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ТЕХНОЛОГIЯ ПРОБЛЕМНОГО ВИХОВАННЯ, ЯК ЗАСIБ
ПОКРАЩЕННЯ ПIЗНАВАЛЬНОГО IНТЕРЕСУ ДО

НАВЧАННЯ

Розглянутi питання пiдвищення пiзнавального iнтересу шляхом використання проблемно-
го навчання на уроках фiзики. Показана можливiсть використання на практицi (наданi
результати педагогiчного експерименту).
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Вступ
Метою навчання i виховання є формування особистостi здатної активно

дiяти, приймати самостiйнi рiшення, вiльно мислити.
У бiльшої частини школярiв позитивна мотивацiя недостатня. Виникає

проблема мiж необхiднiстю школи дати дитинi освiту i вiдсутнiстю зацiкав-
леностi в цьому їх самих i батькiв. До того ж за останнi роки в учнiв знизився
iнтерес до природно-математичних предметiв та фiзики, зокрема. Причинами
втрати iнтересу часто є нерозумiння зв’язку дослiджуваних понять з реаль-
ною дiйснiстю, вiдсутнiстю осмислення складних абстрактних понять, змiна
свiтогляду учнiв, поглядiв на традицiйнi методи навчання.

У багатьох педагогiв iснує думка що, пiдвищенню iнтересу, розвитку твор-
чих здiбностей i мислення сприяє викладання з використанням проблемних
методiв. Дорно I.В. вважає, що функцiї проблемного навчання – сприяння
ефективному засвоєнню учнями системи знань i способiв розумової i практи-
чної дiяльностi; вироблення вмiння творчо застосовувати отриманi знання у
новiй ситуацiї, вирiшувати навчальнi проблеми; виховання пiзнавальної са-
мостiйностi, це веде до придбання досвiду творчої дiяльностi та розвитку
творчих здiбностей дiтей; розвитку мислення [2].
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Учнi повиннi виступати не в ролi пасивних слухачiв, а активно брати
участь у процесi пiзнання. Формування активної життєвої позицiї, прагне-
ння до нового, умiння його розумiти i цiнувати, схильностi до дослiджень
та винахiдництва починаються в школi. Фiзика як навчальний предмет має
такими особливостями, якi створюють найбiльш сприятливi умови для роз-
витку розумової дiяльностi учнiв у цiлому.

Основна частина
Пiзнавальна дiяльнiсть — це єднiсть чуттєвого сприйняття, теоретичного

мислення i практичної дiяльностi. Вона здiйснюється на кожному життєвому
кроцi, у всiх видах дiяльностi i соцiальних взаємин учнiв, а також шляхом
виконання предметно-практичних дiй у навчаннi. Говорячи про пiзнавальну
дiяльнiсть не можна забувати пiзнавальну активнiсть. Тому, що ставлення
учнiв до навчання характеризується активнiстю, яка визначає ступiнь «зi-
ткнення» учня з предметом його дiяльностi [5].

У структурi активностi видiляються наступнi компоненти:
— готовнiсть виконувати навчальнi завдання;
— прагнення до самостiйної дiяльностi;
— свiдомiсть виконання завдань;
— системнiсть навчання;
— прагнення пiдвищiти свiй особистий рiвень.

Її особлива значущiсть полягає в тому, що вчення, будучи вiдбивно-
перетворюючою дiяльнiстю, спрямоване не тiльки на сприйняття навчаль-
ного матерiалу, але i на формування ставлення учня до самої пiзнавальної
дiяльностi. Перетворюючий характер дiяльностi завжди пов’язаний з актив-
нiстю суб’єкта. Пiзнавальна активнiсть – це iнтерес до навчальної дiяльностi,
до придбання знань, до науки. Виникнення пiзнавальної активностi залежить
в першу чергу вiд рiвня розвитку дитини, його досвiду, знань, того грунту,
яка живить iнтерес, а з iншого боку, вiд способу подачi матерiалу. Тому пiз-
навальний iнтерес учня виступатиме в учбовому процесi [1]:

— як мета навчання;
— як засiб в руках учителя i мотив дiяльностi учня;
— як результат навчання.
Це наводить до необхiдностi дослiджувати «цiкаве учення» як якiсть на-

вчання, визначуванi особливостями змiсту предмета, який виявляється в ком-
плексi методичних прийомiв, сприяючих створенню позитивного емоцiйного
настрою класного колективу на вирiшення учбово-виховних завдань уроку.

Фiзика займає особливе мiсце серед шкiльних дисциплiн. Як навчальний
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предмет вона складає головний змiст наукової картини свiту. Це надає мо-
жливiсть пiдвищити пiзнавальний iнтерес до навчання вцiлому. Цього можна
досягти рiзними шляхами, але ми вважаємо, що найбiльш рацiональний це
використання проблемного навчання. Основними поняттями концепцiї проб-
лемного виховання є проблемна ситуацiя, проблема i проблемне завдання [3].

Проблемна ситуацiя – психологiчний стан, що виникає в результатi мис-
леної взаємодiї суб’єкта (учня) з об’єктом (навчальним матерiалом), який ви-
кликає пiзнавальну потребу розкрити суть процесу або явища, що вивчається.

Проблема – ситуацiя що потребує активних дiй i є побуджуючим чинни-
ком для дiяльностi людини (дослiджень, проектування та виконання), щоб
лiквiдувати наслiдки чи запобiгти їх виникнення.

У процесi вирiшення проблемних ситуацiй, учнi самi видобувають вiдсутнi
для рiшення знання, при цьому вони проходять всi етапи наукового пiзнання
свiту: вiд висунення гiпотези до її перевiрки, осягають логiку вiдкриття [4].

Результати дослiдження
Базою для проведення експериментального дослiдження став 9 клас (15

чоловiк) НВК № 2 м. Єнакiєва. Нами була розроблена методика проблемного
навчання, яку використали на уроках фiзики. Для пiдтвердження гiпотези
була проведена дiагностика до та пiсля застосування проблемного навчання.
В ходi дiагностики були використанi наступнi методики:

◦ дiагностика особистiсної креативностi;
◦ дiагностика спрямованостi навчальної дiяльностi;
◦ дiагностика мотивацiї пiзнавальної дiяльностi.
Були отриманi наступнi данi:

Табл. 1: Дiагностика особистiсної креативностi

Рiвень
Експеримент Високий Середнiй Низький
Констатуючий 3 чол. (20,1 %) 8 чол. (53,6 %) 4 чол. (26,3 %)
Контролюючий 7 чол. (46,4 %) 5 чол. (33,5 %) 3 чол. (20,1 %)

Табл. 2: Дiагностика спрямованостi навчальної дiяльностi

Рiвень
Експеримент Високий Середнiй Низький
Констатуючий 3 чол. (20,1 %) 6 чол. (39,9 %) 6 чол. (39,9 %)
Контролюючий 7 чол. (33,5 %) 6 чол. (39,9 %) 4 чол. (26,3 %)
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Табл. 3: Дiагностика мотивацiї пiзнавальної дiяльностi

Рiвень
Експеримент Високий Середнiй Низький
Констатуючий 3 чол. (20,1 %) 5 чол. (33,3 %) 7 чол. (46,3 %)
Контролюючий 4 чол. (26,6 %) 6 чол. (39,9 %) 4 чол. (33,3 %)

Висновки
В якостi ознаки розвитку школярiв можна розглядати пiзнавальну дiяль-

нiсть, яка розумiється як особлива форма активностi спрямованої на оволо-
дiння принципами побудови нових дiй з дослiджуваним об’єктом.

В ходi дослiдження було встановлено, що застосування проблемного на-
вчання сприяє покращенню пiзнавального iнтересу до навчання (результати
в таблицях). Також була визначена можливiсть використання проблемного
методу при вивченi фiзики в школi та встановлено його вплив на характер
пiзнавальної дiяльностi учнiв 9 класу. Всi визначенi данi були розкритi i чiтко
виявленi.

Таким чином використання методу проблемного навчання при вивченнi
фiзики сприяє всебiчному розвитку учня.
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