність учня, яка з‟являється в певній ситуації і змушує його ставити 
питання-проблеми, формулювати гіпотези та перевіряти їх під час 
розумових і практичних дій» [4, с. 225]. Безумовно, вона не вирішує всіх 
проблем, які виникають у навчальному процесі, але вона має суттєві 
переваги порівняно з пояснювально-ілюстративним методом навчання. 
Теорія проблемного навчання має глибоке історичне коріння. Один з 
найдавніших його методів – евристична бесіда, яку започаткував 
грецький філософ Сократ. Вона передбачає, що на гостре, цікаве 
проблемне запитання вчителя учень самостійно знаходить правильну 
відповідь. В другій половині ХХ ст. технологію проблемного навчання 
розвивали А. М. Алексюк, І. Я. Лернер, А. М. Матюшкін, М. І. Махмутов, 
М. М. Скаткін та ін. Російський педагог І. Я. Лернер визначає основну 
концепцію проблемного навчання: «Проблемне навчання полягає в тому, 
що в процесі творчого вирішення учнями проблем і проблемних завдань  

у певній системі відбувається творче засвоєння знань і умінь, оволодіння 
досвідом творчої діяльності, формування суспільної активності 
високорозвиненої, свідомої особистості» [2, с. 12].  

На думку М. Махмутова, проблемне навчання охоплює декілька 
етапів: усвідомлення проблемної ситуації, формулювання проблеми на 
основі аналізу ситуацій, вирішення проблеми, яке передбачає 
пропонування, зміну та перевірку гіпотез, перевірку рішення [4].Основним 
елементом проблемного навчання є «проблемна ситуація», яка має свою 
функціональну характеристику. Проблемна ситуація – це така ситуація, 
при якій суб‟єкт хоче розв‟язати складні для себе задачі, але йому не 
вистачає відповідної інформації (знань) і він самостійно повинен її 
відшукати [5, с. 229]. О.М. Матюшкін виділяє 4 етапи розв'язку 
проблемної задачі:  
−використання відомих способів розв'язку – етап «закритого» розв'язку 

проблеми;  
−виникнення проблемної ситуації та розширення області пошуку нових 

способів розв'язку – етап «відкритого» розв'язку проблеми та 
відкриття нового відношення або принципу дії; 
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− реалізація нового, відкритого принципу;  
− перевірка правильності отриманого розв'язку – загальна схема 

процесу розв'язку [3]. 
Проблемна  ситуація  в  навчанні  математики  –  це  пізнавальна  

трудність, для подолання якої учні мають здобути нові знання або 
докласти інтелектуальних зусиль. Відомо, якщо активізувати пізнавальну 
активність школярів, то потреба в нових способах дій стає для них 
природною й необхідною. Учні самі, того не помічаючи, потрапляють під 
вплив проблемної ситуації.  

Наука довела, що джерелом виникнення проблемних ситуацій і 
рушійною силою їх розв‟язання є протиріччя. Психологи встановили, що 
найсприятливіші умови для творчого мислення складаються тоді, коли 
людина стикається з протиріччями, які вона не в змозі пояснити на основі 
наявних знань і досвіду, коли перед нею виникає проблема, яку 
необхідно розв‟язати. Мислення активізується під час зіставлення 
наявних знань із новими обставинами, при бажанні зрозуміти причини і 
суть нових фактів і явищ, пояснити протиріччя.  

А. Матюшкін виокремлює 6 правил створення проблемної ситуації 
[3]:  

1. перед суб'єктами учіння слід поставити таке практичне або 
теоретичне завдання, виконання якого вимагає засвоєння нових 
знань і опанування нових навичок і умінь;  

2. завдання має відповідати розумовим здібностям суб'єктів учіння;  
3. проблемне завдання дається до пояснення матеріалу, що 

вивчається;  
4. проблемними завданнями можуть бути: засвоєння навчального 

матеріалу; формулювання запитання, гіпотези, практичне завдання;  
5. одна і та сама проблема може бути створена різними типами 

завдань;  
6. розв'язанню дуже складної проблемної ситуації, суб'єкт викладання 

сприяє шляхом указування суб'єкту учіння причин невиконання 
даного йому практичного завдання або неможливості пояснення ним 
тих чи інших фактів.  

Отже, проблемні ситуації в процесі навчання виникають, коли учні 
стикаються з суперечливими факторами, закладеними в предметах і 
явищах природи, або з невідповідністю між відомими знаннями чи 
способами дії і невідомими, тобто тими, які потрібно здобути в процесі 
пізнання.  

Проблемна ситуація характеризується уявною несумісністю двох 
інформацій. Поєднання двох несумісних інформацій, яке породжує 
проблему, називають інформаційно-пізнавальною суперечністю.  

Структуру її можна подати у вигляді поєднання однієї інформації з 
їй несумісною другою інформацією, об'єднаних за допомогою логічного 
сполучника «і». Необхідно підкреслити, що проблемну ситуацію не 
можна створювати на незнанні учнями якого-небудь матеріалу, вона 
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завжди створюється на знанні, але на суперечливому знанні.  

Після створення проблемної ситуації здійснюється формулювання 
проблеми, тобто об'єктивного питання (комплексу запитань), розв'язання 
якого становить значний практичний чи теоретичний інтерес.  

Побачити проблему – це означає усвідомити те питання, яке 
випливе з поєднання несумісних, на перший погляд, інформацій. Уявна 
несумісність цих суперечливих інформацій і веде до виникнення 
питання, до формулювання проблеми.  

Отже, щоб сформулювати проблему, яка випливає з даної 
проблемної ситуації, необхідно чітко визначити одну і другу суперечливі 
інформації. Здійснюючи операцію порівняння, встановити між ними 
різницю чи їх тотожність і розв'язати цей «розумовий конфлікт», 
сформулювавши проблему, або, як інколи кажуть, проблемне запитання. 
Запитання «чому?», яке виникає унаслідок проблемної ситуації, є лише 
першим і необхідним кроком до формулювання проблеми, а для її 
остаточного формулювання необхідно всебічно і глибоко проаналізувати 
саму проблемну ситуацію.  

Діяльність по усвідомленню проблеми має творчий характер, 
вимагає такого самого підходу вчителя до її організації, вона антипод 
діяльності за зразком, алгоритмом і не терпить чіткого наслідування 
будь-якому універсальному правилу. Однак і така діяльність може бути 
скерована певними настановами:  

1. основна мета діяльності вчителя і учнів на етапі аналізу 
проблемної ситуації і постановки проблеми є осмислення проблеми 
кожним учнем, без чого неможлива його подальша пошукова діяльність;  

2. потрібно добре знати структуру даного етапу, володіти 
прийомами, вміти їх комбінувати, виходячи з конкретних педагогічних 
умов.  

Для створення проблемної ситуації потрібно виконати ще ряд умов.  
1. Проблемне завдання, на основі якого створюється 

проблемна ситуація, повинно ґрунтуватися на тих знаннях і вміннях, 
якими володіють учні, тобто, щоб зміст був доступний для них, тому 
завдання має випливати із змісту матеріалу, який вивчається, бути 
логічно пов’язаним з ним.  

Проблема і задача - це різного роду знакові моделі проблемної  

ситуації. Тому будь-яка проблема утримує сутнісні елементи проблемної 
ситуації, але не кожна проблемогенна ситуація є проблемною, вона нею 
ще повинна стати.  

Проблемна задача виникає у тому випадку, коли вдається 
приблизно визначити невідоме, шляхом перетворення певних умов.  

За А.М. Алексюком: «Проблемна задача містить в собі чітко 
визначені вимоги або параметри, яким обов‟язково має відповідати 
одержане рішення. Водночас учень володіє таким рівнем знань, навичок  

і умінь, який дає йому можливість відшукати результат або способи 
розв‟язання, інакше він не зможе розв‟язати проблему, і вона втратить 
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значення навчальної» [1].  

Дехто з учителів процес розв‟язання навчальних проблем 
ототожнює з процесом розв‟язання звичайних задач, а проблемні 
запитання і проблемні практичні задачі взагалі не відносить до 
навчальних проблем. Це призводить до зниження ефективності занять. 
Навіть коли правильно сформульована навчальна проблема, вміло 
створена проблемна ситуація, навчання не досягає бажаного успіху, 
якщо розв‟язання проблемної задачі побудовано неправильно.  

М.І. Махмутов визначає навчальну проблему «як відображення» 
логіко-психологічного протиріччя процесу засвоєння, яке визначає 
напрям розумового пошуку, спонукає інтерес до дослідження 
(пояснення) сутності невідомого і веде до засвоєння нового поняття або 
нового способу дії при розв‟язуванні задач [4].  

Необхідно зазначити, що уміння бачити проблему там, де вона є, 
не менш важливе від уміння її вирішити. До того ж, розв'язання проблем, 
виявлених самими учнями, відбувається на вищому рівні розумової 
активності.  

2. Виконання проблемного завдання має викликати в учнів 
потребу в нових знаннях чи способах дії.  

Спостереження показують, що без врахування інтересів і потреб 
учнів, організовувати проблемне навчання неможливо. Навіть ідеальні 
проблемні завдання не утворять проблемної ситуації, якщо учень 
поставиться до них байдуже. Тому кожне заплановане проблемне 
завдання необхідно проаналізувати як з інформаційного, так і з 
мотиваційного боку.  

3. Проблемні завдання, які вчитель планує розв’язати на уроці,  
мають бути узагальнюючими. Перехід від однієї проблемної ситуації до 
наступної, яка містить нові знання чи спосіб дії, повинен передбачати 
забезпечення подальшого розвитку дій і мислення учнів.  

4. Важливою умовою успішного створення проблемних 
ситуацій є правильне і вміле формулювання проблемного завдання.  
Формулюючи проблемні завдання, не слід вживати слів, зміст яких учні 
розуміють погано.  

На цьому етапі висувають гіпотези щодо шляхів розв'язання 
сформульованої проблеми. Як відомо, гіпотеза – це своєрідна стратегія 
вирішення проблеми. Її створення можливе тільки тоді, коли учні дуже 
глибоко вникнуть у суть самої проблеми, усвідомлять її глибину.  

Взагалі кажучи, у ході уроку учні разом з учителем можуть висунути 
декілька гіпотез вирішення поставленої проблеми. Кожну з гіпотез треба 
перевірити. Отже, наступний етап технології проблемного вивчення 
матеріалу –перевірка висунутих гіпотез.  

Перевірка висунутих гіпотез передбачає залучення учнів до 
активної розумової діяльності. Вона відбувається з допомогою учителя. 
Якщо декілька учнів висунули гіпотези, то виникає потреба сформувати 
групи, які б займалися перевіркою кожної гіпотези. Необхідно вислухати 
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кожну групу, знайти в міркуваннях помилку, якщо вона є.  

На етапі аналізу отриманих результатів і перевірки гіпотез, учитель 
разом з учнями відбирає ту гіпотезу, яка доведена без жодної наукової 
помилки. Їх може бути декілька. Але якщо вони правильно доведені, то 
повинні привести до однакового результату. Критерієм відбору гіпотез є, 
звичайно, практика. Треба намагатися одержаний результат перевірити 
будь-яким практичним способом або просто іншим способом. Нарешті, 
критерієм відбору може бути авторитет і знання учителя.  

Висновок і узагальнення як елемент методу і технології не є, однак, 
остаточною ланкою в ланцюгу міркувань, хоч і виділяє ті знання, які 
нарешті отримали учні. Остаточну крапку ставить повернення до 
проблемної ситуації. Коли знову повертаємося до проблемної ситуації, 
то з погляду отриманих знань з'ясовуємо, а чому, власне, виникла ця 
ситуація, і даємо їй пояснення.  

Аналізуючи всю послідовність етапів проблемної технології, 
бачимо, що самі знання учні отримують ніби то як побічний продукт, 
адже головна увага була приділена власне розв'язанню проблеми, тобто 
шляху одержання цих знань, методу їх здобування. У тому і цінність 
проблемного вивчення матеріалу. Як бачимо, при проблемному навчанні 
нові знання учень отримує не в готовій формі, а внаслідок своєї 
розумової праці, вони є його власним відкриттям, продуктом його 
розумової діяльності.  

Варто зазначити, що застосування проблемного методу під час 
вивчення математики у розумовому розвитку учнів принесе безумовну 
користь тільки тоді, коли воно буде підпорядковано чіткій системі роботи 
вчителя з використання активних методів навчання.  

Отже, навчальна проблема зароджується, як «знання про 
незнання», як відображення невідповідності в них. Сприйняття учнями 
суперечності породжує проблемну ситуацію і якийсь час проблема існує 
як складова її частина. В результаті аналізу проблемної ситуації 
проблема викристалізовується й усвідомлюється учнями, як проблемне 
запитання, задача або завдання. Щоб усвідомити проблему слід 
визначити несумісні інформації, судження, що містяться в ній. Для цього 
на етапі аналізу і постановки проблеми потрібно здійснити ряд 
пошукових процедур, тобто сукупність пошукових прийомів і операцій, 
що ведуть до розв'язання окремих етапів проблеми.  

Впровадження у навчальний процес з математики проблемного 
навчання, порівняно із так званою «пасивною» моделлю має ряд 
переваг: учні засвоюють усі рівні пізнання (знання, розуміння, 
застосування, аналіз, синтез, оцінку); відсоток засвоєння, як правило, 
високий; педагог сильніше розкривається перед учнями як особистість, 
виступає як лідер, організатор; роль учнів активна, вони приймають 
важливе рішення стосовно процесу навчання; джерело мотивації 
внутрішнє (інтерес самого учня).  

Принцип проблемності відбиває в логіці побудови навчального 
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процесу, у змісті досліджуваного матеріалу, у методах організації 
учбово-пізнавальної діяльності учнів і керування нею, у структурі уроку і 
формах контролю вчителя за процесом і результатом діяльності учнів. 
Якщо вчитель добре засвоїть зміст і сутність теорії організації процесу 
проблемного навчання, опанує формами, методами і технічними 
засобами навчання і буде систематично творчо застосовувати засвоєне 
на практиці, то успіх прийде сам. Тому проблемному навчанню слід 
надавати значне місце в процесі вивчення математики. 
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Анотація  
У статті розглянуто водні ресурси та гідрографічну мережу басейну Південного Бугу. 

Проаналізовано причини нерівномірності річкового стоку. Подано основні гідрографічні 
характеристики річок у басейні Південного Бугу. 

Ключові слова  
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Abstract  
The article deals with water resources and hydrographic network of the Southern Bug basin. 

The reasons of uneven river flow are analyzed. The main hydrographic characteristics of rivers in 
the basin of the Southern Bug are presented.  

Keywords  
Southern Bug, river, river runoff, reservoirs, rates, water resources. 

 

Річка Південний Буг належить до великих річок басейну Чорного 
моря, бере початок на Волино-Подільському плато у с. Холодець 
Хмельницької області, впадає в Бузький лиман, створюючи нижче гирла 
р. Інгул (м. Миколаїв) Бузький лиман завдовжки 47 км, завширшки 2,7–8 
км. За загальними кліматичними умовами басейн Південного Бугу в 
основному знаходиться в районах нестійкого і недостатнього 
зволоження, а пониззя басейну охоплює райони посушливого степу [3]. 
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