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У статті розкрито зміст поняття превентивна діяльність вчителя математики 

та визначено структурні компоненти такої діяльності. 
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Постановка проблеми. Учіння є відо-

бражувально-перетворювальною діяльніс-
тю, оскільки спрямоване на збагачення та 
перетворення особистого досвіду учня за-
собами пізнання та самопізнання.  

Згідно до діяльнісного підходу етапи 
засвоєння знань розглядаються водночас з 
етапами засвоєння діяльності. Знання із 
самого початку включаються у структуру 
дій. Якість знань у цьому разі визначаєть-
ся їхньою адекватністю діяльності, що ви-
користовується для їх формування. На  
думку Η.Φ.Тализіної, знання ніколи не 
можна дати в готовому вигляді, вони зав-
жди засвоюються через ту чи іншу діяль-
ність [8]. 

Діяльнісний підхід до організації на-
вчання математики потребує, щоб учень, 
під час опрацювання навчального матеріа-
лу здійснив повний цикл пізнавальних дій: 
сприйняв навчальний матеріал, усвідомив 
його, запам'ятав, потренувався в застосу-
ванні знань на практиці, тобто, здійснив 
такі три навчальні діяльності – повторив 
раніше вивчене і на його основі вивчив но-
вий матеріал, поглибив і узагальнив вивче-
не, навчився застосовувати набуті знання 
на практиці [6]. На нашу думку, в учнів 
необхідно формувати ще один важливий 
вид навчальної діяльності – діяльності, 
яка включає попередження, виявлення та 
усунення прогалин в знаннях. Назвемо таку 
діяльність превентивною. 

Превентивна діяльність з упередження 
можливих помилок учнів, аналізу і випра-
влення допущених повинна розглядається 
нами як невід’ємна складова навчально-
пізнавальної діяльності. Вона має бути 
спрямована на формування міцних і гли-
боких знань. 

Аналіз актуальних досліджень. Тер-
мін «превентивний» (лат. prevento – попе-
реджувальний, запобіжний, захисний) 
з’явився в освітньому просторі України у 
1994 році внаслідок започаткованої твор-
чої співпраці з департаментом превентив-
ної освіти ЮНЕСКО. Відтоді в Україні 
превентивне виховання та проблеми вихо-
вання досліджуються більш інтенсивно 
згідно з Концепцією превентивного вихо-
вання дітей і молоді, затвердженою Пре-
зидією НАПН України у лютому 1998 ро-
ку [2]. Нині ефективно розвиваються такі 
напрями досліджень в галузі педагогіки і 
психології, як превентивна педагогіка 
(Л.В.Кондрашова, О.М.Кудрявцев, В.М.Ор-
жеховська, О.І.Пилипенко), та превентивна 
психологія (С.ОБелічева, А.П.Сманцер). 

Дослідження превентивної діяльності в 
областях педагогіки і психології переко-
нують, що даний напрям, в силу його ак-
туальності і перспективності, слід викори-
стовувати і під час вивчення шкільних на-
вчальних дисциплін, зокрема, наприклад, 
алгебри в основній школі. 
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Проблема виявлення та попередження 
математичних помилок знаходить своє 
відображення в працях учених-математи-
ків, психологів і педагогів впродовж всьо-
го 20 століття, зокрема в роботах Д.С.Ан-
гелова, Г.А.Асанова, Г.П.Бевза, В.Г.Болтянсь-
кого, В.М.Брадіса, Я.І.Грудьонова, В.О.Далін-
гера, І.М.Кирилецького, Н.О.Менчинської, 
П.С.Моденова, А.В.Самусенко, З.І.Слєпкань, 
Н.А.Тарасенкової, О.А.Тарасової, П.В.Шева-
рьова та ін. 

Проведений нами аналіз досліджень з 
методики навчання математики показав, 
що в Україні питаннями організації преве-
нтивної діяльності на уроках математики 
дослідники не займались.   

Мета статті – розкрити зміст поняття 
превентивної діяльності вчителя матема-
тики та визначити  її структурні компоне-
нти. 

Виклад основного матеріалу. Під 
превентивною діяльністю вчителя мате-
матики будемо розуміти навчальну діяль-
ність, яка ініціюється потребою: упере-
дити математичні помилки учнів, випра-
вити допущені, з’ясувавши причини їх по-
яви, обравши для цього відповідні методи, 
організаційні форми та засоби навчання. 

Превентивна діяльність має організо-
вуватися як процес взаємодії вчителя і уч-
нів, в ході якого шляхом спеціально піді-
браних методів, по-перше виявляється 
природа та походження помилок, а по-
друге організовується робота з попере-
дження та ліквідації цих помилок. Голо-
вним завданням формування превентивної 
навчальної діяльності школярів є розвиток 
у них уміння самостійно виконувати всі її 
структурні компоненти і переходити від 
одного компонента до іншого (від прийн-
яття рішення здійснювати певну діяль-
ність до її планування, від дій і операцій 
до самоконтролю і самооцінки). Спочатку 
учні відпрацьовують усі дії разом з учите-
лем. У результаті такої співпраці учень 
навчається ставити перед собою навчаль-
ну мету, планувати свою діяльність, вико-
нувати дії і операції, контролювати хід ви-
конання, оцінювати результат, робити ви-

сновки, коректувати на перспективу свої 
дії. 

У превентивній діяльності, як і в кож-
ній діяльності будемо виділяти такі струк-
турні компоненти: 1) мотиви і навчальні 
задачі; 2) навчальні дії; 3) дії контролю 
навчальних досягнень учнів.  

Діяльнісний підхід у розробці питань 
реалізації функцій тематичного контролю 
результатів навчання математики учнів 
старшої школи в умовах традиційного 
освітнього процесу був використаний в 
дисертаційному дослідженні В.О.Швеця 
[9]. 

Відповідно до структури діяльності, 
автор виділяє у тематичному контролі такі 
компоненти як потреби, мотиви, мету, 
умови досягнення мети /задача/, плану-
вання діяльності, дії, і розкриває їх зміст. 
Розглянемо зміст цих компонентів в умо-
вах організації превентивної діяльності 
вчителя та учбової діяльності учнів, яка 
згодом стає їх сумісною діяльністю. 

Формування потреби у міцному засво-
єнні знань передбачає реалізацію потреби 
у попередженні та ліквідації прогалин у 
знаннях. Якщо для вчителя ця потреба вже 
визначена та чітко мотивована, то для уч-
ня потреба у вмінні вчасно виявляти та 
виправляти допущені помилки має бути 
сформована учителем і стати його індиві-
дуальною потребою. Превентивна діяль-
ність, організована вчителем, стає навча-
льною діяльністю, що розвиває особис-
тість учня лише в тому випадку, якщо для 
її виконання в учня є внутрішня спонука, 
викликана його особистою потребою. Не-
обхідно сприяти розумінню учнем важли-
вості такої діяльності. Як відомо, думати 
учень починає тоді, коли потрібно щось 
зрозуміти.  

Оскільки робота над помилками є 
складовою частиною навчальної діяльнос-
ті, то можна вважати, що потреби і мотиви 
такої роботи визначаються потребами і 
мотивами, які спонукають учнів до самої 
діяльності. Тому мотиви навчання, спря-
мовані на процес пізнання, на підвищення 
ефективності його результатів, стають мо-
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тивами здійснення заходів по ліквідації 
прогалин в знаннях. 
Мотивація діяльності учнів здійснює 

значний вплив на засвоєння матеріалу, ро-
звиток інтересу до теми, що вивчається, 
осмислення значимості, важливості даного 
матеріалу, стійкі інтереси і потреби, пози-
тивні емоції, що виникають під час успіш-
ного засвоєння навчального матеріалу, 
негативні емоції, викликані хвилюванням, 
почуттям сорому та незадоволенням со-
бою через неуважність, тимчасовими не-
вдачами під час виконання посильних за-
вдань.  

Так, якщо актуалізувати результати 
попередніх досягнень перед введенням 
нового матеріалу, викликати незадоволен-
ня наявним рівнем та прогалинами в знан-
нях на етапі закріплення нового матеріалу, 
підсилити мотиви, орієнтуючись на взає-
мозв’язки з потребами практики, то це 
сприятиме кращому засвоєнню навчаль-
ного матеріалу з мінімальною кількістю 
помилок. На наш погляд, на будь-якому 
етапі навчання корисно використовувати 
здивування, що ефективно впливатиме як 
на сильних учнів, так і на школярів з низь-
ким рівнем знань. Оскільки допущені по-
милки часто є результатом не тільки низь-
кого рівня знань учнів, недостатніми зу-
силлями як учнів, так і вчителів з їх попе-
редження та виправлення, то формування 
мотивації до вивчення матеріалу повинно 
здійснюватись як на етапі виправлення 
помилок, так і на етапі їх попередження, 
що сприятиме більш осмисленому сприй-
няттю нових математичних знань. Такими 
мотивами можуть бути:  

• задоволення від досягнення успі-
ху,отриманим результатом; 

• отримання позитивних емоцій, 
вражень від певних подій; 

• заохочення, схвалення з боку вчи-
теля; 

• задоволення від самого процесу ді-
яльності,інтерес до навчання; 

• можливість утвердити своє «Я», 
висловити свою думку; 

• самовираження і самовдосконален-
ня; 

• незадоволення наявним рівнем 
знань. 

На нашу думку, основним мотивом 
превентивної діяльності має бути  ба-
жання учнів отримати гарні знання з ма-
тематики з найменшою кількістю допу-
щених помилок,яких у навчанні уникнути 
важко, що сприятиме успішному навчан-
ню в подальшому. 

Значною рушійною силою попере-
дження і усунення помилок учнів у ви-
вченні математики є інтерес. Саме завдя-
ки інтересу, процес надбання знань може 
стати рушійною силою розвитку інтелек-
ту, оскільки він позитивно впливає на всі 
психічні процеси і функції: увагу, пам’ять, 
працездатність. 

Отже, говорити про превентивність як 
про діяльність можна в тому випадку, ко-
ли в учня створена відповідна система мо-
тивів. Пізнавальні мотиви навчання, спря-
мовані на процес пізнання, підвищення 
ефективності його результатів – знань, 
умінь і навичок, а також на способи пі-
знання та набуття знань, прийоми і методи 
учбової праці стають і мотивами превен-
тивної діяльності. 
Основною метою превентивної діяль-

ності під час навчання математики є орга-
нізація найбільш сприятливих умов для 
вивчення програмового матеріалу, пере-
ходу школярів від розуміння матеріалу до 
міцного його засвоєння, осмислення та 
закріплення, що сприятиме зменшенню 
неуспішності учнів. 

Досягнення мети, як відомо, здійсню-
ється шляхом виконання певних дій. Ці дії 
реалізують окремі проміжні цілі, які виді-
ляються із загальної мети. До таких дій 
превентивної діяльності ми відносимо: 
аналіз, попередження, виправлення мате-
матичних помилок. Розглянемо кожну з 
них детальніше. 
Аналіз математичних помилок. Метою 

такої дії в умовах особистісної спрямова-
ності освітнього процесу є відстеження 
математичних помилок кожного учня, ро-
зкриття їх природи, пояснення причини 
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появи. Очевидно, що аналіз математичних 
помилок учнів повинен охоплювати такі 
основні етапи: 

• виявлення змісту помилок; 
• облік помилок; 
• дослідження причин появи помилок; 
• попереднє прогнозування можливо-

стей попередження помилок.  
Встановлення змісту помилок здійс-

нюється перевіркою (попередньою, пото-
чною, тематичною, усною, письмовою чи 
за допомогою комп’ютерних технологій), 
націленою на виявлення результатів на-
вчальної діяльності учнів, процесу досяг-
нення цих результатів, темпу просування 
кожного учня в опануванні змістом освіти, 
розвитку і реалізації його можливостей, 
нахилів та інтересів. 

Для попередження можливих помилок 
в подальшому вивченні математики та для 
викорінення допущених необхідно вести 
ретельний облік помилок. Цей облік мож-
на вести в індивідуальних картках реєст-
рації прогалин в знаннях школярів. При 
цьому бажано фіксувати не тільки ті по-
милки, які свідчать про явні прогалини в 
знаннях, а також виправлення, що свідчать 
про недостатньо міцне засвоєння відповід-
ного матеріалу. Необхідно відмічати і ті за-
вдання, з якими учні не впоралися взагалі.  
Попередженням появи помилок буде-

мо називати дію в організації учбової дія-
льності учнів, яка спрямована на міцне 
засвоєння знань з мінімальною кількістю 
допущених помилок.  

Важливу роль у попередженні поми-
лок відіграє продумана організація ви-
вчення нового матеріалу. Для учня, який 
починає вивчення нової теми, важливо 
знати, що з раніше засвоєного матеріалу 
йому знадобиться в цей момент, виявити 
прогалини у знаннях і своєчасно їх усуну-
ти. Інакше учень не зможе успішно 
сприймати новий матеріал, що призведе 
до неміцних знань і, врешті, їх втрати, а 
отже, до негативного результату навчання. 

Важливою є організація та проведення 
повторення основних теоретичних відомо-
стей з такою частотою, що забезпечить їх 
міцне запам’ятовування  

Під час здійснення превентивної дія-
льності вчителю необхідно постійно конт-
ролювати рівень складності викладу нача-
льного матеріалу та потенційні можливос-
ті школярів . Відомо, що якщо матеріал не 
зрозумілий, то він засвоюється формально, 
запам’ятовується неточно, відхилення не 
помічаються і виникає ілюзія запам’ятову-
вання та засвоєння. Необхідною умовою 
запам’ятовування матеріалу є його розу-
міння. 

Своєчасний контроль є невід’ємною 
складовою всього навчального процесу, 
здійснює значний вплив не тільки на ре-
зультат, але і на хід навчання, оскільки 
забезпечує одержання інформації про рі-
вень ефективності функціонування будь-
якої системи навчання. Правильно органі-
зований контроль надає можливість шко-
лярам критично оцінити свої успіхи та не-
доліки у засвоєнні того чи іншого матеріа-
лу, а потім правильно і більш раціонально, 
під керівництвом вчителя, організувати 
свою подальшу роботу, сформувати нави-
чки самоконтролю, виховати ряд якостей 
особистості, наприклад, таких, як відпові-
дальність за роботу, що виконується, на-
полегливість, охайність тощо. 

Не менш важливим напрямом для ефе-
ктивного здійснення превентивної діяль-
ності вчителя математики є правильна ор-
ганізація навчальної діяльності учнів як на 
уроках математики, так і під час виконан-
ня домашніх завдань. Домашні завдання 
продовжують ту роботу, яка була прове-
дена на уроці і її успішне виконання зале-
жить від того, наскільки учні на уроці під-
готовлені до виконання цього завдання.  

Отже, попередження помилок доціль-
но здійснювати на етапах: 

• вивчення теоретичного матеріалу; 
• засвоєння нового матеріалу;  
• застосування теоретичних знань на 

практиці; 
• повторення та узагальнення вивче-

ного матеріалу; 
• самостійної навчальної діяльності 

учнів; 
• виконання домашнього завдання; 
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• контролю рівня досягнень учнів. 
Досвід роботи вчителів математики, 

який ми вивчали, показує, що перевірка 
правильності розв’язання задач учнями 
найчастіше здійснюється шляхом порів-
няння з відповіддю, яка є в підручнику або 
яку повідомить вчитель. На практиці до-
водиться мати справу із задачами, відпові-
ді до яких не подаються. Тому учні пови-
нні вміти перевіряти правильність 
розв’язаних ними задач самостійно, щоб 
бути впевненим в отриманому результаті. 
З метою попередження помилок необхід-
но сформувати в школярів навички само-
контролю. Ці навички складаються з двох 
частин: а) уміти знайти помилку; б) уміти 
її пояснити і виправити.  

Важливо навчити учнів здійснювати: 
перевірку обчислення і тотожного пере-
творення шляхом виконання оберненої дії 
чи підставлянням допустимих числових 
значень у початковий і кінцевий вирази; 
перевірку правильності розв’язання задач 
шляхом складання і розв'язування задач 
обернених до даних; оцінювання розв'я-
зання задачі з погляду здорового глузду; 
перевірку чи задовольняє розв’язок умову 
задачі; перевірку аналітичного розв'язання 
графічним; перевірку правильності мірку-
вань за допомогою «кругів» Ейлера, та ін. 
Іноді дійовим способом перевірки є інший 
варіант розв’язання задачі. У випадку, ко-
ли учень не впевнений в правильності 
розв’язання завдання, він може використа-
ти арифметичні обчислення. Відповідаль-
ним моментом в навчанні учнів самоконт-
ролю є знайомство із зразками, за якими 
будуть порівнюватись використані спосо-
би виконання завдань та одержані резуль-
тати. 

Виробленню навичок самоконтролю 
допомагає і прийом наближеної оцінки 
очікуваного результату. Встановлення 
можливих меж очікуваної відповіді попе-
реджає недоліки типу описок, пропуску 
цифр і т.п. Ефективними є провокуючі за-
вдання, умови яких містять вказівки чи 
інші спонуки, які провокують учнів до 
помилкових розв’язань. Допускаючи по-
милки, усвідомлюючи провокуючі наміри 

вчителя і характер навчальної ситуації, 
учень зазнає сильного враження, надовго 
запам’ятовує помилкову дію і в подаль-
шому на підсвідомому рівні остерігається 
її. Захоплюючим матеріалом для такого 
типу задач є софізми, парадокси. Такі за-
вдання створюють проблемну ситуацію, 
тобто ситуацію, коли учням потрібно роз-
шукати помилку і виправити її, критично 
осмислюючи кожен етап міркувань. Зок-
рема, міцність засвоєння математичних 
фактів значно покращується емоційним 
сприйняттям абсурдного твердження со-
фізму. Важливо навчити учнів виявляти і 
пояснювати помилки, розгорнуто і послі-
довно будувати спростування. 

Самостійна робота учнів над помилка-
ми, шляхом формування навичок самоконт-
ролю забезпечує більш осмислений їх аналіз 
та аналіз особистих дій по розв’язанню кон-
кретних задач. Це має значний вплив на 
якість одержаних знань та стимулює розви-
ток логічного мислення, його характерних 
показників: критичність, доказовість, актив-
ність, глибину та гнучкість. 

З метою попередження помилок у 
процесі навчання алгебри доцільно про-
понувати учням такі завдання: 

� знайти помилку у формулюванні 
правила чи теореми; 

� знайти протиріччя у наведеному ма-
тематичному тексті; 

� знайти невідповідність змісту за-
вдання з раніше вивченим матеріалом, із 
практикою, суміжними навчальними пре-
дметами, із здоровим глуздом;  

� знайти зайві дані в умові задачі;  
� виявити неповноту умови задачі; 
� завершити неповне розв’язання за-

дачі; 
� знайти принципові прогалини в 

розв’язуванні задачі. 
Виправлення помилок – дія, спрямована 

на усунення недоліків і прогалин у знан-
нях, уміннях та навичках учнів, ліквідацію 
виявлених розбіжностей між досягнутими 
і запланованими результатами.  

Цілеспрямована робота над помилками 
вимагає систематизації помилок, що з'яв-
ляються в процесі вивчення алгебри. При 
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цьому вирішальну роль повинні відіграва-
ти не окремі приклади помилок, а групи 
помилок, об'єднаних спільністю причин 
їхньої появи, спільністю методики роботи 
над ними [3].  

Особливого ставлення з боку вчителя 
вимагають помилки випадкового характе-
ру (помилки через нестійкість самоконт-
ролю). Для правильного вибору методу 
роботи над цими помилками необхідно 
насамперед з'ясувати, чи є ця помилка ви-
падковою, чи вона - результат не розумін-
ня навчального матеріалу.  

Розбір помилок корисний ще і тому, 
що, ознайомившись з якою-небудь помил-
кою і ретельно проаналізувавши її, учень у 
тій чи іншій мірі застраховує себе від по-
вторення подібних помилок у майбутньо-
му. Розбираючи помилки, що з'являються 
в процесі навчання, учні вчаться шліфува-
ти кожне слово у своїй відповіді, замис-
люються над сказаним . Вдало організова-
на робота над помилками має велике зна-
чення в підвищенні рівня знань учнів та 
сприяє вихованню у них навичок самоко-
нтролю, що для вивчення математики ду-
же важливо.  

Висновки. Превентивну діяльність по-
трібно розглядати як навчальну діяльність, 
яка ініціюється потребою: упередити ма-
тематичні помилки учнів, виправити до-
пущені, з’ясувавши причини їх появи, об-
равши для цього відповідні методи, орга-
нізаційні форми та засоби навчання, її 
структурними компонентами мають бути: 
мотиви, мета, умови досягнення мети 

/задача/, планування діяльності, дії. Такою 
діяльністю має керувати вчитель матема-
тики в основній школі. 
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