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Анотація  
У статті розглядається актуальність застосування методу проблемного навчання під 

час освітнього процесу, зокрема, з астрономії. Розкрито поняття проблемного навчання та 
проблемної ситуації як невід‟ємних складових сучасної системи освіти. Наведено способи 
створення проблемної ситуації та класифікацію рівнів проблемного навчання. Подано 
історичну довідку зародження і розвитку проблемного навчання. 
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bstract  
The article considers the relevance of the use of the method of problem education during 

the educational process, in particular, on astronomy. The concept of problem learning and the 
problem situation as an integral part of the modern educational system is revealed. The ways of 
creating a problem situation and the classification of levels of problem learning are given. A 
historical certificate of origin and development of problem learning is provided. 
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Інтенсивне реформування усіх сфер суспільного життя, соціально-
економічні й політичні реформи, конкуренція на ринку праці, грандіозний 
потік інформації, розвиток науки і техніки вносять суттєві корективи в 
наше життя, визначають нові пріоритети й цінності людей. Сучасний 
ринок праці потребує творчої особистості, здатної самостійно мислити, 
генерувати оригінальні ідеї, приймати сміливі, нестандартні рішення [3].  

У Законі України «Про освіту» від 05.09.2017 р. зазначено, що 
метою повної загальної середньої освіти є всебічний розвиток, 
виховання і соціалізація особистості, яка здатна до життя в суспільстві та  
цивілізованої взаємодії з природою, має прагнення до 
самовдосконалення і навчання впродовж життя, готова до свідомого 
життєвого вибору та самореалізації, відповідальності, трудової 
діяльності та громадянської активності [2].  

Основною тенденцією в розвитку освіти сьогодні є перехід від 
традиційного (репродуктивного) навчання, як процесу запам‟ятовування 
та відтворення, до продуктивного, творчого, як процесу розумового та 
особистого розвитку учня [6, с.4].  

Астрономія – одна з найдавніших наук, що зародилась із 
практичних потреб людини й бажання пізнати довкілля. Сучасна 
астрономія – наука про небесні світила, про закони їхнього руху, будови і 
розвитку, а також про будову і розвиток Всесвіту в цілому, є однією із 
важливих складових природознавства. Нині вона є всехвильовою, 
експериментальною й еволюційною наукою. У кожному космічному явищі 
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і процесі можна спостерігати прояви основних, фундаментальних законів 
природи [1, с.1].  

Програму навчання астрономії на рівні стандарту орієнтовано на 
світоглядне сприйняття і розуміння астрономічних об‟єктів, основних 
закономірностей перебігу астрономічних явищ, загального уявлення про 
будову Всесвіту, методи його пізнання, а також на усвідомлення ролі 
астрономічного знання в житті людини й суспільному розвитку.  

Програма профільного навчання астрономії передбачає 
систематизоване вивчення основ системи знань про методи й 
результати досліджень законів руху, фізичної природи, еволюції 
небесних тіл і Всесвіту в цілому, вплив космічних явищ на Землю та 
місце людини у Всесвіті, формування наукового світогляду та наукового 
стилю мислення учнів на основі сучасної науково-природничої картини 
світу, оволодіння методами наукового пізнання та усвідомлення 
астрономічного знання на рівні, потрібному для подальшого його 
використання в професійній діяльності та продовженні природничої чи 
технічної освіти.  

Особливість навчально-виховного процесу під час навчання 
астрономії зумовлена її суттю як науки. Астрономія є наочною, 
доступною для розуміння і певною мірою романтичною наукою. З одного 
боку, вона вивчає об‟єкти та явища, багато з яких людина може 
спостерігати на зоряному небі неозброєним оком, а їх походження 
завжди цікавило людей. З другого боку, астрономія – це точна наука, яка 
використовує багатий математичний апарат, знання з фізики, хімії, 
біології та інших наук. Під час навчання астрономії треба повною мірою 
використати знання і вміння, засвоєні учнями у процесі вивчення інших 
природничо-наукових предметів. Організовуючи освітній процес, треба 
використовувати різні методи, зокрема, словесні (навчальна лекція, 
розповідь, бесіда тощо), наочні (використання приладів і моделей, 
аудіовізуальні засоби навчання) та практичні заняття (вправи, 
спостереження) [1, с.7].  

Проблемне навчання – система методів, засобів, що шляхом 
розв‟язування проблемних завдань у процесі засвоєння нових знань 
формують в учнів творче мислення та пізнавальні інтереси [4].  

Метою проблемного навчання є одержання нових знань, 
формування теоретичних і практичних умінь учнів через розв‟язування 
завдань, що виникають у проблемних ситуаціях, створених учителем. У 
педагогічній літературі знаходимо інформацію, що метод проблемного 
навчання має переваги в порівнянні зі стихійним тренуванням та 
механічним запам‟ятовуванням навчального матеріалу без його 
розуміння [5]. Ідеї активного одержання знань, формування розумових 
здібностей та прийомів дослідницької діяльності, залучення до наукового 
пошуку, розвиток творчості найбільш повно знаходить своє вираження у 
розробці та застосуванні елементів проблемного навчання, яке 
засноване на активізації мислення у процесі самостійної діяльності [3]. 
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Проблемне навчання позитивно впливає на засвоєння всіх 
чотирьох компонентів змісту освіти (знання, вміння та навички, досвід 
творчої діяльності, ціннісні орієнтації) на кожному занятті. Елементи 
проблемного навчання мотивують учнів на самостійний пошук 
інформації, активізують мислення, а значить роблять знання 
особистісно-значущим надбанням. Вони дозволяють навчити дітей 
самостійно бачити проблему, формулювати її й знаходити шляхи її 
вирішення.  

Проблемне навчання орієнтоване на формування та розвиток 
здатності до творчої діяльності і потреби в ній, тобто воно інтенсивніше 
впливає на розвиток творчого мислення учнів. Елементи проблемного 
навчання спрямовані на те, щоб поставити учня в положення 
першовідкривача, дослідника деяких посильних для нього проблем [6, 
с.3].  

При проблемному навчанні істотно посилюється роль самостійної 
освіти, ініціативність. Самостійність мислення не можна отримати 
шляхом одностороннього вивчення готової інформації, йому 
перешкоджають репродуктивні методи навчання. Самостійний пошук 
вирішення проблемної ситуації розвиває відчуття відповідальності, 
підвищує само мотивацію, волю учнів. Крім того, в процесі проблемного 
навчання передбачається, що учні самостійно вибирають і обробляють 
різні джерела інформації, у тому числі й ті, з якими вони працюватимуть  

в подальшому, і звертатися до цих джерел їм доводиться частіше, ніж 
тим, хто навчається за традиційною програмою.  

Групова організація роботи учнів у процесі проблемного навчання 
приводить до зміцнення між особових відносин, розвиває взаємодію в 
навчальному мікросоціумі.  

Надзвичайно важливою функцією проблемного навчання є 
підвищення мотивації учнів. Як стверджував Г. Галілей: «ви не в змозі 
навчити людину чому-небудь. Ви можете лише допомогти йому виявити 
це усередині себе». Взагалі без мотивації навчальна діяльність, як і 
будь-яка інша, практично неможлива. Без зворотної позитивної реакції 
учнів навчальний процес або втрачає свою ефективність, або приводить 
до значного стомлення учнів, їх емоційних перевантажень.  

В цьому відношенні проблемне навчання має більш виграшне 
положення, оскільки його характеризує творча, а не репродуктивна 
діяльність учнів; учні дістають більше можливості самореалізуватися в 
процесі навчання, постійна постановка і вирішення проблемних завдань 
є прийнятною для підтримки неослабного інтересу і активності учнів [6,  
с.9-10]. 

Проблемне навчання називають також сократівським, евристичним  
методом або дослідницьким навчанням [4]. Ще Сократ (469-399 рр. до 
н.е.) у своїх знаменитих бесідах вчив слухачів вмінню логічно мислити, 
шукати істину, розмірковуючи. Французький енциклопедист Ж.Ж. Руссо 
(1712-1778 рр.), щоб учень захотів дізнатися і 
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знайти знання, створював для нього спеціальні ситуації, що змушують до 
пізнавального пошуку. Великі педагоги минулого (І.Г. Песталоцці, А. 
Дистервег та ін.) вчили так, щоб учні не тільки отримували, але й шукали 
знання. Проте повною мірою проблемне навчання отримало поштовх до 
розвитку та впровадження в ХХ ст., зокрема в педагогіці Дж. Дьюї, який 
виступив із критикою словесної, книжкової школи, що дає дитині готове 
знання, нехтуючи його здатністю до діяльності і пізнання. Саме Дьюї 
запропонував модель навчання, застосовуючи яку, учитель організовує 
діяльність учнів шляхом вирішення поставлених проблем із 
використанням отриманих знань, навчаючись при цьому самостійно 
ставити завдання та знаходити їх рішення, що і є реалізацією 
практичного спрямування навчання учнів.  

Навчання як дослідження проблем розробляли американський 
психолог Дж.С. Брунес, а також вітчизняні вчені І.Я. Лернер, Т.В. 
Кудрявцев, А.М. Матюшкін, М.І. Махмутов та ін. [5].  

На практиці проблемне навчання реалізується через систему 
проблемних завдань, джерелами яких є історія науки і техніки, життєві 
факти, екстремальні ситуації, альтернативні методи розв‟язування 
завдань.  

Проблемне навчання передбачає створення вчителем проблемних 
ситуацій і їх розв‟язання учнем на уроці та в позаурочний час як 
самостійно, так і колективно під час гурткової роботи або розробки 
проекту.  

Для постановки проблемної ситуації необхідні: проблеми, труднощі, 
суперечності між старим і новим, відомим і невідомим, недостатність 
стандартних засобів діяльності, наявність пізнавальної потреби. Як 
правило, про проблемну ситуацію свідчать запитання: «Чому?», «Як?», 
«У чому причина?», «Який зв‟язок між цими явищами?» тощо [3].  

Проблемну ситуацію означають як особливий стан учня, що 
свідчить про його пізнавальну потребу в пошуку нових знань або 
принципів дії [4]. Особливістю проблемної ситуації є те, що знайти її 
розв‟язок на основі досвіду неможливо, а необхідно, опираючись на 
здобуті знання, розробити новий спосіб розв‟язання або виявити нову 
закономірність.  

Виділяють наступні способи створення проблемної ситуації:  

–Зіткнення школяра з явищами, факторами, які вимагають теоретичного 
пояснення;  

–Спонукання учнів до аналізу зовнішніх суперечливих фактів, явищ, 
висловлювань;  

–Спонукання до вибору із суперечливих фактів, висловлювань тих, які 
вважають вірними і обґрунтування вибору;  

–Спонукання до самостійного порівняння, зіставлення фактів, явищ, дій;  

–Спонукання до висування гіпотез, формулювання висновків та їх 
перевірки [6, с.5-6]. 
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Умовою успішності проблемного навчання є високий творчий 
потенціал, інтелектуальна працездатність, професійна майстерність 
учителя. Він повинен ставити проблеми відповідно до пізнавальних 
можливостей школярів, організувати їхню пізнавальну активність, 
дозувати свою допомогу, фіксувати стадії розв‟язання проблеми.  

У проблемному навчанні виділяють три основні етапи: постановку 
проблеми, її формулювання і розв‟язання. Якщо проблема поставлена і 
розв‟язана вчителем, то в кращому випадку він досягне від учнів 
відносного розуміння. В тому ж випадку, коли учні самі усвідомлюють 
проблему, самі її формулюють і розв‟язують, а вчитель лише координує і 
контролює їх діяльність, вони оволодівають дослідницьким рівнем 
розуміння даної проблеми.  

Структура заняття з елементами проблемного навчання 
складається з послідовності навчальних проблем, створених вчителем. 
Задача педагога – вислухати різні точки зору, координувати напрямок 
розмірковування учнів за допомогою системи запитань, коректувати 
помилки, допомагати у роботі з різними джерелами інформації.  

Щоб допомогти учням усвідомити сутність задачі, вчитель повинен 
сформулювати питання, які розкривають протиріччя, закладені в 
проблемі (наприклад, «Які є точки зору?», «Що ви припускали, а що 
вийшло насправді?», «Що вам заважає виконати завдання?» тощо). 
Після цього у формі фронтальної бесіди доцільно сформулювати 
навчальну проблему та через неї тему заняття.  

Наступна частина освітньої співпраці – це висунення гіпотез та 
пошук шляхів розв‟язання проблеми. Задача вчителя полягає в тому, 
щоб підказками, заохоченнями спонукати учнів до висунення гіпотез, а 
потім до їх перевірки.  

На останньому етапі заняття учні з допомогою вчителя повинні 
зробити загальний висновок за проблемою, що розглядалась. Для цього 
знову звертаються до основної проблемної задачі, чітко виділяють 
головну гіпотезу і формулюють відповідь. При цьому доречно 
запропонувати учням визначити, що нового вони дізналися, яке значення 
мають ці знання [3].  

Залежно від рівня самостійності учнів, виділяють чотири рівні 
проблемного навчання:  

1. Проблемний рівень – педагог самостійно ставить проблему і 
самостійно її вирішує.  

2. Частково-пошуковий рівень – проблемну ситуацію створює 
вчитель, а учні залучаються на окремих етапах вирішення проблеми.  

3. Пошуковий рівень – проблемну ситуацію створює вчитель, а 
вирішують учні в процесі самостійної діяльності.  

4. Дослідницький рівень – учні самі формулюють проблему і 
самостійно її вирішують [6, с.6].  

Отже, основною відмінністю між технологією проблемного навчання 
та традиційною технологією навчання є те, що його метою є не тільки 
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засвоєння результатів наукового пізнання, системи знань, але й власне 
процесу отримання цих результатів, формування пізнавальної діяльності 
й розвиток творчих здібностей [3]. 
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Аннотація  
Здійснено розгляд однієї із технологічних стадій адитивного процесу, стадію 

товстошарової металізації, а саме дослідження можливості стабілізації розчинів 
товстошарового міднення, впливу природних компонентів на якість мідних покриттів і 
пробільних місць. 
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Діелектрик, плата, металізація, міднення 

Abstract  
The consideration of one of the technological stages of the additive process, the stage of 

thick-layer metallization, namely, the study of the possibility of stabilizing thick-layer copper 
solutions, the influence of natural components on the quality of copper coatings and open spaces. 
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