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ВИКОРИСТАННЯ ПРОБЛЕМНОГО НАВЧАННЯ 
НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ 

 
Сучасна шкільна освіта – це єдність навчання і розвитку учнів. 

Виходячи з того, що розвиток особистості учня, його інтелекту здійснюються 
лише в активній діяльності, постає питання про організацію такої діяльності. 
Зокрема є необхідним більш широке залучення активних методів навчання. 
Саме до таких методів відносять проблемне навчання [3, 13]. 

Проблемний виклад як метод навчання математики полягає в тому, 
що, пояснюючи навчальний матеріал, учитель сам висуває проблеми і, 
звичайно, як правило, сам їх розв’язує. Однак постановка проблем 
посилює увагу учнів, активізує процес сприймання і усвідомлення того, що 
пояснює вчитель. 

Проблемну ситуацію можна визначити як невідповідність між 
знаннями, які має учень, та знаннями, які необхідні для розв’язання 
пізнавальної задачі, що виникла. 

О. М. Матюшкін виділив три головних компоненти проблемної 
ситуації [6, 34]: 

 необхідність виконання такої дії, яка зумовлює пізнавальну 
потребу в новому, невідомому відношенні, способі або умові дії; 

 невідоме, яке повинне бути розкритим у проблемній ситуації, що 
виникла; 

 можливості учня у виконанні поставленого завдання, в аналізі 
умови та відкритті невідомого. 

І. В. Дорно визначив основні етапами розумової діяльності учнів під 
час уроку з використанням проблемного навчання [1, 15]: 

 виникнення проблемної ситуації; 
 усвідомлення учнями сутності утруднення, що виникло, та 

формулювання проблеми; 
 знаходження способу її розв’язування шляхом здогадки або 

висуванням припущення (гіпотези); 
 доведення гіпотези. 
Вчитель може будувати урок у такий спосіб. Учням не повідомляють 

формально тему і мету уроку, а пропонують розв’язати прикладні задачі, 
причому обов’язково доступні учням. Посильність таких задач дає 
підґрунтя для створення так званої «ситуації успіху». Але в переліку задач 
обов’язково повинна міститися така задача, розв’язання якої неможливе 
без нових знань. Це зумовлює проблемну ситуацію, тобто «ситуацію 
інтелектуального конфлікту», яка вимагає від учня конкретних дій щодо 
виходу з неї. Учень у таких умовах самостійно або за допомогою вчителя 
формулює власну навчальну задачу і планує свою подальшу 
діяльність [2, 31]. 



Слід зазначити, що для успішної реалізації проблемного навчання 
вчителю необхідно: добирати і використовувати найбільш актуальні і 
цікаві для учнів задачі; враховувати особливості проблемного навчання в 
різних видах навчальної роботи; будувати дидактично виважену систему 
завдань для створення проблемних ситуацій; здійснювати особистісний 
підхід до учнів. 
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