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ТЕХНОЛОГІЯ ФОРМУВАННЯ НАВИЧОК 
САМОКОНТРОЛЮ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ НА УРОКАХ 

МАТЕМАТИКИ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ 
Однією з важливих умов розвитку учня як суб'єкта навчання є формування 

його навичок самоконтролю.Разом із тим, у шкільній практиці навчання 

математиці учні не володіють розвиненими формами рефлексійної діяльності, 

що породжує негативне ставлення до навчання, неуспішність. Тому необхідно 

спеціально організовувати роботу з формування навичок самоконтролю 

молодших школярів на уроках математики в початковій школі. 

Аналіз останніх публікаційдоводить, що проблема самоконтролю 

розглядається як важливий фактор будь-якої діяльності. Питання формування 

контролю й самоконтролю молодшого школяра розглядалися в дослідженнях 

В.В. Давидова, Л.В. Абакумової , Л.Н. Габєєвої, Г.А. Собієвої, А.К. Сердюка, 

І.М. Толмачової , А.Г. Пачінової, І.В. Тухман, В.В. Рєпкіної, Д.Б. Ельконіна та 

ін.Проблемі формування навичок самоконтролю на уроках математики 

присвячені роботи П.М. Ерднієва, С.М. Чуканцова, М.С. Манвєлова та ін. 

У сучасній системі освіти активно розробляються і впроваджуються в 

шкільну практику технології, які важливе значення приділяють реалізації 

завдання формування у молодших школярів самоконтролю. Серед них - підхід, 

запропонований у системі розвивального навчання Д. Ельконіна-В. Давидова, 

технології діяльнісного методу, метод програмованого навчання, безвідміткова 

система навчання та ін. [1, c.7]. Безпосередньо на формування самоконтролю в 

навчальній діяльності спрямовані підходи, розроблені А.Г. Пачіновою та І.В. 

Тухман [2].  



Застосування розробленої нами технології формування навичок 

самоконтролю молодших школярів на уроках математики в початковій школі 

націлене на розвиток у молодших школярів постійного прагнення до 

самоперевірки, вироблення для цього умінь критично оцінити свою розумову 

діяльність на уроках математики й на основі цього домогтися поставлених 

перед ними цілей навчальної діяльності. 

Розроблена нами технологія полягає у: 

- використанні методів і прийомів, спрямованих на розвиток мотивації до 

здійснення самоконтролю в ході вирішення навчальних завдань молодшими 

школярами; 

- спрямованості від формування зразка проведення контролю до 

самостійного використання прийомів самоконтролю при виконанні навчальних 

завдань на уроках математики; 

- активному застосуванні прийомів і засобів розвиваючого навчання, що 

використовуються на ігровому фоні. 

Спеціальні методи й прийоми розвитку навички самоконтролю 

включаються в різні етапи кожного уроку математики. 

Робота з формування навичок самоконтролю повинна включати такі 

компоненти: визначення мети перевірки дій на основі позитивної мотивації, 

виконання пробних дій, засвоєння зразка, співвіднесення роботи зі зразком і 

використання засобів самоперевірки, оцінку якості виконання роботи, 

виявлення помилок і аналіз їх причин, корекцію роботи, з'ясування меж 

знань[1, c.8]. 

Ефективність формування навички самоконтролю досягається в результаті 

використання таких методів і прийомів: звірка зі зразком; повторне вирішення 

задачі; вирішення зворотної задачі; перевірка отриманих результатів за умовою 

задачі; вирішення задачі різними способами; моделювання та ін.[3, с.51-54]. 

Також при формуванні навички самоконтролю необхідно використовувати 

різні вправи для розвитку уваги дітей, наприклад, приводити неповне 

вирішення завдання, а учням пропонувати завершити його; для вирішення 



пропонувати завдання з неповними або надлишковими даними, а учні повинні 

виявити це. 

У методичному плані запропонована технологія включає в себе наступні 

правила: частіше ставитиучнів перед необхідністю самостійно контролювати 

правильність виконання завдання; пропонувати учням такі завдання, 

неправильність виконання яких з'ясується тільки в результаті перевірки; 

неодноразово показувати способи знаходження прийомів перевірки виконаного 

завдання; під час аналізу письмових і самостійних робітпоказувати причини 

появи помилок; пропонувати учням самим оцінювати як свої роботи й роботи 

інших школярів; не допускати зайвого контролю [4, c.12]. 

Таким чином, можна зробити такий висновок, що досягнення ефективності 

реалізації поданої технології в початковій школі можливе при комплексному 

використанні поданих вище методів, прийомів, дотриманні вищезазначених 

умов.  
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