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Про корекцію результатів навчання 

Навчальний процес є складною системою, в якій в органічній єдності 

здійснюється взаємоз�єднана діяльність вчителя і учня. В цій системі під 

керівництвом вчителя відбувається оволодіння учнем основами наук, спо-

собами  діяльності, його розвиток. 

Як відмічає Т.І.Шамова [1], задача вчителя складається у повідом-

ленні знань, управлінні процесом засвоєння знань і способів діяльності. 

Задача учня складається в оволодінні системою знань, способами їх одер-

жання, переробці, збереженні та застосуванні. 

Функції навчаючого та навчаємого на різних етапах процесу засво-

єння не залишаються незмінними. 

На першому етапі засвоєння головною функцією вчителя є забезпе-

чення мотивації, необхідної для успішного протікання процесу. На  друго-

му � вчитель вводить у навчальний процес нову інформацію, яку повинні 

засвоїти учні. На  третьому та послідуючих етапах вчитель організовує за-

своєння виданої інформації. Для цього він повинний увести  задачі для са-

мостійного рішення, але й забезпечити контроль та корекцію, необхідну 

деякій частині навчаємих. 

Л.М.Фрідман [2] визначає цей етап як контрольно-корекційний і 

включає в нього: 

а) узагальнення учбового матеріалу; б) організацію підсумкової кон-

трольно-оцінної діяльності  учня; в) коректировку результатів навчальної 

роботи учнів. 

Таким чином, навчальна діяльність без контрольно-оцінного етапу, 

без потрібного узагальнення засвоєних знань, без необхідної корекції ви-
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явлених у всіх чи деяких учнів пробілів і недоліків, � без усього цього не 

стане плідною і при цьому не здійсниться повноцінного засвоєння знань. 

Важливим елементом усього контрольно-оцінного етапу є корекція 

результатів навчання. Про необхідність корекції проголошується у роботах  

Н.Ф.Тализіної, І.С.Якіманської, З.І.Слєпкань, М.І.Бурди, Л.М.Фрідмана, 

Г.П.Бевза та ін. 

Л.М.Фрідман [2] визначає коректировочний процес як невід�ємну ча-

стину контрольно-оцінного акту, структура якого має вид: 

а) мета контрольно-оцінного акту; б) об�єкт контролю, оцінки й ко-

рекції; в) еталон, із котрим порівнюється, звіряється об�єкт; г) результат 

контролю; д) критерії оцінки; ж) оцінка у формі розгорнутої характеристи-

ки контролю з точки зору вибраного критерію; з) оцінка; і) засіб корекції; 

к) результат корекції як новий об�єкт контрольно-оцінної діяльності. 

Однією з форм перевірки степені засвоєння навчального матеріалу є 

самостійні та контрольні роботи. Як правило, проведення таких робіт 

пов�язано з  виконуванням а) � з) і дуже рідко використовується пункт і), а 

пункт к), в загалі, зовсім не виконується. Тобто, деякі вчителі при перевір-

ці письмових робіт учнів проводять аналіз роботи, що складається у вста-

новленні, якими вміннями не оволодів кожен з учнів, які навички ще не 

сформовані, але такий аналіз не завжди доходить до учня. Головним чи-

ном, аналізуючи роботу в класі, вчитель проводить загальний аналіз поми-

лок і кожний учень не може одержати рецензію саме своєї роботи. Але ж 

як при цьому можливо здійснювати процес управління учбовою діяльніс-

тю? Як учню оволодіти основними вміннями виконувати ті чи інші дії, що 

відносяться до формування прийомів учбової евристичної діяльності? Як 

забезпечити індивідуальний підхід до навчання при організації коректиро-

вочного процесу? 

Допомогти викладачеві організувати й управляти самостійною дія-

льністю учнів, здійснювати корекцію роботи учня на основі індивідуаль-
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них рекомендацій та завдань, з�ясувати питання про сформованість алго-

ритмічних прийомів розв�язування задач та основних розумових дій, що 

сприяють розвитку евристичної діяльності, скоротити час на аналіз поми-

лок в роботі можуть розроблені нами автоматизовані програми корекції до 

самостійних і контрольних робіт. 

Крім того, у наступний час розглядаються нові поняття навчання, що 

заперечують можливість "передачі освіти". Як відмічає А.В.Хуторський 

[3], знання, вміння і навички � не реальні предмети, які можна передавати. 

Вони утворюються в результаті  активності учня, у ході його власної дія-

льності. Роль вчителя при цьому заключається у організації відповідної 

освітньої середи, де учень навчається. Тобто, розроблені програми індиві-

дуального автоматизованого рецензування рішення задач, що включають 

словник помилок учня та рекомендації по їх усуванню, мають у своїй ос-

нові особистісну орієнтацію і відповідають індивідуальності навчальної 

траєкторії учня. 

Таким чином, використання учнем програм корекції помилок після 

рішення відповідних задач стимулює його власну діяльність, він навчаєть-

ся, опираючись на особистісний потенціал, використовуючи відповідну 

технологію навчання.   

Методика складання словника помилок 

 Розглянемо як приклад корекцію помилок, можливих при рішенні 

нерівності: 12 ≥−
x

x  . Наведемо кілька варіантів невірного рішення: 

1. ( ) ( ) 1222 ≤⇔≥⇔≥− xxxx . 
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Тут варіант 1 показує повне нерозуміння рішення дрібно-

раціональної нерівності. При рішенні нерівностей не можна розглядати 

пропорцію. У варіанті 2 маємо 2 помилки: неправильне застосування ме-

тоду інтервалів і неврахований той факт, що знаменник дробу не може зве-

ртатися в 0. У варіанті 3 помилка при включенні в рішення кінців інтерва-

лу. Нарешті, у варіанті 4 зроблений нееквівалентний перехід. Аналіз відпо-

відного розділу підручників «Алгебра � 7» [4, 5] показує, що можна піді-

брати до даних помилок відповідні вправи. 

Ці вправи і рекомендуються учням для усунення помилок і закріп-

лення навичок у рішенні задач. Таким чином, наша головна ідея полягає в 

наступному: до усіх контрольних (чи самостійних) робіт можна скласти 

програми корекції, що включають: 

1) опис можливих помилок учнів;  

2) рекомендації для виправлення помилок (посилання на теоретич-

ний виклад питання; приклади вірного рішення аналогічних задач, вправ). 

Помітимо, що такі завдання носять індивідуальний характер і визна-

чаються помилками саме даного учня. а це відповідає сучасному підходу 

до організації процесу навчання і формуванню евристичної діяльності уч-

нів у рамках особистісно-орієнтованого підходу до навчання. 

Крім того, створення таких коригувальних програм відповідає шляху 

психолого-дидактичного аналізу помилок, відзначеного, наприклад, у ро-

боті Я.А.Груденова [6].  

Так, Н.К.Беденко [7], наприклад, аналізуючи помилки, що допуска-

ються в рішенні логарифмічних і показникових нерівностей, виділяє на-

ступні причини їхнього виникнення: 
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1.  Відкидаються умови, що визначають область припустимих значень 

перемінної. 

2.  Неправильно визначається характер монотонності логарифмічної 

(показникової) функції. 

Аналізуючи ці причини, ми тим самим можемо прогнозувати помил-

ки. 

М.В.Потоцький [8] пише, що треба зрозуміти хід думок учня, чому 

він допустив саме цю помилку, на якій стадії вона допущена? Звідси вини-

кає вид допомоги, що може бути різним для кожного учня. В одних випад-

ках досить слів: «Не квапся! Подумай!», в інших, треба натяком нагадати 

суть справи, у третіх, розповісти докладно і потім відіслати до підручника. 

Тобто., знаючи точно, де джерело помилки, її завжди можна виправити. 

Отже, для створення програми необхідно мати опис усіх можливих 

помилок. 

Основну частину словника помилок можна одержати шляхом аналізу 

елементарних навичок, необхідних для рішення задач визначеного типу. 

Це відповідає сучасному підходу до оцінювання письмових робіт з 

математики, викладеному Г.М.Литвиненко в роботі [9], про те, що: "Рі-

шення задачі, вправи розбивається на окремі логічні кроки й операції...". 

Наприклад, як відзначає М.М.Мірошнікова [10], при рішенні логарифміч-

ної нерівності ( ) ( ) 511log1log 22 <−++ xx  повинні бути використані наступні 

елементи знань: уміння знайти область визначення логарифмічної функції, 

правило переносу доданків з однієї частини нерівності в іншу, монотон-

ність логарифмічної функції і т.п. (усього 11 елементів знань). Потім слов-

ник доповнюється і виправляється з урахуванням реальних ситуацій. 

Словник помилок можна одержати і шляхом аналізу «основного» ва-

ріанта розв'язку контрольної роботи, що дозволяє вичленити необхідні 

операції на рівні навичок та основні сформовані уміння. 
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Розташовуючи блок-схемою рішення задачі, можна також досить то-

чно прогнозувати помилки, можливі при рішенні задачі. 

Наприклад, розглядаючи блок-схему рішення квадратичної нерівності 

0342 ≥++ xx , ми можемо досить точно скласти список можливих помилок.  

Блок-схема рішення квадратичної нерівності 
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� невміння розкладати квадратний тричлен на множники; 

� незнання властивостей квадратичної функції; 

� невміння застосовувати метод інтервалів і т.д. 

Вище була приведена вимога повноти в описі можливих помилок. З 

іншого боку, природно вимагати спільності даного опису. Ці вимоги супе-

речливі. Дотримуючи їх, слід в описі помилок установити деяку рівновагу, 

щоб список помилок був досить повним, але їхній опис носив усе-таки до-

сить узагальнений характер. Пояснимо сказане прикладом. Приведений 

вище опис помилок до рішення нерівності є повним. У момент навчання 

навичкам рішення нерівностей природно використовувати його саме в та-

кому виді. Однак, надалі цей список підлягає «укрупненню», тому що по-

дібна деталізація привела б до громіздкої програми, незручної для корис-

тувачів. У цій ситуації можна відмовитися від подробиць і обмежитися 

списком типу: «не вмієте застосовувати метод інтервалів», «перейшли не 

до еквівалентної нерівності» і т.п. 

Прогнозуючи помилки до контрольної роботи, не слід забувати та-

кож про постановку питань, націлених на формування раціональних алго-

ритмів задачі. Варто обов'язково відзначати помилки, зв'язані з нераціона-

льним рішенням, неповним. 

 

Методика побудови блоку корекції 

 

Другим елементом програми є блок корекції помилок. Він включає 

посилання на теоретичний виклад питання, приклади рішення задач, впра-

ви. До цієї частини програми можна висунути наступні вимоги: достатню 

спільність, конкретність, волю вибору вказівок учнем у наявній у нього лі-

тературі. Приведені вимоги якоюсь мірою суперечливі. На різних етапах 

навчання їх приходиться врівноважувати по-різному. Пояснимо це на тім 

же прикладі з нерівністю. 



 156 

Приведена вище рекомендація для програми корекції задачі 12 ≥−
x

x  

підібрана дуже конкретно, з обліком чотирьох описаних варіантів поми-

лок, тобто при більшій узагальненості списку приходиться рекомендувати 

інші приклади задач (поняття еквівалентності нерівностей, розглянути се-

рію різноманітних прикладів на знаходження області визначення нерівнос-

тей і т.п.). Таку програму можна рекомендувати вже при розв'язанні будь-

яких нерівностей. 

Пояснимо можливість вільного вибору літературних джерел при ро-

боті з програмою, коли учень може знайти всі необхідні вказівки в наявній 

у нього літературі. Тому доцільно передбачити посилання на всі джерела, 

що рекомендуються за програмою для даної групи учнів. Оформлення до-

цільне у виді таблиці. 

Таблиця 1. 

Фрагмент програми корекції помилок 

Рішення дрібно-раціональної нерівності 

 

Код помилки Роз'яснення помилки рекомендації 

1.01 

 

1.02 

 

1.03 

 

1.04 

 

Не вмієте вирішувати нерівності 

методом інтервалів 

Не знаєте властивостей нерівнос-

тей 

Не вмієте переходити до рівно-

сильної нерівності 

Не враховуєте область визначен-

ня нерівності 

[5], Гл. 1, § 4, прикл. 1-

3. 

[4], Гл.1Х, § 49, вправи 

24-28. 

[5], Гл. 1, § 4, прикл. 4.  

[4], Гл.1Х, вправа 93 

[5], Гл. 1, §4, прикл. 4.. 

 

При складанні програми можна дотримувати такої послідовності дій: 

1. Аналіз основних понять, теорем, навичок, що повинні бути сфор-

мованими у учнів. 
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2. Аналіз навчальної літератури, збірників задач (включаючи і збір-

ники, що містять розв'язки  типових задач). 

3. Аналіз дидактичних матеріалів (самостійних і контрольних робіт). 

4. Розробка блок-схеми рішення типових задач, використання алгори-

тмів рішення задач. 

5. Аналіз достатнього масиву самостійних  і контрольних робіт. 

6. Прогнозування типових помилок, їхня класифікація. 

7. Підготовка роз'яснень помилок і підбор джерел для самостійної 

роботи. 

8. Апробування і навчання програми. 

Складена таким чином дидактична програма вводиться у пам'ять 

комп�ютера у вигляді стандартного словника типових помилок. Словник 

включає рекомендації за виправленням помилок з посиланнями  на навчальну 

літературу. Тоді при перевірці контрольної чи самостійної роботи учня вчи-

тель фіксує кожну помилку і проставляє їй той номер, що зафіксований у 

словнику помилок. Після окінчення цієї роботи чи сам вчитель, чи учень вво-

дить необхідні дані з клавіатури комп'ютера і одержує готову рецензію. Не-

обхідні дані � це прізвище та ім'я учня, тема контрольної роботи та номера 

помилок, що согласуються зі словарем. Далі вже готова рецензія видрукову-

ється на принтері. До використання комп'ютерної програми пред'являють та-

кі вимоги: ОС MS Windows 9X, Access Microsoft Office � 97. 

Таким чином, програми корекції допомагають вчителю організувати 

і керувати самостійною діяльністю учнів, вони забезпечують індивідуалі-

зацію навчального процесу, при цьому «слабкі» мають можливість перебо-

роти пробіли в знаннях, опанувати прийомами раціональної розумової дія-

льності, а «сильні» � поліпшити знання, розширити свій кругозір, задово-

льняти інтереси і схильності до наукових знань. 

Програми корекції вчать виділяти головне в матеріалі підручника, зі-

ставляти факти, явища, узагальнювати, тобто усвідомлено підходити до 
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вивчення математики, сприяють розвитку пам'яті, умінню користуватися 

літературою, стежити за своїми помилками. 

Застосування програм корекції дозволяє викладачу використовувати 

час для рішення цікавих, евристичних задач, надавши учню можливість 

самостійно опанувати технікою рішення стандартних задач; допомагає ви-

кладачу навчити учнів активній самостійній роботі з закріплення і поглиб-

лення знань, умінь, навичок, а отже, і по придбанню нових знань. 
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Резюме. В работе изложены методические основы создания и использова-
ния автоматизированной коррекции ошибок обучаемых при решении ма-
тематических задач на основе индивидуальных рецензий 
 
Summary. The method of organization automatic review mathematic problems 
solution is given in the article. 
 




