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Контроль за навчально-пізнавальною діяльністю учнів � найважливіша складова 
процесу навчання, яка великою мірою ґрунтується на організації системи зворотного зв�язку. 
Автор обґрунтовує власний досвід організації зворотного зв'язку на всіх етапах уроку. 

 
 

Контроль за навчально-пізнавальною 
діяльністю учнів � найважливіша складова 
процесу навчання, яка великою мірою 
ґрунтується на організації системи зворот-
ного зв�язку. Зворотний зв�язок значною 
мірою поглиблює взаємодію суб�єктів 
навчально-виховного процесу, особливості 
якої вивчали Ю. Чабанський, О. Леонтьев, 
В. Лозова, О. Савченко, Г. Щукіна та інші. 
Питання організації контролю знань 
досліджували Ш. Амонашвілі, Б. Ананьєв, 
А. Липкіна, Л. Рибак, А. Хуторськой та 
інші. �Під перевіркою й оцінкою знань, 
умінь й навичок учнів треба розуміти 
виявлення й порівняння на тому чи іншому 
етапі навчання результатів навчальної 
діяльності з вимогами, заданими програ-
мою� [1]. Розв�язанню цієї важливої проб-
леми й сприяє організація зворотного 
зв�язку під час оцінювання знань та умінь 
учнів. Чим більше розвита система � 
технічна, економічна, соціальна чи педаго-
гічна, тим більше механізмів зворотного 
зв'язку в ній. 

Організація зворотного зв�язку пог-
либлює такі важливі функції контролю, як 
прогностична та орієнтуюча функції. 

Прогностична функція перевірки 
служить одержанню випереджальної ін-
формації про навчально-виховний процес. 
У результаті перевірки дістають підстави 
для прогнозу про хід певного відрізка 
навчального процесу: чи досить сформо-
вані конкретні знання, уміння й навички 

для засвоєння наступної порції навчального 
матеріалу (розділу, теми). 

Результати прогнозу використовують 
для створення моделі подальшої поведінки 
учня, який припускається сьогодні поми-
лок даного типу або має певні прогалини в 
системі прийомів пізнавальної діяльності. 

Прогноз допомагає одержати пра-
вильні висновки для подальшого плануван-
ня й здійснення навчального процесу. 

Сутність орієнтовної функції контро-
лю - в одержанні інформації про ступінь 
досягнення мети навчання окремим учнем і 
класом у цілому - наскільки засвоєно і як 
глибоко вивчено навчальний матеріал. 
Контроль із зворотним зв'язком орієнтує 
учнів у їхніх труднощах і досягненнях 
(рис.1).  

Розкриваючи огріхи, помилки й 
недоліки учнів, він указує їм напрямки 
додавання зусиль по удосконаленню 
знань і умінь (рис.2).  

Контроль допомагає учню краще 
впізнати самого себе, оцінити свої знання й 
можливості. 

У залежності від того, хто здійснює 
контроль за результатами діяльності учнів, 
виділяють наступні три типи контролю: 

Зовнішній (здійснюється вчителем 
над діяльністю учня). 

Взаємний (здійснюється учнем над 
діяльністю товариша). 

Самоконтроль (здійснюється учнем 
над власною діяльністю). 
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Форми зовнішнього контролю мо-
жуть бути різні. На практиці виділяють три 
форми контролю: індивідуальна, групова і 
фронтальна. [2] 

1. Індивідуальний контроль. 
При індивідуальному контролі кож-

ний учень одержує своє завдання, яке він 
повинен виконати без сторонньої допомо-
ги. Така форма контролю доцільна у 
випадку, якщо потрібно з'ясувати індиві-
дуальні знання, здібності й можливості 
окремих учнів. 

Така форма контролю завжди плану-
ється: учитель прогнозує, коли, кого, з 
якою метою запитати і які для цього вико-
ристовувати засоби. 

2. Груповий контроль. 
При проведенні такого контролю 

клас тимчасово поділяється на кілька груп 
(від 2 до 10 учнів) і кожній групі дається 
перевірочне завдання. У залежності від 
мети контролю групам пропонують одна-
кові або різні завдання. [4] 

Групову форму контролю застосовують: 
а) При повторенні з метою узагальнен-

ня й систематизації навчального матеріалу. 
б) При виділенні прийомів і методів 

розв'язання задач. 
в) При виявленні найбільш раціональ-

ного розв'язання задач або доведення теорем. 
Інколи груповий контроль проводять 

у вигляді ущільненого опитування. 
3. Фронтальний контроль. 
При фронтальному контролі завдання 

пропонуються всьому класу. У процесі цього 
контролю вивчається правильність сприй-
няття й розуміння навчального матеріалу, 
розкриваються слабкі сторони в знаннях 
учнів, виявляються недоліки, прогалини, 
помилки в роботах і відповідях учнів. Це 
дозволяє учителю вчасно намітити заходи 
для їхнього подолання й усунення. 

Роль взаємного контролю якості й 
ефективності навчальної діяльності школя-
рів важко переоцінити. 

Взаємоперевірка знань значно активі-
зує діяльність учнів, підвищує інтерес до 
знань і навіть подобається ім. У ході взаєм-
ного контролю розкриваються індивідуальні 
особливості дітей, їхні взаємини з 
товаришами. 

Постійної уваги учителя вимагає і 
проблема виховання впевненості учнів у 
власних здібностях. Відомо, що багато 
учнів бояться приступати до розв'язання 

задач, алгоритм розв'язання яких їм невідо-
мий. Іноді виявляється страх перед трудно-
щами, невміння переборювати їх само-
стійно. Вихід тут тільки один � прищеплю-
вати учням уміння й навички самокон-
тролю. Це важливо з виховної, психолого-
педагогічної точки зору. Адже при цьому 
учні фактично беруть участь у керуванні 
своєю власною навчальною діяльністю. Це 
породжує в них задоволеність своїми 
заняттями, своєю роботою, дозволяє їм 
повірити в себе, у свої пізнавальні здіб-
ності, відкриває простір для творчої ініціа-
тиви й самостійності. Укажемо прийоми 
формування критичного відношення учнів 
до результатів своєї роботи. Учням пропо-
нується розглянути розв'язання ряду прик-
ладів і оцінити їх. Звичайно, ці розв'язання 
містять типові помилки, які треба знайти. 
Іноді потрібно з'ясувати, чи вірна відповідь 
до завдання. Навички самоконтролю 
можна розвивати і на цікавих задачах, 
заснованих на звичайній життєвій кмітли-
вості. Їх корисно розглядати як у молод-
ших, так і в старших класах. Ці задачі 
привертають увагу всіх учнів, навіть тих, 
котрі не мають особливих успіхів у 
математиці. 

Важко утримати інтерес учнів до 
предмета, якщо переслідується єдина мета: 
навчити школярів виконувати дії за даним 
зразком. Тому поряд із вивченням 
алгоритмів виникає необхідність учити 
усвідомленому, творчому їх застосуванню. 
Наведемо один розповсюджений прийом 
такого навчання. Відразу після того, як учні 
засвоїли всі етапи алгоритму, їм пропо-
нується задача, що розв'язується за вивче-
ним алгоритмом, але не найраціональ-
нішим способом. Більш красиве рішення 
виходить, якщо не додержуватись алгорит-
му, а просто проаналізувати умову задачі і 
зробити вірні висновки. 

На уроках геометрії іноді корисно 
�дотворити� задачу. Як правило для цього 
вибирають задачу з підручника на доведен-
ня. Виписують її умову, а те, що треба 
довести, учні повинні придумати самі. 

Відзначимо ще кілька прийомів 
роботи вчителя у формуванні потреби в 
самоконтролі при навчанні математиці. 

1. Давати означення іноді має сенс 
не в остаточному вигляді. Більш змістовні 
бесіди з класом виходять тоді, коли учні 
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пропонують свій варіант означення, який 
потім уточнюється. 

2. Майже усі вправи, що пропо-
нуються учням, сформульовані позитивно 
(довести, знайти). З'явилися також вправи й 
іншого типу (чи вірно, перевірити), але їх 
дуже мало. І зовсім немає вправ на 
спростування тверджень, у той час як вони 
надзвичайно корисні. 

Вправи такого типу легко одержати із 
задач позитивних, особливо на доведення. 

3. Якщо учень дав письмове розв'я-
зання задачі (на дошці або в зошиті) із 
помилкою, то в деяких випадках не треба 
квапитися з виставлянням оцінки. Якщо 
існує можливість дати йому час на знаход-
ження власної помилки, то її потрібно 
використовувати. Якщо помилка буде 
знайдена, то оцінку знижувати не варто. 

4. Клас працює самостійно. Вибірко-
во переглядаючи деякі рішення, учитель ба-
чить різноманітні помилки, найбільш пов-
чальні з них варто показати всім учням класу. 

5. На уроці запропоновано задача і 
відразу відповідь до неї. У когось вийшла ін-
ша відповідь. Не варто поспішати за допо-
могою � зробимо її тільки тоді, коли само-
стійні спроби знайти помилку ні до чого не 
привели. 

6. Дуже ризикований, але прийом, 
що заслуговує уваги.  

Учитель береться з ходу розв'язувати 
досить складну задачу, причому на дошці. 
Якщо її і вдається розв'язати, то навряд чи 
найкращим способом. Учні ще раз пере-
конуються, що перший варіант рішення не 
завжди є найкращим. 

У результаті проведення описаної 
роботи в учнів починає формуватися потріб-
ність у самоконтролі. 

Звичайним способом організації само-
контролю в процесі навчання математиці є 
оприлюднення відповіді (відомої заздалегідь, 

або такої, що повідомляється учнями один 
одному). Деяким учням у випадку трудо-
містких завдань цілком достатньо звіритися з 
остаточним результатом. Іншим потрібно дати 
проміжні відповіді. Це допомагає їм само-
стійно виконувати навчальні завдання навіть у 
той момент, коли в них ще не напрацьовані 
стійки навички. 

Серед навчальних завдань, що сти-
мулюють самоконтроль у роботі учнів, 
певне місце займають завдання з програ-
мованим контролем. Такі завдання дозво-
ляють збільшити інтенсивність самостійної 
навчальної роботи учнів, зручні для 
організації фронтальної роботи і колектив-
ного обговорення отриманих індивідуаль-
них результатів. 

Послідовно працюючи над прищеп-
люванням умінь, пов'язаних із контролем і 
самоконтролем у математичній діяльності 
учнів, можна досягти помітних результатів. 
При цьому зростає загальна математична 
культура школярів, їхні роботи й відповіді 
стають більш грамотними. 

Наше дослідження виявило нові проб-
леми, які вимагають подальших теоретичних 
і практичних розвідок. Це � обґрунтування 
умов ефективності різних видів контролю 
знань, визначення показників ефективності й 
адекватності контролю для учнів із різним 
рівнем підготовки. 
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