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1. Вступ 

У сучасній практиці у викладанні іноземної мови акцент робиться на 

застосуванні сучасних технологій та методик, що сприяють досягненню 

основної мети навчання мови. Педагогіка сьогодення певною мірою 

залежить від застосування таких методик, котрі здатні зацікавити учнів і 

тим самим забезпечити ефективність її викладання. Саме модель 

проблемного навчання відноситься до найбільш істотних напрямків 

нетрадиційного освітнього процесу, яка зробила значний вплив на сучасну 

практику освіти і яка  поширена в сучасній школі. 

Актуальність роботи: вивчення проблемного підходу до навчання 

іноземним мовам визначається новими цільовими установками сучасної 

освіти, спрямованого як на оволодіння новими знаннями аспектів мови, 

вміннями в різних видах мовленнєвої діяльності, так і на формування 

творчих здібностей здобувачів освіти.  

Мета роботи: вивчення можливості використання проблемного 

навчання у викладанні англійської мови, довести його ефективність і 

доступність. 

Завдання роботи полягають у наступному: 

- вивчити поняття, цілі, завдання та роль проблемного навчання у 

вивченні англійської мови; 

- охарактеризувати форми, алгоритм і методи проблемного навчання 

англійської мови; 

- розглянути завдання і вправи при проблемному навчанні 

англійської мови.  
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 2. Основна частина 

2.1. Теоретична частина 

Проблемне навчання є сукупність взаємопов'язаних методів і 

засобів, що забезпечують можливості творчої участі здобувачів освіти в 

процесі засвоєння нових знань, формування у здобувачів освіти навичок 

гнучко орієнтуватися і адаптуватися у постійно мінливих життєвих 

ситуаціях, самостійно здобувати знання, яких бракує для самореалізації 

[1]. 

Дотримання принципів організації проблемного навчання дозволяє 

досягати значних освітніх результатів, що виражаються не тільки в обсязі 

отриманих знань, а в придбанні школярами якостей, навичок, умінь, 

способів мислення, пізнання, які дозволять їм бути успішними в освітній 

діяльності. Проблемний урок, як правило, ділиться на два блоки: 

проблемне введення нового матеріалу і відтворення суб'єктивно нових 

знань. Перший блок поділяється на два етапи: постановка навчальної 

проблеми і пошук вирішення цієї проблеми [3]. Моделюючи урок, 

сучасному вчителю слід конкретно визначити тему, мету, тип уроку і його 

місце в навчальній програмі. Народження будь-якого уроку потрібно 

починати з усвідомлення  правильного, чіткого визначення його кінцевої 

мети - чого учитель хоче досягти; потім встановлення цінностей - це 

допоможе вчителю в досягненні мети, а вже потім визначення способу - як 

учитель буде діяти, щоб мета була досягнута. Пошук же вирішення 

проблеми може бути організований різними способами, в тому числі і 

традиційними [1].   

При проблемному навчанні іноземних мов переважають дві форми 

роботи з учнями, а саме: індивідуальна і групова, оскільки для цього є 

об'єктивні причини психологічного плану. Є здобувачі освіти, які люблять 

працювати  поодинці, незалежно від рівня їх підготовки, але є і такі, які 

хочуть, щоб ними керували або постійно їм допомагали. Одні люблять і 
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можуть думати, інші не можуть або не хочуть, але готові робити все, що їм 

скажуть [4]. 

Об'єднання учнів в групи за різнорівневими здібностями сприяє в 

процесі спільної роботи самонавчанню кожного, розвитку почуття 

взаємодопомоги і відповідальності за загальний результат. Але є і мінуси, а 

саме: окремі учні в групі не зовсім сумлінно виконують доручені завдання, 

тим самим знижують оцінку спільної роботи, через що, іноді, виникають 

тертя, взаємні звинувачення і т.п [4]. 

Формування в учнів операційних навичок, вирішення проблемних 

завдань проводиться за алгоритмом: аналіз ситуації, виявлення проблеми, 

формулювання проблеми, здійснення пошуку її оптимального рішення [2].  

Так як проблемне навчання передбачає чітко продуману систему 

проблемних ситуацій, проблем і завдань, які відповідають пізнавальним 

можливостям здобувачів освіти, з цією метою передбачаються різні рівні 

складності:  

- 1-й рівень. Педагог сам аналізує проблемну ситуацію, виявляє 

проблему, формулює завдання і направляє учнів на самостійний пошук 

шляхів вирішення;  

 - 2-й рівень. Відмінність полягає в тому, що педагог разом з учнями 

аналізує ситуацію і підводить їх до проблеми, а вони самостійно 

формулюють завдання і вирішують її;  

 - 3-й рівень (найвищий). Педагог доводить до учнів зміст проблемної 

ситуації, її аналіз, виявлення проблеми, формулювання завдання, а вибір 

оптимального її  рішення  здійснюється здобувачами освіти самостійно [5].  
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2.2 Практична частина 

Проблема - це складне становище, питання чи завдання, що вимагає 

дій, спрямованих, в першу чергу, на дослідження всього, що пов'язано з 

цією проблемною ситуацією. Уміння бачити проблеми - інтегральна 

властивість мислення. Розвивається вона протягом тривалого часу в 

найрізноманітніших видах діяльності [3]. 

Музичні історії / Musical stories  

Це завдання можна проводити в групах або ж індивідуально. 

Потрібно обрати речення зі списку Opening lines, яке послужить початком 

історії і прочитати його учням. Попередньо підібрати дві мелодії або 

саундтреки, які будуть радикально відрізнятися один від одного за 

настроєм. Методом жеребкування здобувачі освіти обирають собі мелодії, 

які програються для всього класу. Завдання - продовжити історію 

відповідно до музики, яку вони щойно прослухали. Таким чином, темп і 

ритм музики повинні надихнути дітей на відповідний розвиток сюжету. 

Якщо розподілити здобувачів освіти на міні-групи, то можна знайти 

більше мелодій і потім подивитися, наскільки події їх історій будуть 

відрізнятися в залежності від обраного саундтрека.  

OPENING LINES 

1. "Get that thing away from me!" the girl yelled. 

2. "That will show them," I thought as I hammered the last nail into place. 

3. Everyone had a partner but me. What was I supposed to do now? 

4. For the most part, Grandpa was a nice man who liked best of all to… 

5. Goats, sheep and chickens belong on the farm, not in the middle of... 

6. "Get out of there as fast as you can!", I yelled to my brother as... 

7. Have you ever noticed that some days seem much longer than others? 

8. He didn't look like a genius, he looked more like... 

9. He was afraid, but he called upon all his courage as... 
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10. Her eyes were glazed with a fever, making her... 

11. I had always wanted a puppy. 

12. I looked around the room. Nothing seemed unusual, but then… 

13. I never expected that one day I'd open my closet and find... 

14. It was three times as large as me, but I was going to try anyway. 

15. I never thought I could do it, but… 

Стоп, знято / And cut! 

Потрібно обрати сцену з фільму, в якій немає діалогів, а чути лише 

саундтрек. Потім розділити здобувачів освіти на команди і дати їм 

прослухати цей уривок. Кожній групі необхідно описати, що відбувається 

в цьому епізоді. Краще підібрати не сильно відомі саундтреки, щоб учням 

було не так просто виконати завдання. Після цього перевіряємо і 

порівнюємо варіанти кожної команди, потім показуємо, що ж дійсно 

відбувалося на екрані. Виграє та команда, яка виявиться ближче до 

оригіналу. Щоб полегшити це завдання, можна назвати учням жанр фільму 

або написати на дошці ключові слова для цієї сцени. Як варіант, учні 

можуть написати сценарій і розіграти його перед класом у супроводі цього 

саундтрека. 

Уяви себе поетом / Pretend that you are a poet  

Це  завдання використовується для повторення антонімів і  розвитку 

креативності здобувачів освіти. Потрібно написати на дошці речення або ж 

скористатися невеликим віршем. наприклад:  

I made myself a snowball  

As perfect as could be.  

I thought I'd keep it as a pet  

And let it sleep with me.  

Завдання учнів - написати противагу тому, що пропонує оригінал:  

We destroyed a firecube  

As ugly as could be  
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We were stupid  

We would not let it go as a wild animal  

But made it be awake without us  

Встановлюю ліміт часу, щоб здобувачі освіти не загубилися в 

пошуках своєї музи. Для цього підійде онлайн-таймер, яким я ділюсь на 

екрані з усією групою, якщо урок проводиться дистанційно. Потім учні 

читають усі варіанти та голосують за самий креативний.  

Нічого, окрім літер / Only the letters  

Презентуємо тільки перші літери слів з речення. Учням необхідно 

придумати граматично правильне речення, яке б підходило під цю схему. 

Потім на дошці (в чаті) діти повинні написати свої варіанти. І все це 

потрібно знову проводити з певним часовим лімітом. Ті, хто впорався 

раніше, можуть написати ще один варіант. Потім розбираємо кожен 

приклад і обираємо переможців - це ті, хто не зробив жодної помилки. 

Приклад: A____K____O_____R____V (Anna keeps opening round 

van) 

СММ / SMM 

Робота з фото Instagram – це, в першу чергу, красиві фотографії на 

яких відображені різноманітні моменти нашого життя. Чому б не додати це 

на заняття! Перш за все можна описати фото (використовуючи Present 

Simple і Present Continuous) або розповісти історію про фото (тут 

використовуємо Past Simple). Ще один варіант - пост фото в акаунті групи, 

підписуємо речення, яке починає історію. Завдання учням - продовжити 

історію в коментарях.  Заздалегідь обговорюємо кількість речень, які  

потрібно написати. Також можна додати декілька фото в інстаграмну 

карусель, тоді історія вийде цікавішою.  
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Застосування в освітньому процесі проблемних ситуацій допомагає 

вчителю виконати одне з важливих завдань, поставлених реформою 

сучасної школи – формувати у здобувачів освіти самостійне, активне, 

творче мислення. Розвиток таких здібностей може здійснюватися лише під 

час творчої та самостійної діяльності здобувачів освіти, спеціально 

організованої вчителем в освітньому процесі. Тому педагог повинен знати 

про ті умови, які слід створити для здобувачів освіти, щоб стимулювати 

їхню пізнавальну активність [3]. 
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3. Висновки 

У представленій роботі було проведено дослідження особливостей 

проблемного навчання іноземним мовам. На підставі проведеного 

дослідження можна зробити наступні висновки. 

Одним із напрямків наукового пошуку в галузі підвищення 

ефективності та результативності освітнього процесу є проблемне 

навчання. 

Ключовим поняттям проблемного навчання іноземним мовам є 

проблемна ситуація - основний метод проблемного навчання за допомогою 

якого пробуджується думка, пізнавальна потреба здобувачів освіти, 

активізується мислення [2].  

Проблемне навчання - це забезпечення творчого засвоєння знань. Це 

означає, що на уроці вивчення нового матеріалу вчитель проводить 

здобувачів освіти через усі ланки наукової творчості: постановку проблем, 

пошук рішення, висловлення рішення і реалізацію продукту. Проблемне 

навчання іноземним мовам має ряд переваг у порівнянні з традиційним, 

так як:  

- вчить мислити логічно, науково, діалектично, творчо;  

- робить навчальний матеріал більш доказовим, сприяючи тим 

самим перетворенню знань у переконання;  

- викликає глибокі, інтелектуальні почуття;  

- допомагає швидше відновити самостійно здобуті знання [5].   
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