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требования к системе упражнений и заданий, направленных на развитие 
познавательных процессов и внимания. Данный материал может быть ис-
пользован учителями для самостоятельного составления аналогичных за-
даний.  

 
Summary.One of the most imported tasks of mathematics in a primary school is 
the development of children`s abilities. There fore the aktual problem here is the 
searching for ways which will set in motion the mechanism of creative activity 
development and the personality of a pupil at the same time.  

In the article the excercises and assignments are examined which make 
for forming and developing of memory, attention, thinking. The most valuable is 
the detachment of reguirements to the system of excercises and tasks directed to 
the development of cognitive processes and attention. The excercises and tasks 
given in the article can be used by teachers for independent constructing of 
analogous ones.  
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Попередній контроль результатів навчання здійснюється на орієнто-

вно-мотиваційному етапі пізнавального процесу і його цілі визначаються 

цілями цього етапу. З метою успішного опанування навчальною темою з 

алгебри, на орієнтовно-мотиваційному етапі необхідно актуалізувати в уч-

нів відповідні опорні знання і способи навчально-пізнавальної діяльності, 

мобілізувати їх увагу, пам�ять, мислення, волю, почуття, викликати заціка-

вленість, створити установку діяти для досягнення поставлених цілей. От-

же, підготовка учнів до сприйняття теми навчального матеріалу, до фор-

мування у них нових знань і способів навчальних дій, полягає у створенні 

зовнішніх і внутрішніх умов, сприятливих для підтримання їх високої пра-

цездатності під час навчально-пізнавальної діяльності, і охоплює пізнава-

льну сферу учнів, їх психічні особливості. 
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Одним із чинників, які допомагають розв�язувати поставлені завдан-

ня, є здійснення попереднього контролю. 

Сформулюємо цілі попереднього контролю результатів навчання ал-

гебри у загальному вигляді таким чином: 

1) актуалізувати в учнів опорні знання, уміння та навички (способи 

навчальних дій), необхідні для опанування ними новим навчаль-

ним матеріалом теми; 

2) перевірити і встановити рівень сформованості в учнів відповідних 

опорних знань, умінь та навичок (способів навчальних дій), необ-

хідних для опанування ними теми нового навчального матеріалу , 

здійснити, в разі необхідності, корекцію; 

3) допомогти кожному учневі з�ясувати для себе ступінь його готов-

ності до вивчення навчального матеріалу нової теми, яких знань 

не вистачає і які �прогалини� слід ліквідувати для успішного 

здійснення навчально-пізнавальної діяльності; 

4) сприяти формуванню позитивної мотивації опанування навчаль-

ною темою; 

5) перевірити і встановити рівень усвідомлення і прийняття учнями 

цілей і завдань їх майбутньої навчально-пізнавальної діяльності, 

зорієнтувати у вимогах до знань, умінь та навичок, якими вони 

мають опанувати у результаті цієї діяльності, термінах і засобах 

контролю. 

Конкретизація цілей попереднього контролю на орієнтовно-

мотиваційному етапі під час вивчення певної навчальної теми передбачає 

передусім визначення об�єктів попереднього контролю. Відомо, що весь 

навчальний процес у дидактичному циклі, і зокрема його орієнтовно-

мотиваційний етап, підпорядкований досягненню освітніх цілей вивчення 

конкретної навчальної теми. Останні мають бути виражені у вигляді конк-

ретних результатів навчання, досягнення (недосягнення) яких можна було 
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б встановити під час здійснення контролю. Називатимемо ці результати 

запланованими. Отже, запланованими результатами навчання визначається 

як побудова всього навчального процесу у дидактичному циклі, так і побу-

дова тематичного контролю в цілому, і зокрема кожної його складової час-

тини � попереднього, поточного і підсумкового. 

З огляду на це, проаналізуємо заплановані результати навчання з то-

чки зору попереднього контролю. Заплановані результати навчання, зок-

рема дидактичні цілі, містять знання, уміння та навички, яких мають набу-

ти учні протягом опанування даної навчальної теми. Проте, нові знання, 

уміння та навички не формуються на �порожньому� місці. Їх формування 

та розвиток відбувається на основі вже відомих учням знань і способів дій 

(ЗУН). Останні ми називаємо опорними. Тому на орієнтовно-

мотиваційному етапі навчального процесу заплановані результати навчан-

ня будемо розглядати у процесі розгортання опорних ЗУН учнів. А це, в 

свою чергу, обумовлює вибір об�єктів попереднього контролю при ви-

вченні алгебри. Методика визначення об�єктів тематичного, і зокрема по-

переднього, контролю, нами вже розглядалось у публікації [1]. 

Цілями попереднього контролю у навчальному процесі також детер-

мінуються специфічні вимоги до змісту вимірників. Для того, щоб учні ма-

ли змогу якісно опановувати новими елементами змісту навчання, у них 

мають бути сформовані опорні знання, уміння та навички, які достатньо 

легко актуалізуються. Тому, зрозуміло, що у зміст завдань для попередньо-

го контролю слід включати знання і способи дій, які є основою для сприй-

няття учнями нового навчального матеріалу і формування у них нових 

ЗУН. А вчитель має перевіряти рівень опанування учнями елементів змісту 

навчання, що утворюють опорні ЗУН, і, у разі потреби, вносити в актуалі-

зовані знання та способи дій певні корективи.  

Отже, оскільки основою для формування в учнів нових знань і спо-

собів дій є опорні ЗУН, то, з одного боку, має бути встановлений рівень 
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опанування ними, а з іншого, вони потребують першочергової актуалізації. 

З огляду на це, завдання для попереднього контролю мають бути спрямо-

вані не просто на репродуктивне відтворення навчального матеріалу, за-

своєного раніше, а на актуалізацію тих знань, способів дій або їх певної 

послідовності, які дозволяють самостійно усвідомлювати структуру нового 

навчального матеріалу, виконувати відповідні дії з ним. 

Відомо, що засвоєння учнями навчального матеріалу теми відбува-

ється на різних рівнях навченості. Постає питання: на якому рівні слід кон-

тролювати опанування ними знань, умінь та навичок, які підлягають попе-

редньому контролю? На нашу думку, відповідь на це запитання має бути 

така. Опорні знання, уміння та навички підлягають попередньому контро-

лю, принаймні на рівні обов�язкових результатів навчання, сформульова-

них до відповідної теми, в якій безпосередньо вивчалися ці елементи. Чо-

му? Тому що в обов�язкових результатах навчання зафіксований той �про-

житковий мінімум� знань, умінь та навичок, опанування яким надає учням 

можливість систематизованого (а не епізодичного) засвоєння ЗУН і забез-

печує їх повноцінне просування у навчанні. 

На зміст завдань для попереднього контролю також впливають види 

пізнавальної діяльності, які мають здійснювати учні на цьому етапі навча-

льного процесу. Дійсно, під час вивчення алгебри актуалізація опорних 

знань, умінь та навичок учнів передбачає пригадування ними і відтворення 

вже засвоєних знань, відновлення опанованих раніше способів дій, повто-

рення відомих алгоритмів, тому зміст завдань для попереднього контролю 

має бути спрямований на реалізацію саме цих дій учнів, спонукати їх до 

самостійного здійснення навчальної і контролюючої діяльності, підвищу-

вати мотивацію вивчення певної теми. 

Таким чином, враховуючи попередні міркування, сформулюємо ви-

моги до змісту вимірників об�єктів попереднього контролю, які наклада-

ються цілями реалізації останнього: 
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1) завдання мають перевіряти опанування учнями знаннями, умін-

нями та навичками, які є основою для формування запланованих 

результатів навчання; 

2) кожне завдання має перевіряти опанування учнями однією або 

декількома взаємопов�язаними діями (синтезовані завдання); 

3) кожне завдання має бути орієнтоване на відтворення знань, умінь 

та навичок або застосування їх за відомим алгоритмом; 

4) рівень пропонованих для попереднього контролю завдань має 

відповідати принаймні рівню обов�язкових результатів навчаль-

них тем, матеріал яких використовується як опорні ЗУН; 

5) завдання, призначені для здійснення попереднього контролю, ма-

ють сприяти формуванню позитивної мотивації навчання учнів. 

Врахування загальних вимог до засобів контролю, а також тих, що 

накладаються цілями реалізації орієнтовно-мотиваційного етапу навчаль-

но-пізнавальної діяльності, дає можливість виділити такі типи завдань для 

попереднього контролю результатів навчання алгебри в основній школі: 

1. Розпізнавання математичних об�єктів. Наприклад, пропонується серед 

наведених рядів чисел вибрати ті, що утворюють арифметичні про-

гресії. 

2. Відтворення означень основних понять, формул, залежностей, власти-

востей. Наприклад, дати означення функції або записати властивості 

числових нерівностей. 

3. Застосування опорних ЗУН у знайомих ситуаціях, за відомим алгорит-

мом. Наприклад, використовуючи формули скороченого множення роз-

класти вираз на множники. 

Достатньо велика кількість об�єктів попереднього контролю, специ-

фічність змісту їх вимірників та відносна короткочасність орієнтовно-

мотиваційного етапу детермінують форми пред�явлення перевірочних за-

вдань і методику проведення попереднього контролю. На нашу думку, 
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найбільш прийнятною формою пред�явлення завдань попереднього конт-

ролю достатньо великого обсягу є тести. Під тестом ми розуміємо теоре-

тично обґрунтовану та експериментально перевірену систему завдань для 

контролю результатів навчання учнів. 

Тестова методика здійснення попереднього контролю дозволяє при 

значній економії часу охопити контролем всіх учнів, виявити наявний рі-

вень опанування ними опорних знань і способів навчальної діяльності в ці-

лому і кожного учня окремо. Враховуючи достатню абстрактність повто-

рюваного матеріалу, і передбачаючи можливі утруднення учнів, рекомен-

дуємо використовувати тестові завдання закритої форми. Наявність у тес-

тових завданнях закритої форми правильної відповіді дозволяє здійснити 

взаємо- або самоконтроль по закінченню тестування, що сприяє реалізації 

третьої і четвертої мети попереднього контролю. 

Колективне обговорення результатів тестування дасть змогу вчителю 

встановити готовність учнів до сприйняття нового матеріалу, і тим самим 

реалізує першу і другу його цілі. Інтенсивна самостійна робота учнів (осо-

бливо підлітків) під час виконання тесту, як показує досвід, підвищує їх 

зацікавленість як результатами тестування, так і наступною навчально-

пізнавальною діяльністю, позитивно впливає на формування мотивації на-

вчання взагалі (реалізація п�ятої мети). 

Проте, зауважимо, що з метою попереднього контролю можна також 

використовувати традиційні усні вправи, математичні диктанти, комбіно-

ване опитування, методика проведення яких докладно описана у відповід-

ній літературі. Та, на нашу думку, відбір або складання завдань для цих 

видів робіт має здійснюватися з урахуванням попередніх міркувань, а їх 

зміст має відповідати наведеним вище вимогам. 

Попередній контроль не передбачає виставлення вчителем бальних 

оцінок, але й не виключає його оціночних суджень, спрямованих на підви-

щення мотивації учнів до навчання. Здійснюючи попередній контроль, 
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вчитель отримує необхідну інформацію для керування навчально-

пізнавальним процесом і залучає учнів до контролюючої діяльності шля-

хом взаємо- і самоконтролю. Саме на цьому етапі має превалювати внут-

рішній контроль. 

За даними експериментальної перевірки результатів нашого дослі-

дження, організація контролю на орієнтовно-мотиваційному етапі вивчен-

ня теми та його результати безпосередньо впливають на ефективність опе-

раційно-пізнавального етапу, створюють передумови реалізації поточного 

контролю. 
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Резюме. На основе анализа целей предварительного контроля результатов 
обучения учащихся алгебре в основной школе определены условия его 
реализации, а также обоснованы требования к содержанию и форме предъ-
явления заданий-измерителей. 
 
Summary. By means of analysis preliminary control�s aims under algebra�s in-
struction of the basic school�s pupils was defined conditions it�s realization, was 
based demands to the maintenance and forms of tasks, which are produce for 
pupils. 
 


