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 У роботах психологів і педагогів 
експериментально доведено, що розвиток 
інтелекту, у тому числі емоційного, 
формування критичного мислення й 
креативності потребують спеціально 
розроблених дидактичних завдань й ситуацій. 
Як правило, до таких завдань відносять творчі, 
винахідницькі (дослідницькі), проблемні 
завдання. Постійно наголошується на тому, що 
ці завдання мають бути комплексними, 
комбінованими, проблемно й практико 
орієнтованими, ситуаційними, контекстними, 
компетентнісними. Проте, як засвідчує 
практика саме організація навчального 
процесу з розв’язання таких завдань найменше 
реалізована. 



 У межах предметного змісту, як правило 
переважно розв’язуються завдання з однієї 
теми, рідше – що потребують знань з кількох 
тем і зовсім рідко – з міжпредметним змістом. 
Натомість реальні життєві ситуації якраз є 
комплексними, контекстними, прикладними.

Розрізняють такі види завдань: 

 комплексні і комбіновані;

 ситуаційні і контекстні.



 Комплексне завдання – це сукупність запитань, 
задач або завдань, об’єднаних навколо одного 
зв’язувального елемента (об’єкта, теми, предмета, 
…),  що потребує знань та вмінь із різних розділів 
одного начального предмета або різних навчальних 
предметів 

 У соціальній практиці розв’язування комплексних 
завдань (англ. Complex problem solving) вимагає 
комплексу здібностей високого рівня: пізнавальних 
(здібностей збирати різноманітну інформацію з 
багатьох джерел, обробляти її в умовах обмеженого 
часу і приймати кілька рішень одночасно), 
особистісних і емоційних (здібностей діяти в умовах 
новизни і невизначеності, внутрішньої готовності до 
різних результатів дій, у тому числі несподіваним – як 
позитивним, так і негативним), соціальних  
здібностей, пов’язаних з розумінням і урахуванням 
намірів і дій безлічі людей – партнерів, союзників і 
супротивників. 



 У методичній літературі (зокрема з методик навчання 
фізики, хімії) ми також бачимо такий різновид задач, 
як комбінована задача, під якою розуміється задача, 
що передбачає використання багатьох 
закономірностей з різних тем і розділів; її 
розв’язання активізує кілька різних елементів знань і 
способів дій. 

 Відмінність між поняттями комплексна і комбінована 
досить неявна. За словником української мови: 
комплексний – який охоплює групу предметів, явищ, 
дій, властивостей; який становить комплекс чого-
небудь; комбінований – який становить комбінацію 
чого-небудь. Відповідно: комплекс – сукупність 
предметів, явищ, дій, властивостей, що становлять 
одне ціле, комбінація – сполучення, поєднання або 
розташування чого-небудь (переважно однорідного) у 
певному порядку.



 Ситуаційні завдання – завдання, що стосуються 
особистісно або соціально значущих проблем і 
передбачають комплексне залучення учнівського 
досвіду (пізнавального, комунікативного тощо) 

 Специфіка ситуаційних завдань полягає в тому, що 
вони мають яскраво виражений практикоорієнтований
характер, але для їх розв’язання необхідно конкретне 
предметне знання (за часту з кількох навчальних 
предметів), що спонукає учня освоювати 
інтелектуальні операції послідовно в процесі роботи з 
інформацією: ознайомлення – розуміння –
застосування – аналіз – синтез – оцінка.

 Подібними до ситуаційних завдань є контекстні



 Контекстна задача – це завдання мотиваційного характеру, в 
умові якого описано конкретну життєву ситуацію, що корелює з 
наявним соціокультурним досвідом учнів (відоме, дане); 
вимогою завдання (невідомим) є аналіз, осмислення і пояснення 
цієї ситуації або вибір способу дії в ній, а результатом 
розв’язання задачі – усвідомлення її особистісної значущості 
(перенесення з навчальної в реальну) 

 Контекстне завдання може містити опис події, що відбулася, або 
припустити ситуацію, яка може статися. Важливими 
відмінностями контекстних завдань є: 

 - значимість (пізнавальна, загальнокультурна, соціальна, 
наукова) одержуваного результату, що забезпечує пізнавальну 
мотивацію учня;  

 - опис умови завдання не містить явної вказівки, які знання 
необхідно використовувати;  

 - інформація і дані в завданні можуть бути представлені в різній 
формі (рисунок, таблиця, схема, діаграма, графік і т. ін.), що 
потребують розпізнавання об’єктів;  

 - наявність надлишкових, відсутніх або суперечливих даних в 
умові завдання, що призводить до об’ємного формулювання 
умови;  

 - закладена можливість кількох способів розв’язання (інколи 
пошук варіанту розв’язання  може не бути відомим  і його 
потрібно запропонувати); 

 - вказівка (явна або неявна) області застосування результату, 
отриманого під час розв’язання завдання.  



Приклад. Сьогодні, у вік комп’ютерних технологій, як ніколи стала 
важливою й актуальною проблема збереження зору. Якщо людина 
має короткозорість більше ніж шість діоптрій або далекозорість 
більше ніж три діоптрії та потребує корекції зору окулярами для 
роботи, і при цьому працює за комп’ютером більше чотирьох годин 
на день, їй буде корисно придбати окуляри для корекції зору з 
фільтром від короткохвильового випромінювання екрана комп’ютера 
в спектрі синього та фіолетового кольорів. Якщо в людини виникає 
необхідність користуватися трьома окулярами: для читання, для 
комп’ютера та дальнього бачення одночасно, то окуляри з 
прогресивними лінзами здатні замінити три такі пари окулярів. При 
цьому вони мають такий самий вигляд, як і окуляри зі звичайними 
лінзами. За схематичним малюнком визначте, який тип лінз в 
окулярах застосовують у кожному випадку.



 Приклад 1. Споруджуючи житло українці намагалися 
зробити його таким, щоб максимально захиститись 
від кліматичних особливостей місцевості. Уважно 
розгляньте будинки, зображені на рисунку. Поясніть, 
чому дахи будинків не роблять плоскими. Чим 
пояснюється відмінність висоти дахів у Закарпатській 
та Херсонській областях?



 Певною інтеграцією комплексних, комбінованих, 
контекстних і ситуаційних завдань є так звані кейс-
завдання. Вони ґрунтуються на реальному 
фактичному матеріалі або наближеному до реальної 
ситуації. Кейси відрізняються від звичайних 
навчальних завдань тим, що на відміну від завдань, 
що мають, як правило, одну відповідь й один 
правильний варіант розв’язування, кейси мають 
кілька варіантів розв’язання і безліч альтернативних 
шляхів, що ведуть до нього. 
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