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ПРОБЛЕМНО-ПРОЄКТНЕ НАВЧАННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ 

ФОРМУВАННЯ КЛЮЧОВИХ УМІНЬ СЬОГОДЕННЯ 
 

Ми живемо в часи глобальної революції, яка змінює наш спосіб життя, спілкування, мислення, бачення майбутнього 

і розуміння добробуту. На сьогоднішній день головною метою модернізації освіти є підготовка мобільного, 

конкурентоспроможного на сучасному світовому ринку праці, випускника [1]. Шляхом досягнення є створення умов 

в освітньому просторі для розвитку і самореалізації кожної особистості. 

У статті розкривається важливість формування у студентів ключових уміння сьогодення, а саме: креативності, 

критичного мислення, вміння спілкуватися та співпрацювати, цифрової грамотністі. Обгрунтовується застосування 

проблемних методів навчання як необхідної складової розвитку вище перечислених умінь. Виділено та проаналізовано 

методи навчання, які допомагають розвивати креативність, критичне мислення, спілкування та співпрацю, цифрову 

грамотність. Виклад матеріалу орієнтований на учасників освітнього процесу: викладачів, вчителів та студентів. 

Ключові слова: креативність, критичне мислення, цифрова грамотність, проблемно-проєктне навчання. 
 

Постановка проблеми. Сучасний світ 

змінюється дуже швидко і пропонує щоразу нові 

виклики. Щороку проводять нові дослідження, 

інформація швидко стає не актуальною, завдяки 

впровадженню інформаційних технологій 

відкриваються нові можливості. Потреба у 

фахівцях того чи іншого профілю постійно 

змінюється. Важко спрогнозувати як буде 

виглядати ринок праці в найближчі десятиліття.  

Тому в сучасному світі ключову роль відіграють 

уміння, які не залежать від спеціалізації. 

До ключових умінь сучасності належать: 

креативність, критичне мислення, спілкування 

та співпраця, цифрова грамотність. 

Мета роботи. Описати методи навчання, 

які допомагають розвивати креативність, 

критичне мислення, уміння спілкуватись та 

співпрацювати, цифрову грамотність. 

Основні результати дослідження. На мій 

погляд для формування ключових умінь 

сучасності: креативності, критичного мислення, 

вміння спілкуватись та співпрацювати, цифрової 

грамотності доцільно застосовувати методи 

проблемно-проєктного навчання. 

Поділяючи думку О. Меняєва, такими мето-

дами вважаємо проблемний виклад матеріалу 

(вчитель формулює проблему, висуває гіпоте-

зу, демонструє способи розв’язання й пропо-

нує обговорити), частково-пошуковий метод 

(учитель формулює проблему, розбиває її на 

частини й пропонує учням спільно знайти 

способи розв’язання), евристичну бесіду (за 

допомогою запитань учитель підводить учнів 

до виявлення проблеми й пошуку способів 

розв’язання її), проєкт (наявність проблеми й 

деталізований план розв’язання її) [4, с. 260 – 265]. 

Розглянемо детальніше кожне вміння окре-

мо та шляхи його формування під час навчаль-

ного процесу. 

Для розвитку критичного мислення потрібно: 

1. Враховувати різні погляди. Ми часто 

припускаємося поширеної помилки – 

розглядаємо проблему з одного боку. Наше 

завдання – прищепити студентам звичку 

дивитися на проблему з різних точок зору. 

2. Оцінювати факти та докази. 

3. Розвязувати неординарні проблеми. 

Неординарні проблеми – це проблеми для 

вирішення яких не існує передбачуваних, 

добре відпрацьованих підходів або шляхів. 

Дидактики пропонують критерії важливості 

навчальних проблем, що визначають правила 

добору проблем для роботи, а саме: 

- відповідність проблеми потребам та 

інтересам певної вікової категорії; 

- участь студентів у доборі навчальних 

проблем і розробленні плану дій та способів 

розв’язання; 

- різноманітність способів розв’язання, що 

активізує механізми прийняття рішень; 

- типовість і реальність проблеми, що 

виправдовує зусилля тих, хто над нею працює; 

- серйозність проблеми, що гарантує 

зацікавлення всіх; 

- вихід проблеми за межі однієї 

дисципліни [3, с. 112 – 113]. 
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Постановка проблеми та її розв’язання від-

бувається поетапно. Студенти мають: розпіз-

нати проблему; зрозуміти її суть; запропо-

нувати всі можливі шляхи вирішення; спільно 

проаналізувати всі запропоновані способи; визна-

чити найрезультативніший спосіб; обґрунтувати 

вибір. 

4. Досліджувати глибинні структури. Вихід 

за межі поверхневих структур допомагає 

зрозуміти принцип, що лежить в основі. 

Щодо спілкування та співпраці, то освітній 

процес не можливий без постійної комунікації 

між його учасниками. 

Спілкування це процес встановлення і 

розвитку контактів між людьми, який 

породжується потребами спільної діяльності і 

містить обмін інформацією, вироблення 

єдиної стратегії взаємодії, сприйняття та 

розуміння іншої людини 

Тобто процес спілкування це неодмінно 

взаємодія і при певних умовах взаємодію 

можна назвати співпрацею. Процес спілкування 

постійно змінюється завдяки впровадженню 

нових засобів комунікації. Спілкування ще 

ніколи не було більш доступним для всіх і 

всюди, але нерідко постає проблема 

взаєморозуміння, адже неодмінною умовою 

ефективної комунікації є активне слухання. 

Навик активного слухання вдається розвинути 

у  концепції колаборативного навчаня, коли 

завдання розподіляють між учасниками групи. 

В такий спосіб кожен учасник бере на себе 

відповідальність за результати власної роботи. 

Далі індивідуальні напрацювання поєднують 

для досягнення поставленої мети. Акцент 

ставиться на розвитку співпраці. 

Існує багато тлумачень креативності. Згідно з 

Р. Стернбергом та Т. Лубартом, креативність – 

це здатність створити продукт, який є новітнім 

(тобто оригінальним, несподіваним) і водночас 

доречним (тобто корисним, адаптивним, 

зважаючи на складність завдання). 

Креативність може втілюватись в будь-якому 

аспекті життя. Не виняток і навчання. Вміння 

бути креативним також можна розвивати. 

Навчання креативності – забезпечення 

найвищого ступеня активності студентів. 

Креативні ресурси – це ресурси, які допомагають 

заохочувати винахідливість та уяву студентів.[5] 

У створенні умов для розвитку креативності 

найкраще підійдуть такі методи навчання як 

проблемний виклад матеріалу, евристична бесіда. 

Мотивувати студентів до генерування ідей можна 

також за допомогою написання та редагування 

статтей, творчого застосування нових технологій, 

експериментування зі створення продукту – 

метод проєктів. 

Цифрова грамотність. Важко уявити 

сучасний світ без цифрових технологій. Вони 

охоплюють щораз більше сфер нашого життя. 

Наразі життєво важливим є вміння критично 

оцінювати цифровий контент і визначати 

задля чого його розробили. Цифрова 

грамотність охоплює здатність працювати з 

гаджетами, використовувати ресурси та 

інструменти цифрового світу.[5] 

Може здаватися, що студенти дуже гарно 

розуміють сучасні технології, однак інколи їхні 

вміння зводяться до вдало зробленого селфі та 

спілкування у соціальних мережах, але вони 

нічого не знають про цифрову безпеку. 

Цифровий світ стрімко змінюється і разом з 

можливостями несе нові пастки.  Тому 

навчання цифрової грамотності одне з 

першочергових завдань в освіті сьогодення. 

Можна давати студентам більше завдань, які 

передбачають елементи ефективного 

використання цифрових технологій. Наприклад: 

дослідити фейки з певного питання, зняти 

власне відео, написати статтю, створити 

актуальний цифровий продукт для навчання 

або майбутньої професійної діяльності. 

Насамкінець зазначимо, що сучасні 

методики, у яких зроблено акцент на 

проблемності, мають великі перспективи, адже 

систематична робота над розв’язанням 

проблем формує у студентів життєво важливі 

вміння, як-от: висловлювати припущення, 

ураховувати наслідки своїх дій і рішень, 

оцінювати ризики, брати на себе 

відповідальність за результати власної роботи 

(дії, рішення, вчинків). 

Висновки та пропозиції. Отже, 

проблемно-проєктне навчання створює умови 

для вдалого поєднання теорії з практикою, 

сприяє розвитку критичного мислення (що є 

актуальним на сьогоднішньому ринку праці) 

та комунікативних компетенцій, а також 

дозволяє технологічно забезпечити прийомами 

і способами самовдосконалення у професійній 

сфері, що є важливим показником для 

інноваційного розвитку та підвищення 

конкурентоспроможності на ринку праці 

випускників навчальних закладів. 
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Melnyk O. M. 

PROBLEM-PROJECT LEARNING AS A TOOL FORMATION OF KEY SKILLS OF TODAY 

We live in a time of global revolution that is changing our way of living, communicating, thinking, seeing the future and 

understanding well-being. To date, the main purpose of modernization of education is to prepare a mobile, competitive in the 

modern world labor market, graduate [1]. The way to achieve this is to create conditions in the educational space for the 

development and self-realization of each individual. 

The article reveals the importance of forming in students the key skills of today, namely: creativity, critical thinking, the ability 

to communicate and collaborate, digital literacy. The application of problem-based learning methods as a necessary 

component of the development of the above skills is substantiated. Learning methods that help to develop creativity, critical 

thinking, communication and cooperation, digital literacy are identified and analyzed. The presentation of the material is 

focused on the participants of the educational process: teachers, teachers and students. 

Key words: creativity, critical thinking, digital literacy, problem-based learning. 
 

Мельник О.Н. 

ПРОБЛЕМНО-ПРОЕКТНОЕ ОБУЧЕНИЕ КАК ИНСТРУМЕНТ ФОРМИРОВАНИЯ КЛЮЧЕВЫХ 

УМЕНИЙ НАСТОЯЩЕГО 

Мы живем во времена глобальной революции, изменяющей наш образ жизни, общения, мышления, видения будущего 

и понимания благосостояния. На сегодняшний день главной целью модернизации образования является подготовка 

мобильного конкурентоспособного на современном мировом рынке труда выпускника [1]. Достижением является 

создание условий в образовательном пространстве для развития и самореализации каждой личности. 

В статье раскрывается важность формирования у студентов ключевых умений настоящего, а именно: 

креативности, критического мышления, умения общаться и сотрудничать, цифровой грамотности. 

Обосновывается применение проблемных методов обучения как необходимой составляющей развития 

вышеперечисленных умений. Выделены и проанализированы методы обучения, которые помогают развивать 

креативность, критическое мышление, общение и сотрудничество, цифровую грамотность. Изложение 

материала ориентировано на участников образовательного процесса: преподавателей, учителей и студентов. 

Ключевые слова: креативность, критическое мышление, цифровая грамотность, проблемное обучение. 
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