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ПРОБЛЕМНІСТЬ У НАВЧАННІ МОВИ 
 
Розвиток сучасної ocвiтньої парадигми, постійне оновлення ocвiтніх 

процесів, запровадження значної кількості педагогічних інновацій, наукове 
розроблення лінгводидактичних засад становлення мовної особистості, 
послідовний пошук методичного інструментарію, що сприятиме 
формуванню фахової комунікативної компетентності учнів та студентів, – 
усе це потребує узагалънення и систематизації через сукупністъ 
принципів, методів і засобів навчання молоді [1, 41]. 

Проблемність – абстрактний іменник до проблемний. Приємний – 
присвячений дослідженню, вирушенню якої-небудь проблеми [2, 961]. 

Проблемне навчання – такий тип навчання, що може забезпечити 
розвиток творчої активності особи, продуктивного мислення. Серед 
дидактів та методистів, що вивчали суть проблемного навчання: 
І. Я. Лернер, М. М. Саткін, Г. П. Денисовець, О. М. Біляєв, М. І. Пентилюк, 
А. В. Фурман, П. Кудрявцев та інші. 

Поняття «проблемне навчання» вчені відносять до різних категорій, 
укладаючи в нього різний зміст. На жаль, терміни «проблема», «задача», 
«завдання», «запитання», «проблемна ситуація», якими послуговуються в 
теорії проблемного навчання багатозначні і це призводить до 
плутанини [3, 142]. 

3 точки зору А. Фурмана, вci ці підходи до визначення місця 
проблемного навчання в тeopiї i практиці не позбавлені смислу, однак не 
caмi пo coбi, а лише в сукупності, гармонійній єдності [4, 44–45]. 

Проаналізувавши навчально-методичну літературу, назвемо такі 
елементи проблемного навчання на уроках: спрямування – програмоване 
навчання безпосередньо спрямоване на розвиток продуктивного мислення, 
що «властиве не лише дорослим, а й дітям, які роблять суб’єктивні 
відкриття, хоч, звичайно, рівень цього мислення в другому випадку 
нижчий, оскільки воно здійснюється в навчальній ситуації, у якій 
педагогом передбачена наявність у школярів вихідного мінімуму знань, 
наочних опор, що полегшують пошук вирішення» [5, 3]; засоби – одним із 
важливих засобів створення проблемної ситуації під час повторення і 
закріплення матеріалу є вдала постановка запитань. Учителі найчастіше 
дають учням запитання, що вимагають простого відтворення правил 
підручника [6, 53]; компоненти – процес навчання включає в себе такі: 
виявлення протиріч, усвідомлення їх як певних утруднень – створення 
проблемної ситуації; осмислення проблемної задачі i «прийняття» її 
учнями, усвідомлення установки; аналіз умов пінавальної задачі, 
встановлення залежностей між її компонентами; членування основної 
проблеми на підпроблеми i визначення плану (програми) розв’язки; 
висунення й усідомлення гіотези; мобілізацію резервів знань, умінь i 
навичок відповідно до умови задачі й визначеної гіпотези; визначення 



раціональних методів i прийомів дій; виконання системи дій i операцій, що 
сприяють розв’язанню задачі; перевірку одержаних результатів на 
практиці, встановлення логічного зв’язку між тепер i раніше набутими 
знаннями [7, 58–59];способи реалізації – є два способи , зокрема: 

1) Вчити конкретного алгоритму розв’язання даного завдання, 
окремих конкретних операцій відповідно до поданих зразків; 

2) Керуючись узагальненими принципами розв’язання розумових 
задач даного типу, що допускають вибір і передбачають різну 
послідовність їх виконання [8, 143]; 

Цінність полягає, по-перше, в тому, що воно робить пояснення більш 
доказовим, а знання усвідомленішими; по-друге, вчить дітей мислити 
діалектично, ознайомлює їх із методами наукових досліджень; по-третє, 
підносить емоційність викладу, а отже, й підвищує інтерес учнів до 
матеріалу [8, 53–54]. 

Серцевиною проблемного навчання є цілісний процес спільної 
продуктивної взаємодії вчителя й учнів, який охоплює виявлення 
проблеми, відкриття знань учнем під час її розв’язання, застосування 
відшуканих cпocoбів до виконання нових навчальних завдань [3, 144–145]. 

Реалізація різних технологій навчання сприятиме розвитку 
мовленнєвої вправності, комунікативної довершеності, самостійності учнів 
загальноосвітньої школи та студентів. Таким чином, доцільним і 
необхідним є викорисання проблемного навчання, оскільки робить більш 
доказовим поясненням нового матеріалу, закріплення знань, розвиває 
пізнавальну активність учнів, підвищує інтерес до пошукової роботи. 
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