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SEKCJA 21. FIZyKI I mATEmATyKI. 

(ФизиКо-МаТеМаТичеСКие наУКи)

ПОД- СЕКЦИЯ 6. Математика.
 

Томашевська о.Ю.
Вчитель математики, спеціаліст  вищої кваліфікаційної категорії 

НВК «Голованівська загальноосвітня школа
 І-ІІІ ступенів ім. Т.Г.Шевченка - гімназія»

СаМоСТіЙна роБоТа УчніВ, ЯК СУчаСна ПеДагогічна ТехноЛогіЯ 
наВчаннЯ МаТеМаТиКи

Процес реформування системи національної освіти в Україні актуалізував 
потребу пошуку нових підходів до організації навчально-виховного процесу в школі 
та формування інноваційних педагогічних технологій навчання і виховання, які б 
відповідали не лише науково-педагогічним, а й соціокультурним вимогам сьогодення.

У зв’язку з активною гуманізацією навчально-виховного процесу відбулася 
переорієнтація останнього: докорінна зміна освітньої мети сприяла закріпленню 
центральної позиції не за автоматичним накопиченням учнями необхідних знань, 
умінь і навичок, а саме за особистістю вихованця, враховуючи його потреби та інтереси. 
Тож організація і реалізація процесів навчання і виховання має здійснюватись на 
засадах поваги до особистості дитини та з урахуванням індивідуальних особливостей 
її розвитку, ставлення до учня, як до свідомого відповідального суб’єкта навчально-
виховного процесу, а не об’єкту педагогічного впливу вчителя.

Нові завдання освітньої галузі «Математика» спрямовані на розвиток 
спроможності школярів активно впливати на навколишній світ, раціонально 
взаємодіяти з навколишнім середовищем і максимально широко реалізовувати свій 
природний потенціал. На сучасному етапі розвитку суспільства і науки завдання 
школи полягає у насиченні спектром міжсуб’єктної розвивальної взаємодії  
широкого простору потреб, здібностей та інтересів учнів, забезпеченні всебічного 
і гармонійного розвитку нахилів, здібностей, природних задатків і обдарувань дітей 
у контексті досягнення кожною окремою особистістю високого рівня у процесі 
самореалізації і духовного вдосконалення [1, с.16].

Відповідно до розглянутої мети і принципів освітнього процесу було 
встановлено і конкретні цілі у сфері вивчення математики:

•  Опанування учнями комплексу математичних знань, умінь і навичок, 
необхідних у повсякденному житті, майбутній трудовій діяльності, достатніх для 
оволодіння іншими галузями знань і забезпечення неперервної освіти;

•  Формування в школярів уявлень про ідеї і методи математики та її роль у 
пізнанні наукового світогляду.

Крім того, необхідно активно сприяти формуванню і розвитку в учнів 
механізмів самоосвіти, самовиховання, самореалізації, толерантного спілкування, 
взаєморозуміння, співпраці, що є необхідними для становлення повноцінної, 
різнобічно розвиненої особистості, здатної без сторонньої допомоги оволодівати 
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знаннями, уміннями і способами діяльності, розв’язувати пізнавальні задачі з метою 
доцільного перетворення й удосконалення навколишньої дійсності. Зазначені якості 
особистості формуються головним чином в ході самостійної діяльності учнів без 
активного втручання педагога, але під його контролем.

Працюючи самостійно, учні, як правило, глибше поринають в зміст 
опрацьованого матеріалу, краще зосереджують свою увагу, ніж це звичайно буває  при 
поясненні матеріалу вчителем або розповідях однокласників. Тому знання, навички 
і уміння, набуті школярами в процесі уміло організованої самостійної роботи, 
зазвичай є набагато міцнішими і ґрунтовнішими. Крім того, у процесі самостійної 
діяльності в учнів розвивається наполегливість, креативність, формується уміння 
використовувати вже набуті знання під час вивчення як власне математики, так і 
інших дисциплін.

Враховуючи вагомість вище розглянутих аспектів, у даному дослідженні 
значна увага приділена аналізу форм і засобів самостійної роботи, які сприяють більш 
міцному засвоєнню учнями необхідних знань, формуванню в них творчої активності 
й самостійності, вихованню позитивного ставлення до навчальної праці, зростанню 
пізнавального інтересу до математики.

Досліджуючи проблематику самостійної роботи учнів і її роль у залученні 
школярів до активної навчально-виховної діяльності, перш за все слід звернутися до 
праць таких вчених, як А.В.Усова [9], Т.І.Шамова [10], Л.В.Жарова [3], П.І. Підкасистий 
[6] та ін.. У своїх працях вони пропонують різні підходи до визначення самого 
поняття «самостійна робота» та ґрунтовно розкривають її значення в навчальному 
процесі. Така різноманітність позицій і відсутність єдиної конкретної точки зору 
пояснюється багатогранністю даної проблеми. 

Багато вчених важливою ознакою досліджуваної форми роботи учнів вважають 
рівень самостійності їхньої діяльності в процесі оволодіння знаннями, навичками 
й уміннями. Самостійна робота при цьому розглядається як «форма організації 
навчально-пізнавальної діяльності, що потребує активності й самостійності 
мислення, як засіб формування самостійності учнів». [5]

На думку А.В. Усової, самостійна робота – це метод  навчання,  за допомогою 
якого учні оволодівають знаннями, набувають навичок і умінь, а також досягається 
розв’язання виховних завдань. Автор підкреслює важливість активних розумових 
дій учнів, пов’язаних з пошуком найбільш раціональних способів виконання 
поставлених завдань учителем, з аналізом результатів роботи [9].

Т.І. Шамова  розглядає самостійну роботу й проблемне навчання, як 
найважливіші засоби активізації «учіння», у процесі якого формується пізнавальна  
самостійність школярів.  Основну функцію самостійної роботи дослідниця вбачає 
у забезпеченні активної навчально-пізнавальної діяльності учнів щодо оволодіння 
знаннями й способами діяльності, формування світогляду, розвитку інтелектуальних 
і моральних сил учнів. До педагогічних завдань, пов’язаних із застосуванням різних 
форм самостійної роботи, вона ставить такі вимоги:

- зміст завдань має строго відповідати конкретним дидактичним  цілям 
навчання й виховання;

- зміст і методичний апарат завдань повинні забезпечити пізнавальну 
діяльність на всіх рівнях  виконання роботи;
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- конкретні завдання необхідно формувати, використовуючи всі можливості 

для варіативності, яка максимально забезпечить успішне виконання самостійної 
роботи кожним учнем [10].

Жарова Л.В. вважає самостійну навчальну роботу таким методом навчання, 
при якому учні за завданням учителя і під його керівництвом самостійно розв’язують 
пізнавальну задачу. З цієї позиції вона підійшла до розуміння суті самостійної 
діяльності  учнів у навчанні, як такої, що постійно розвивається і впливає на 
особистість школяра [3].

П.І. Підкасистий у своїх напрацюваннях пропонує наступне визначення 
самостійної роботи: «це дидактичний засіб навчання, за допомогою якого вчитель 
організовує діяльність учня як на уроці, так і під час виконання домашнього 
завдання». Під самостійною діяльністю він розуміє цілеспрямований процес 
розв’язання конкретних  навчально-пізнавальних задач. Такий підхід до визначення 
суті самостійної роботи зобов’язує вчителя проводити її на уроках у певній системі, 
постійно ускладнюючи завдання, послідовно й планомірно навчаючи учнів прийомів 
самостійної навчальної діяльності з урахуванням рівня їх підготовленості та 
індивідуальних можливостей [6].

Значний внесок у розробку нових способів активізації самостійної навчально-
пізнавальної діяльності учнів зробили такі українські вчені, як Слєпкань З., Бевз 
Г., Пометун О.  та інші. Вони розглядали психолого-педагогічні основи навчання 
школярів таких прийомів розумової діяльності, як виділення головного, підведення 
під поняття, доведення, індукція й дедукція, встановлення причинно-наслідкових 
зв’язків; працювали над формуванням загальних розумових дій: порівняння, аналіз, 
синтез, абстрагування, узагальнення і конкретизація, аналогія [7].

Як вітчизняні, так і зарубіжні вчені досліджували шляхи формування 
навиків роботи з книгою та свідомого розуміння тексту. Проблеми використання 
нових інформаційних технологій у навчальному процесі успішно розробляються 
М.І.Жалдаком та його учнями [2].

Таким чином, проблематика самостійної роботи учнів є доволі багатогранною 
і характеризується різновекторною спрямованістю. Проте єдності в принципових 
позиціях дидактів та методистів досі не досягнуто. Отже, самостійну роботу 
треба розглядати як метод навчання – багатостороннє явище, яке має зовнішню 
форму прояву й внутрішню сутність, поєднання і склад яких залежить від джерела 
інформації, рівня готовності учнів до самостійної навчальної діяльності та функції 
процесу навчання.

Самостійна робота в кожній окремій ситуації засвоєння знань повинна 
відповідати конкретній дидактичній меті і завданням. Вона налаштовує учнів на 
самостійне систематичне поповнення своїх знань і вироблення вміння орієнтуватися 
у потоці наукової інформації під час пошуку результатів.

З огляду на розглянуті аспекти, можна зробити наступні висновки щодо ролі і 
функціональності самостійної роботи:

- сприяє формуванню світогляду учнів;
- забезпечує міцне засвоєння набутих знань;
- озброює учнів практичними навичками;
- навчає творчо застосовувати свої знання;
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- є ведучим фактором активної розумової діяльності [4, с. 200-207].
Досліджуючи проблему самостійної роботи, вчені також намагалися 

класифікувати її види. Виходячи з джерел одержання  інформації, розрізняють 
наступні види: робота з підручником та навчальною літературою; розв’язання та 
складання задач; навчальні вправи; твори й опис; спостереження й лабораторні 
роботи; роботи, пов’язані з виконанням ілюстрацій, схем, карт, графіків, роздаткового 
матеріалу.

Як бачимо, існує низка класифікацій видів самостійної роботи, та 
найоптимальнішим вважається підхід, запропонований Підкасистим П.І.. Він 
виділив наступні типи: 

•  Відтворюючі за зразком, що передбачають репродуктивну діяльність учнів 
(роботи виконуються згідно алгоритму, запропонованого педагогом).

•  Реконструктивно-варіативні (за схемою вони схожі на попередній вид, 
але передбачають виконання більш складних дій, порівняно зі зразком). Даний вид 
роботи сприяє поглибленню вже отриманих знань і розширяє сфери їх застосування.

•  Евристичні роботи (реалізуються, спираючись на уміння учнів 
систематизувати та аналізувати, порівнювати та зіставляти).

•  Творчі (вимагають від дітей і педагогів високого рівня пізнавальної 
діяльності і творчої активності) [6].

А.В. Усова створила класифікацію самостійних робіт за різними ознаками:
1. за дидактичною метою:

• засвоєння нових знань;
• закріплення  й корекція знань;
• формування навиків застосовувати набуті   знання на практиці;
• формування умінь творчого характеру.

2. за характером навчальної діяльності:
• робота з довідковою літературою;
• експертиментально-практичні роботи;
• аналітико-обчислювальні;
• графічні;
• проектно-конструкторські;
• класифікація та систематизація;
• використання знань для пояснення властивостей.

3. За значенням самостійної  роботи у формуванні понять:
• ознайомлення з поняттям та виявлення його ознак;
• відокремлення щойно сформованих ознак від раніше засвоєних
• вироблення умінь оперувати поняттями при розв’язуванні задач 

пізнавального характеру;
• конкретизація понять;
• класифікація і систематизація понять;
• використання понять при розв’язуванні творчих завдань [9].

Представлені класифікації далеко не єдині, але є найбільш типовими і 
прийнятними для роботи з учнями середньої школи. Спираючись у процесі 
навчання на зазначені види самостійних робіт, вчитель повинен не лише активно їх 
використовувати, а й гармонійно поєднувати, компонувати – створювати сприятливі 
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умови для глибшого засвоєння навчального матеріалу, формування предметних умінь, 
розвитку активності й самостійності школярів у процесі набуття, систематизації і 
застосування знань.

Принципи самостійності можна (і необхідно) застосовувати під час різних 
форм роботи учнівського колективу. А саме:

• індивідуальна
Дана форма роботи здійснюється безпосередньо під керівництвом учителя. 

Вона характеризується зорієнтованістю на розширення й поглиблення знань 
кожного окремого учня, розвиток індивідуальних здібностей, тому її успіх залежить 
від правильного добору завдань, систематичності контролю, надання педагогом 
своєчасної допомоги в подоланні труднощів. 

• Фронтальна
Характеризується наявністю спільного для всіх учнів завдання – вчитель 

викладає навчальний матеріал і роз’яснює суть подальшої роботи одночасно для 
всього колективу, крім того діти використовують єдиний  алгоритм розв’язку і мають 
можливість співпрацювати. Найдоцільніше використовувати дану форму роботи на 
уроках засвоєння нових знань, формування умінь і навичок: під час розв’язування 
перших вправ  і задач, типових  для всього класу, щоб учні краще і швидше усвідомили 
алгоритм застосування знань і основний план дій.  

• Групова
Полягає в поділі всього колективу класу на окремі групи, з урахуванням 

різних рівнів пізнавальної активності (відтворюючий, інтерпретуючий, творчий та 
математичні здібності учнів) та використання інтерактивних технологій (робота в 
парах, ротаційні трійки, карусель, акваріум). Члени групи мають тісно взаємодіяти, 
об’єднувати свої знання і зусилля для виконання поставленого завдання. В 
залежності від виду завдань  розрізняють недиференційовану і диференційовану 
групову роботу. Під час першої усі групи одержують однакові за змістом завдання, а 
досягнуті ними результати порівнюються учителем. При другій – завдання окремих 
груп різні за змістом, але однакові (чи схожі) за алгоритмом розв’язання. Групову 
роботу доцільно використовувати під час розв’язування вправ і задач, закріплення 
і повторення вивченого матеріалу, на уроках перевірки знань, умінь, навичок. При 
цьому необхідно ретельно перевіряти знання лідерів груп та усвідомлення ними 
самими суті поставленого завдання, контролювати об’єктивність виставлення ними 
оцінок. 

До того ж дана форма самостійної роботи сприяє зміцненню міжособистісних 
стосунків в учнівському колективі, допомагає в об’єктивності самооцінювання і 
оцінювання товаришів, дозволяє компонувати групи і добирати диференційовані 
завдання, відповідно до можливостей їх учасників, сприяє розвитку в учнів навичок 
роботи з додатковою літературою, вміння виступати перед аудиторією, аналізувати, 
узагальнювати й порівнювати. Використовуючи форму групової роботи, важливо 
постійно змінювати склад груп і не формувати їх, спираючись лише на показники 
успішності, аби не пригнічувати слабших учнів [4].

Підвищенню результативності уроків сприяє поєднання різних форм 
самостійної роботи (групової, фронтальної, індивідуальної).

Крім того, дослідження останніх років показали, засвоєння учнями нового 
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матеріалу відбувається значно краще при фронтальній та груповій роботі, ніж 
індивідуальній. Результативність праці підвищується за рахунок можливості 
консультуватися зі своїми товаришами, звертатися за допомогою до більш сильних 
учнів і вона буде продуктивнішою, ніж допомога вчителя. Проте дані форми мають 
і певні недоліки: по-перше, сильніші учні встигають засвоїти менший обсяг знань 
і виконати менше завдань, ніж при індивідуальній праці; по-друге, педагогу важко 
адекватно оцінити кожного окремого учня. 

Важливо пам’ятати, що успіх діяльності групи залежить не лише від її складу, 
а й від особи лідера. Саме він повинен розподілити обов’язки між членами групи, 
спрямовувати і контролювати їх діяльність. Таку форму роботи використовують на 
уроках формування вмінь і навичок, розв’язування задач, засвоєння нових знань, 
пов’язаних з уже набутими [8]. 

Важливими моментом організації самостійної роботи на уроках математики 
є застосування сучасних засобів навчання: створено велику кількість електронних 
підручників, посібників, навчальних і тренувальних програм. Підвищити 
ефективність самостійної діяльності учнів при виконанні аналізу таблиць, малюнків, 
графіків, добудови, вибору правильних даних чи відповідей, отримати необхідну 
інформацію у вигляді довідника для виконання роботи дозволяє застосування 
мультимедійних засобів навчання. Використання різноманітних сучасних засобів 
навчання допомагає вчителеві ефективно керувати процесом самостійної діяльності 
учнів, сприяє підвищенню рівня культури в опанування новими знаннями, стимулює 
інтерес учнів до вивчення предмету. Проте, на мою думку, їх використання можливе 
не на кожному уроці, не на всіх етапах уроку, адже вони вимогливі в плані технічного 
забезпечення навчального закладу й розраховані на роботу учнів без обмежень у часі. 
При використанні електронних засобів навчання учень мало спілкується, розвиває 
свою думку мовчки, а завдання вчителя навчити його розмовляти і висловлюватися, 
пропонувати свої рішення і бачення, способи міркування, взаємодіяти з колективом. 
Все це приводить до виникнення певних труднощів у роботі педагога.

Таким чином, для досягнення бажаних результатів та свідомих знань учнів, 
вчителю необхідно навчитися вірно добирати форми проведення роботи, чергувати 
і компонувати їх, враховуючи зміст навчального матеріалу, рівень навчальних 
можливостей  і підготовки учнів, їх вікові особливості, темпи роботи кожного окремо 
і в групі, відношення до даного предмета та інші індивідуальні характеристики. Крім 
цього, слід завчасно готувати дітей до виконання передбачених педагогом завдань: 
надати їм необхідну кількість навчальної інформації, актуалізувати опорні знання та 
вміння, забезпечити мотивацію навчальної діяльності,  проводити чіткий інструктаж 
і демонстрацію ідеального зразка виконання, використовувати різноманітні наочні 
матеріали, в тому числі інноваційні (електронні) технології, які спонукають дітей до 
креативного мислення, а також раціонально відводити час на виконання роботи. 

З огляду на це, слід підкреслити, що використання різноманітних форм 
самостійної роботи робить функції вчителя більш складними і відповідальними. Адже 
саме педагог повинен забезпечити необхідні для плідної роботи умови: ефективно 
спланувати і організувати навчальну працю учнів, надати їм детальний інструктаж, 
організувати процес підбиття підсумків і обговорення результатів, а також створити 
на уроці атмосферу взаємодопомоги, умови для дійсно результативного оволодіння 
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знаннями і формування позитивних якостей в учнів.
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