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Анотація. У статті порушується проблема формування природничих уявлень дітей 

старшого дошкільного віку. Обґрунтовано необхідність використання технології 

проблемного навчання у формуванні первинних уявлень дітей про природне довкілля.  
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Abstract. The article raises the problem of forming the natural concepts of children of the 

senior preschool age. The necessity of using the technology of problem learning in forming the 

initial concepts of children about the natural environment is substantiated. 
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Проблемна активність дитини – одна із центральних проблем педагогіки. Вона була 

стрижнем багатьох педагогічних теорій минулого (Я.А.Коменського, Й.Г. Песталоцці, 

Ф. Дістерверга, К.Д. Ушинського). І це не випадково, оскільки сам процес людського 

пізнання носить активний, творчий характер, а здібності людські, в тому числі і пізнавальні, 

розвиваються лише в активній самостійній діяльності (Н.М.Бібік).  

Особливості проблемного навчання, його функціональні можливості, безпосередній 

вплив проблемної ситуації на пізнавальну активність та психологічний стан особистості 

знаходимо у працях М.М. Скаткіна, І.Я. Лернера. Науковці розглядають проблемне навчання 

як один із методів навчальної діяльності, який ґрунтується на самостійній пізнавальній 

діяльності [2-4]. У свою чергу, М.І. Махмутов обгрунтовує особливості проблемного 

навчання як цілісної методичної системи, яка об‘єднує різноманітні методи навчання [3, 30]. 

Аналіз наукових розвідок дає підстави для висновку про те, що ядром проблемного 

навчання є проблемні ситуації. Таким чином, під проблемним навчанням розуміємо таку 

організацію процесу навчання, основу якої складають проблемні ситуації. Однак сьогодні 

проблемне навчання є швидше теоретичною моделлю розвиваючого навчання, ніж 

реалізується на практиці як цілісний процес. Основні положення проблемного навчання 

недостатньо методично конкретизовані, не розроблені чисельні питання його доцільного 

застосуваня.  

Досвід організації проблемного навчання накопичувався у світовій практиці протягом 

багатьох десятиліть. Проблемне навчання розглядається як технологія розвиваючої освіти, 

спрямована на активне одержання учнями знань, формування прийомів дослідницької 

пізнавальної діяльності, залучення до наукового пошуку, творчості, виховання соціально 

значимих рис особистості. Проблемне навчання засноване на конструюванні творчих 

навчальних завдань, що стимулюють навчальний процес і підвищують загальну активність 

учнів. Воно формує пізнавальну спрямованість особистості, сприяє виробленню 

психологічної установки на подолання пізнавальних труднощів.  

Формування природничих уявлень дітей старшого дошкільного віку передбачає 

формування елементарних знань про живу і неживу природу та існуючі взаємозв‘язки, 

всебічний розвиток дитини, що визначається науково обґрунтованими можливостями дітей 

старшого дошкільного віку, їх підготовку до майбутньої практичної діяльності. Психологами 

доведено, що мислення виникає у проблемній ситуації і спрямоване на її розв‘язання 

(Л.В. Виготський, С.Л. Рубінштейн). У дослідженнях Т.М. Байбари, Н.М. Бібік, Л.К. Нарочної, 
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З.П. Плохій, Н.Ф. Яришевої та ін. особлива увага звертається на обґрунтування позитивної 

сторони проблемного навчання, висвітлюються деякі особливості використання проблемних 

методів у процесі засвоєння дітьми старшого дошкільного та молодшого шкільного віку 

природничих уявлень, розвитку їх пізнавальної діяльності, активізації мислення тощо. Науковці 

єдині в тому, що ядром проблемного навчання є проблемні ситуації, які дозволяють зробити 

процес навчання цікавим та захоплюючим дійством.  

Використання проблемних ситуацій  – одне із найважливіших завдань, від вирішення 

якого залежить підвищення якості засвоєння природничих уявлень. Використання технології 

проблемного навчання в процесі засвоєння природничих знань дасть можливість дітям 

одержувати нові знання не в готовій формі, а як наслідок своєї розумової праці. Проблемне 

навчання дозволяє створити умови для організації пошукової діяльності, яка починається зі 

створення проблемної ситуації, продовжуючись у розв‘язанні проблемних завдань, у 

проблемному викладі знань, у різноманітній самостійній роботі дітей. Такий вид навчання 

передбачає належний рівень підготовленості, зацікавленості вихованців у пошуку 

невідомого результату. Так, органiзацiя дослiдної роботи всiх учнiв вiдiгравала велику роль у 

новаторськiй дiяльностi В.О. Сухомлинського. У цьому великий педагог вбачав не тiльки 

засiб виховання любовi до працi, а передусiм шлях до вироблення свiтогляду, iдейних 

переконань, пiднесення самого себе як особистостi у власних очах. Дослiдницький елемент 

навчання вважав великий педагог дуже важливою умовою звеличення людини. Організацію 

проблемно-пошукового навчально-виховного процесу доречно представити у вигляді 

послідовності узагальнених кроків: постановка проблеми; пошук фактів для кращого 

розуміння проблеми, можливих рішень; пошук ідей; пошук рішення, при якому ідеї 

піддаються аналізу, оцінці, вибір кращих з них; пошук та визнання рішення. Керувати 

пізнавальною діяльністю дітей допомагає проблемний діалог, який стимулює пошукову 

активнiсть шляхом iнтенсивного дiлового спiлкування усіх учасників 

Отже, вирішення проблемних завдань є ефективним шляхом формування розумової 

активності дітей. Використання проблемних методів у процесі формування елементарних 

природничих уявлень дітей дозволяє організувати цікаву навчально-пізнавальну діяльність, 

вчити вихованців обґрунтовувати певні положення, вміння аналізувати, узагальнювати 

матеріал. Така робота має творче спрямування.  
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