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УДК 373.3:614.2 О. М. Ващенко, м. Кшв

МЕТОДИКА ВИКОРИСТАННЯ ПРОБЛЕМНИХ 
СИТУАЦ1Й У ПРОЦЕС1 ВИВЧЕННЯ ОСНОВ 

ЗДОРОВ’Я В ПОЧАТКОВ 1Й ШКОЛ1
Стаття присвячена питанию використання проблемных ситу

аций у  процеа вивчення молодшими школярами предмета «Основы 
здоров’я», що сприятиме творчому та креативному засвоенню 
навчального материалу г формуванню навичок самостшного вирг- 
шення тзнавалъних та практичных завдань.

Ключовг слова: початкова школа, молодшг школярг, проблемыг 
ситуацп, основы здоров’я.

На сьогодш бшышсть науковщв, яю  дослвджують сучас- 
ний освггнш процес, вважають, що продуктивне мислення 
учшв найефектившше розвиваеться 1 актив1зуеться за допо- 
могою проблемного навчання.

Проблемне навчання -  це дидактична система, що Грунту- 
еться на законом1рностях творчого засвоення знань 1 способ1в 
д1яльност1, охоплюе поеднання прийом1в 1 метод1в викладання 
та учшня, яким властив1 основш риси наукового пошуку [5].

Творче засвоення знань 1 способов д1яльносп учнями 
передбачае: самостшне перенесения знань 1 вмшь у нову ситу- 
а ц т ,  виокремлення нових проблем у знайомих стандартних 
умовах, визначення структури об’екта, що пздлягае вивченню, 
та нових функцш знайомого об’екта, вмш ня бачити альтерна
тиву вир1шення питания, вмшня об’еднувати рашше вщомх 
способи вир1шення у новий споаб, вмш ня створювати орип- 
нальний сп оаб  вир1шення запропонованих вчителем завдань.

Науковщ доводить, що проблемшсть е невщ’емним склад
ником освггнього процесу, але не кожен урок е проблемним, 
оскшьки це залежить вщ того, який обсяг метод1в 1 оргаш- 
зацшних форм, властивих проблемному навчанню, вико- 
ристовуеться шд час вивчення навчального матер1алу. Вони 
також вважають, що структурними елементами проблемного 
навчання виступають таю методичш прийоми: актуал1зац1я 
вивченого матергалу; створення проблемно! ситуацп; поста
новка навчально! проблеми; побудова проблемного завдання; 
штелектуальний пошук 1 ви рш ен ня проблеми (форму- 
лювання ппотези чи кшькох гшотез, що Грунтуються на
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нрипущеннях 1 ввдомих фактах; доведения ппотез, анализ 
можливих помилок, передбачення можливих насладив кожно! 
гшотези, узагальнення); перев1рка правильности виргшення 
проблеми 1 повторения [8].

У початковш школ1 проблемне навчання зводиться до 
створення проблемних ситуащй, що не мають однозначного 
вир1шення, зктавлення умов 1 обставин, за допомогою яких 
розвиваеться пошукова дгяльшсть молодших школяр1в. П ро
блемна ситуация як невщ’емний компонент будь-яко! продук
тивно! розумово! д1яльност1 вщ йрае важливу роль в штелек- 
туальному розвитку людини. Адже процес мислення виникае 
саме на основ1 проблемно! ситуацй 1 яюсно змшюеться пщ 
впливом активно! взаемодй суб’екта з ш знавальним об’ектом 
на тому чи шшому еташ  розв’язання завдання.

Науковх дослщження, присвячеш використанню про
блемних ситуацш в навчально-виховному процеа, пов’язаш  
з глибоким вивченням способу шзнавально! Д1яльност1 учн1в, 
з ’ясуванням умов оргашзацн !хньо! високопродуктивно! розу
мово! пращ. Цш проблем! прид1ляли багато уваги як в1тчиз- 
нян1, так 1 зарубажн! науковщ: А. В. Брушлшський, М. А. Волос- 
нюк, Т. Г. Кравченко, I. Я. Лернер, В. К. Оконь, О. I. Осадченко,
I. А. 1льницька, А. В. Фурман [4; 5; 6; 8].

Вони стверджують, що створення системи проблемних 
ситуащй у навчальному проц еа  е головним фактором поси- 
лення розвивально! 1 виховно! функцп навчання, надшним 
способом пщвищення його ефективносп 1 якостх. Заохотити 
учня до п1знання можна лише тод1, коли його особисН уяв- 
лення розходитимуться з деякими поглядами, положениями, 
як 1 виникають пщ час навчання, тобто якщ о вш зИкнеться 13 
суперечностями. Тод1 прокинеться його внутрпнне «Я», гонор, 
виникне природне бажання роз1братися, з ’ясувати, у чому р1ч. 
Проблемн1 ситуацй дадуть нам змогу привчити учня спереча- 
тися, висловлювати власну думку та обстоювати !1.

Слщ зазначити, що проблемна ситуац1я д1е негативно 
на слабко пщготовленого в теоретичному аспект! учня, вона 
бшьше пригн1чуе, дезорган1зуе (якщо рйпення щ й  ситуацй 
виходить за меж1 його зони найближчого розвитку 1 вчитель 
не надае йому своечасно! допомоги). Водночас добре розви- 
нутого учня вона, навпаки, стимулюе до пошуку, актив1зуе в
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роботх, що вщповщае його бажанню й прагненню постшно 
застосовувати сво! знания 1 вмшня.

Серед критерпв проблемно! ситуацп, що забезпечують 
активхзацхю пхзнавально! дхяльностх, вирхзняють таю:

а) орхентування вирхшення проблемно! ситуацп на макси- 
мальну самостхйнхсть учнхв, !хню власну ш знавальну 1
ДОСЛЩНИЦЬКу ДХЯЛЬШСТЬ;

б) значущхсть розв’язання проблемно! ситуацп для учня;
в) динам1чн1сть проблемно! ситуацп [7].
Зважаючи на це, вчитель використовуе на уроках ситуа- 

цхю суперечностх мхж наявними знаниями дитини 1 тими, яю  
необххднх для розв’язання певно! проблеми; або мхж теоретич
ною можливхстю вирхшити проблему 1 практичною нездхй- 
сненнктю  такого вир1шення в конкретних умовах.

М ет ою  статтх е розкриття особливостей використання 
проблемних ситуацш на уроках з основ здоров’я, що сприя- 
тиме кращому засвоенню молодшими школярами програмо- 
вого матергалу та розвитку !хшх розумових зд1бностей.

У навчанн1 проблемна ситуация мае ц1ннкть, коли учень 
вщчувае, що зможе ц виршшти. Постановка проблемно! ситу- 
ацп, створення умов для Г! переходу у навчальну проблему, 
конструювання проблемного завдання -  це лише початковий 
елемент у проблемному навчанш. Надал1 учш пщ спрямовую- 
чим впливом вчителя повинш самостшно виконати так1 творчх 
мисленнев1 операцп: висунути можлив1 вар1анти вир!шення 
пхзнавально! проблеми, висловити гшотези; теоретично чи 
практично !х перев1рити; сформулювати пгзнавальний висно- 
вок.

Науковщ визначають так1 дидактичн1 ЦШ1 використання 
проблемних ситуацш на у рощ, яю  також доцшьно застосувати 
вчителев1 1 на уроках з основ здоров’я:

- привернута увагу учня до певно! проблеми, навчаль
ного матер1алу, пробудити у нього шзнавальний штерес 
та ш ш 1 мотиви;

-  поставити перед учнем таке посильне завдання, вирь 
шення якого активхзувало 6 його мисленневу дхяль- 
нхсть;

-  створити суперечшсть М1Ж пхзнавальною потребою, 
що виникла в учня, 1 неможливхстю Гх задоволення за 
допомогою наявних знань;
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- допомогти визначити у ш знавальному завданш 
основну проблему, спонукати учня до активно! пошу-
КОВО'! Д1ЯЛЬНОСТ1;

- допомогти визначити меж1 ранйпе засвоених знань 1 
вказати напрям пошуку найб1льш рационального шляху 
виргшення складно! ситуацп.

Проблемна побудова навчального процесу дае глибокц 
стшк1, а найголовнпде -  системш й ц ш кш  знания, оскшьки 
уЧН1 здобувають !х самостшно, активгзуючи ВСТ КОГН1ТИВШ й 
афективш процеси [4].

В науц1 видшяють так1 умови створення проблемних ситу- 
ацш:

1. Проблемна ситуащя виникае за умови, коли учш  не 
знають способу вирпнення поставленого завдання, 
не можуть вщ повкти на проблемне запитання, дати 
пояснения новому факту у раз1 усвщомлення недостат- 
ност1 попереднгх знань для розумхння нового; в цьому 
випадку проблемна ситуация переростае у навчальну 
проблему.

2. Проблемн1 ситуацп виникають за появи в учшв необ- 
х1дност1 використати р ан ш е  засвоен! знания у нових 
практичних умовах. Зазвичай, викладач! оргашзовують 
Ц1 умови не лише для того, щоб учш зумши застосувати 
сво! знания на практиц1, але й зНкнулися з фактом !х 
недостатностг. Усв1домлення цього збуджуе ш знавальш  
1нтереси учнгв 1 стимулюе пошук нових знань.

3. Проблемна ситуац1я легко виникае у тому випадку, 
якщо е суперечшсть м1ж теоретичною мож ливктю  
розв’язання завдання 1 практичною нездшсненшстю 
вибраного способу [8].

Науковщ доводять, що для створення проблемно! ситуа
цп перед учнями повинно бути поставлене таке практичне 1 
теоретичне завдання, виконуючи яке, учень повинен вщкрити 
нов1 знания чи дп, якг пщлягають засвоенню. При цьому 
потргбно дотримуватися таких умов:

1. Завдання мае Грунтуватися на тих знаниях 1 навичках, 
якими володге учень.

2. Неводоме, яке потр1бно вщкрити, становить загальну 
законом1ршсть, що пщлягае засвоенню, загальний 
спостб дш чи деякг загальн! умови виконання дш.
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3. Виконання проблемного завдання повинно викликати 
в учнхв потребу у засвоенш  знань.

4. Запропоноване учневх проблемне завдання мае вхдпо- 
вщати його хнтелектуальним можливостям. Проблемне 
завдання повинно передувати пояснению навчального 
матерхалу, який пхдлягае засвоенню.

Як проблемш можуть бути запропонованх: навчальнх 
завдання, питания, практичнх завдання, але слвд розрхзняти 
проблемне завдання 1 проблемну ситуацхю. Проблемне завдання 
саме по собх не е проблемною ситуацхею, воно може викликати 
проблемну ситуацхю лише за певних умов. Одна х та ж  про
блемна ситуацхя може бути викликана рхзними типами завдань.

Проблемну ситуацхю, яка виникла, повинен сформулю- 
вати вчитель за допомогою пояснения причин невиконання 
ним поставленого навчального завдання чи неможливостх 
пояснити ним тх чи хншх продемонстрованх факта.

Проблемш ситуацп на уроках з основ здоров’я  можна 
створювати, змхнивши структуру завдання. Серед них:

-  завдання з недостатнхми даними (через вхдсутнхсть 
якихось даних не можна дати однозначно! вхдповхдх 
на поставлене запитання, учнх мають проаналхзувати 
завдання х.пояснити вхдсутнх умови);

-  завдання з надлишковими виххдними даними (зайвх 
данх роблять завдання громхздкими, учнх мають знайти 
необххдну для розв’язування хнформацхю х вхдкинути 
зайве);

-  завдання з багатьма вар1антами розв’язання (кожен 
вархант оцхнюеться учнями з погляду його охцадливостх 
та рацюнальностх);

-  завдання з несформульованою метою (мета логхчно 
випливае з виххдних даних, учнх мають виявити логхку 
виххдних даних, сформулювати мету завдання);

-  видозмшене завдання (уже вщомий учням тип завдання 
перетворюеться у такий сп оаб  на цхлком новий, тобто 
учнх мають проаналхзувати проблемну ситуацхю з хнших 
ракурсхв, вхдмовитись вхд шаблонного мислення) [6].

Науковцх виокремлюють таю основнх способи створення 
проблемних ситуацш:

1. Заохочення до теоретичного пояснения явищ, фактхв, 
зовнхшньо! невщповхдностх мхж ними.
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2. Використання навчальних 1 життевих ситуацш, 
доцшьних для виконання практичних завдань. 
Проблемш ситуацй в цьому раз! виникають при спроб1 
учшв самостийно досягнути поставлено! практично! 
мети.

3. Заохочення учшв до аналгзу ф акй в 1 явищ  дш сносп, 
що породжуе суперечшсть м1ж життевими уявленнями 
! науковими поняттями.

4. Висунення гшотез, формулювання висновюв 1 !х пере- 
вгрка.

5. Заохочення учшв до пор!вняння, зктавлення 1 проти- 
ставлення факпв, явищ, дш, в результат! чого виникае 
проблемна ситуащя.

6. Заохочення дней  до попереднього узагальнення нових 
даних. Учш отримують завдання розглянути деяк! 
факти, явища, що м ктяться у новому для них матергалй 
пор1вняти з в1домими ! зробити самостшне узагаль
нення.

7. Ознайомлення з фактами, що мають шби нез’ясований 
характер 1 е такими, що привели до постановки ново! 
проблеми.

8. Використання на урощ  м1жпредметних зв язю в [4].
Отже, проблемна ситуащя створюеться р!зними спосо

бами, але вона мае м!ститися в зош  найближчого розвитку 
учшв. Тобто, складшсть проблеми мае бути такою, щоб учш за 
певним напрямом, спираючись на допомогу педагога, змогли б 
виршшти й самостшно.

Показником розумш ня матер1алу, !ндикатором готовности 
д!тей мислити будуть запитання, як1 учн1 ставлять вчителев1. 
Вш мае уважно вислухати будь-яке запитання, заохочувати 
учшв, долучати до дискусй всю групу. Однак щоб в1льна дис- 
кусгя досягла свое! мети -  вирпиення проблеми, педагог пови
нен вмшо провести учн1в через у а  етапи виргшення проблем
но! ситуацй.

В органгзацп навчально-виховного процесу на уроках з 
основ здоров’я у початковш школ1 використання проблемних 
ситуацш сприяе пщвищенню ргвня якост1 оволодшня учнями 
навчальним матер1алом. Осюльки проблемн1 ситуацп за сво!м 
характером наближаюгься до реальних умов ж иття 1 готують 
дггей до творчо! участи в ньому, сприяють пробудженню в
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учнхв прагнення до нових знань, активхзують ххнхй пхзнаваль- 
ний хнтерес, формують прийоми 1 вмшня самостшно набувати 
знания 1 застосовувати хх у практичнш  дхяльностх.

Навчання основ здоров’я спрямоване, насамперед, на фор- 
мування в молодших школярхв здоров’язбережувальнох ком
петентности змхстову основу предмета становлять таю базовх 
поняття, як-то: здоров’я, здоровий сп оаб  життя, безпека 
життя [7, с. 315].

Досвщ учителхв-практиюв свхдчить, що найбшын придат- 
ними для оволодшня необххдними знаниями з цього предмета 
були пояснювально-шюстративний та ш формацш ний спо- 
соби навчання. Вони Грунтуються на вироблених практикою 
таких прийомах роботи вчителя 1 учнхв, у застосуванш яких 
основну роль вщ 1грае вчитель, що передав знания учням. ДИям 
було достатньо сприймати 1 запам’ятовувати готову хнформа- 
цпо, не докладаючи н1яких зусиль для самостшного здобуття 
знань. Це породжувало пасивнх шаблоннх форми уроюв, що не 
сприяло розвитку штересу до навчання, розвитку творчих здх- 
бностей учнхв.

Саме тому у педагогхчнш теорп х шкшьнш практиц1 роз- 
робляються рхзнх способи активхзацп освхтнього процесу, що 
сприяють формуванню в учнхв навичок самостшного х твор- 
чого вирхшення поставлених вчителем проблем, використання 
дослхдницьких завдань у процесх вивчення предмета «Основи 
здоров’я».

Науковщ вважають: щоб досягти мети означеного пред
мета, тобто: сформувати в учнхв свхдоме ставлення до свого 
здоров’я, оволодхти навичками здорового способу життя та 
безпечнох для здоров’я поведхнки, потрхбно, щоб у процесх 
навчання основ здоров’я  основне М1сце належало створенню 
проблемних ситуацш. Доведено, що розвиток творчого мис- 
лення можливий лише за умов застосування вчителем про
блемного навчання.

Використання проблемних ситуацш на уроках з основ 
здоров’я забезпечить розв’язання таких завдань: формування 
в учнхв уявлення про те, що здоров’я розглядають як едине 
цхле, понять про взаемозв’язки людського органхзму з при- 
роднхм х соцхальним оточенням, знань, вмхнь х навичок без
печнох поведхнки, здатностх передбачати наслхдки сво!х вчин- 
юв, вмхння надавати само- х взаемодопомогу; розвиток вмшня
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ксрувати собою, контактувати з людьми в сощумь протисто- 
кти негативному впливу оточення, вмшня самостшно при- 
ймати правильнх рш ення; виховання потреби у здоров’! як 
нажливш життевш  цш носй [1].

Ефектившсть проблемного навчання на уроках з основ 
ядоров’я  проявляеться в тому, що активхзуеться мислення 
учшв. 3 одного боку, е проблема, яку слвд розв’язати, а з шшого 
- е знания, вмшня, навички учня. Ц1 дв1 сторони перебувають 
у посййнш  суперечносй, стимулюють актившсть процеав 
мислення, як 1 вщбуваються завдяки вир1шенню створених 
ичителем проблемних ситуацш.

У розв’язанш  проблеми учнями можна визначити т а й  
етапи: створення вчителем проблемно! ситуацп; сприйняття 
проблеми учнями; здшснення пошуково! д1яльносй для п 
пир1шення; реал1защя 1 перев1рка правильного вир1шення 
поставлено! проблеми. Серед порушених на уроках з основ 
здоров’я проблем можуть бути так1, що пояснюють значения 
здоров’я  для людини, цш ш сть 1 неповторшсть життя, чи так1, 
яю вкажуть на причини виникнення пожеж, небезпечних 
ситуащй та шип.

У початковш школ1 на уроках з основ здоров’я вчителев; 
доцшьно використовувати так1 прийоми створення проблем
них ситуацш з метою розвитку ш знавальних штереств, акти- 
в1зацп п1знавально! д1яльност1 учшв: ознайомлення дггей 13 
суперечливими фактами; демонстрування помилок, до яких 
призводить незнания певно! теми; поставлення молодшим 
школярам дослщницьких завдань; спонукання учшв до уза- 
гальнення факйв; створення проблемних ситуацш, яю  пере- 
конують учшв в недостатносй сво!х знань 1 набуттх нових, що 
сприятиме вир1шенню поставлено! проблеми; використання 
проблемних запитань, що сприятимуть розгортанню навчаль- 
но! дискусп; спонукання учн1в до анал1зу фактов 1 явищ, якг 
суперечать гхньому життевому досв1ду.

Створенню проблемно! ситуацп передуе пщготовча 
робота, у проц еа  яко! вчитель надае учням М1Н1мум знань, 
необхщних для розв’язання проблеми. Якщо учш не можуть 
самостшно виршшти проблему, учитель вдаеться до навщних 
запитань.

На початковш стадп застосування проблемного навчання 
вчитель сам висувае, формулюе 1 розв’язуе П1знавальне
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завдання, дхти запам’ятовують перебхг п розв’язання. Надал! 
вчитель спонукае учнхв до все бхлыпох самостшностх у вирх- 
шеннх проблемних ситуацш.

Навчальний курс «Основи здоров’я» суттево вхдрхзня- 
еться вхд хнших предметхв. Його вхдмхннхсть визначаеться 
головним завданням: педагогхчними методами вплинути на 
реальну поведхнку учнхв завдяки розвитку в них життевих 
навичок, сприятливих для здоров’я та безпеки. На вхдмхну вхд 
традицшних урокхв, коли вчитель переважно говорить, а учнх 
слухають, на уроках з основ здоров’я доцхльно використову- 
вати такх методи навчання, що Грунтуються на активнхй участх 
самих учнхв у навчальному процесх [2, с. 6].

Отже, створюючи проблемнх ситуацп, вчитель спонукае 
учнхв активно мислити, глибше розумхти матерхал х краще його 
засвоювати. Вмхле, рацхональне, науково й методично обГрун- 
товане використання проблемного навчання значно розши- 
рюе спектр знань, вмхнь х навичок учнхв, формуе в них креа- 
тивнхсть, оригхнальшсть мислення, творчхсть, що сприяе кра- 
щому засвоенню набутих знань та самостшностх у вирхшеннх 
нових пхзнавальних та практичних завдань з основ здоров’я.
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Методика использования проблемных ситуаций 

в процессе изучения основ здоров’я в начальной школе
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имени Бориса Гринченко (18/2 ул. Давыдова, Киев, Украина)
Статья посвящена вопросу применения проблемных ситуаций в 

процессе изучения младшими школьниками предмета «Основы здоро
вья», что будет способствовать творческому и креативному усво
ению учебного материала и формированию навыков самостоятель
ного решения познавательных и практических задач.

Ключевые слова: начальная школа, младшие школьники, 
проблемные ситуации, основы здоровья.

О. М. УазЬсЬепко 
ГЬе ТесЬшдие о! Ш п§ РгоЫет 8Ииа1юш т  1Ье Ьеагтп§ 

о̂  НеакЬ Рипаатеп(а1$ т  Рпгаагу 8сЬоо1
Рес1а§о§1са11пзШи/е о/ Вогуз НппсЬепко Кук Шкегзйу 

(18/2 Оауубоуа 81г., Кук, Цкгате)
РгоЫет вИиаНоп гв а 5/а/е о/ содпИЫе сИффсиШев /На1 гтоЫе$ &1и- 

йеп1в /о веф-со$пШоп о / 1ке е1етеп1в о / пен> та(епа1. РгоЫет вИиаНоп 
1ка1 оссигв йигт% 1еагтщ асИуШев сап саиве ап етоИопа1 1туе, 1ке 
%гом>1к о/вШс1еп1’в ас1М1у, т(егев{ т 1еатт%, ас^е^иа^е аввеввтеп( Ъу в1и- 
с1еп(в о / (кек Ше11ес1иа1 сараЬИШев ап<11ке вШе о / сИвваНвфасИоп, вкевв, 
<И01сиШев, а пе%айуе аШШс1е 1о 1ке ес1исаЫопа1 1авкв, 1пас1е^иа1е ве1/- 
ев1еет, ыккк иШтаШу тау Ье опе о / /Не геавопв о / 1ке вШйепРв /аШп% 
Ьектб 1ке с1авв. Тке скагас1ег о/ргоЫетаИс вИиаНоп т 1ке соп1ех{ о/1ке 
гевеагск гв 1ке аЫШу 1о %епега1е Шегев1: т аборйщ апб воЫп% ргоЫетв 
/ка1 аге сгеаЬей Ъу 1ке 1еаскег а1 а 1еввоп о/кеаккфипс1атеп1а1в, сопМЬШ- 
т% /о а  ЪеНег тав(егу о / ейисайопа1 та1епа1 Ъу рпт агу вскоо1 в1ибеп1$
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апй /огтт$ 1кеи сорпШуе т1еге$1, сарасШе$ апА $кШ$ 1о М ереп
ас^и^^е кпоЫейре апс!1о изе 1кет т ргасИса1 асИуШез.

КеуууогАз: рпт агу $скоо1, рпт агу $скоо1 $1и<1еп1$, ргоЫет зИиа
кеаНк /ипЛатеШак.
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