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ОРГАНIЗАЦIЯ САМОСТIЙНОЇ РОБОТИ УЧНIВ
КЛАСIВ З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ МАТЕМАТИКИ
Стаття присвячена проблемi органiзацiї самостiйної роботи учнiв на уроках математики,
розкриттю основних шляхiв удосконалення процесу навчання за допомогою самостiйної
роботи учнiв. Автори спираються на власний досвiд викладання математики в класах
рiзних профiлiв навчання
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Вступ
Постановка проблеми. Однiєю з головних задач школи є формування самостiйностi мислення учнiв, пiдготовка їх до творчої дiяльностi. Суспiльству
необхiднi люди творчого складу, iнiцiативнi, працьовитi, здатнi розвивати науку. Розвиток творчих здiбностей та формування вмiнь самостiйної роботи
здiйснюється на основi знань, якi отримуються при вивченнi загальноосвiтнiх
дисциплiн.
Розглядаючи самостiйну роботу як вид дiяльностi, можна вiдмiтити, що
позицiя дiяльнiсного пiдходу до навчання обумовила у сьогоднiшнiй час таку
структуру уроку, при якiй питома вага самостiйних робiт дуже збiльшилась.
Учень повинен виступати не простим споживачем готових знань, а спiвучасником творчого пошуку у процесi пiзнання. Плавне нарощування самостiйностi учнiв на уроцi та достатньо висока питома вага цього виду дiяльностi збiльшує результативнiсть роботи.
У лiтературi з методики викладання математики розглянутi особливостi
навчання учнiв окремим iнтелектуальним вмiнням i навичкам, розкритi методичнi пiдходи до їхнього формування. Однак специфiка методики навчання
учнiв класiв з поглибленим вивченням математики вмiнням i навичкам самостiйної роботи вiдбита недостатньо.
Метою статтi є розкриття основних шляхiв розвинення навичок самостiйної роботи та органiзацiї самостiйної дiяльностi учнiв класiв з поглибле122
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ним вивченням математики.

Основна частина
Розглянемо основне поняття статтi. Отже самостiйна робота учнiв, яка
включається у процес навчання, — це така робота, яка виконується без безпосередньої участi вчителя, але по його завданню у спецiально видiлений для
цього час, при цьому учнi свiдомо прагнуть досягти поставленої у завданнi
цiлi, проявляють свої зусилля i подають у тiй чи iншiй формi результати своїх
розумових дiй.
Основною метою самостiйної роботи є формування в учнiв умiння оперувати набутими знаннями, застосовувати їх у нових ситуацiях, робити самостiйнi висновки i узагальнення, знаходити рiшення в нестандартних умовах.
Будь-яка робота дає позитивнi результати тiльки тодi, коли вона є системною i задовольняє певнi вимоги. Органiзовуючи самостiйну роботу потрiбно
дотримуватись наступних вимог:
1. Самостiйна навчально-пiзнавальна дiяльнiсть має:
a) допомагати учням засвоювати математику глибоко i мiцно;
b) розвивати їх пiзнавальнi здiбностi;
c) формувати вмiння самостiйно розширювати i поглиблювати знання,
застосовувати їх на практицi;
d) вiдповiдати основним принципам дидактики; а саме доступностi, систематичностi, зв’язку теорiї з практикою, свiдомостi, творчiй активностi,
навчанню на високому рiвнi.
2. Завдання, що входять до системи самостiйної дiяльностi, мають бути рiзними за дидактичною метою та змiстом.
3. Послiдовнiсть виконання домашнiх i класних самостiйних робiт повинна
бути такою, щоб виконання одних робiт логiчно випливало з попереднiх i
пiдготовляло учнiв до виконання наступних.
4. Самостiйна робота має носити цiлеспрямований характер, що досягається
чiтким визначенням її мети; недооцiнення цiєї вимоги приводить до того, що
учнi неправильно виконують завдання, або вимагають вiд учителя додаткових пояснень, через що вiдбувається нерацiональне використання часу.
5. Самостiйна робота має бути дiйсно самостiйною, а її змiст та обсяг — за
здiбностями для учнiв на даному етапi.
6. Спочатку в учнiв необхiдно сформувати елементарнi навички самостiйної
дiяльностi, як пiд час роботи з пiдручником, так i при виконаннi практичних
завдань, малюнкiв, простих вимiрiв, розв’язуваннi задач. Цьому повинна
передувати наочна демонстрацiя учителем цих видiв роботи, яка супроводжується чiткими поясненнями i записами на дошцi.
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7. Для самостiйної роботи учням необхiдно пропонувати завдання, що
розв’язуються за готовими алгоритмами, а також i такi, якi вимагають їх
створення.
8. Необхiдно враховувати те, що рiзним учням потрiбна рiзна кiлькiсть часу
для засвоєння одних i тих самих знань, умiнь та навичок. Завдання мають
бути цiкавими для учнiв.
9. Надмiрне захоплення самостiйною роботою учнiв може сповiльнити темп
навчання.
10. Учитель визначає мету, змiст, обсяг, методи i види самостiйної роботи.
11. На кожному уроцi вчителевi поряд iз плануванням навчального матерiалу необхiдно продумувати i питання про те, якi навички самостiйної роботи
одержить на цьому уроцi учень.
Зупинимося спочатку на самостiйнiй роботi учнiв при вивченнi нового
матерiалу. Тут же вирiшується i велика виховна задача — прищеплювання
навичок самостiйностi в роботi взагалi, можливостi надалi самостiйно лiквiдувати прогалини в знаннях, розширювати знання, творчо застосовувати їх
у рiшеннi якихось практичних задач. Роботу з формувань вмiнь потрiбно починати на уроцi. Можна запропонувати учням самостiйно вивчити той або
iнший матерiал пiдручника. Слiд пiдготувати спецiальнi питання i завдання,
що орiєнтують учнiв i ведуть до кiнцевої мети даної роботи, якi заздалегiдь
вчитель записує на дошцi або проектує на неї. Серед питань до роботи учнiв
можна пропонувати i такi, вiдповiдi на якi безпосередньо немає в пiдручнику.
У процесi обговорення повинне бути усе з’ясовано. Це може бути, наприклад,
i доведення теореми.
При пiдборi самостiйних робiт необхiдно намагатися включити всiх учнiв
без винятку, у вiдповiдностi з рiвнем пiдготовки кожного учня. Це може бути
досягнено при диференцiйованому пiдходi до навчання, тобто кожний учень
отримує завдання у вiдповiдностi зi своїми можливостями. А з часом цi завдання постiйно треба ускладнювати для подальшого розвитку навичок та вмiнь.
Але треба давати завдання базового рiвня i для одночасної роботи всiх учнiв,
бо без них слабкi учнi не мають можливостi показати те, чого вони досягли,
а бiльш сильнiшi учнi можуть забути основнi принципи роботи через швидке
впровадження у конкретнiсть та звуженiсть завдань поглибленого рiвня.
Досить важливу роль самостiйна дiяльнiсть учнiв вiдiграє при закрiпленнi або повтореннi матерiалу, який вивчається, особливо пiд час узагальненнi
та систематизацiї знань. Тут треба не загубити зв’язок з ранiше вивчений
матерiалом, який пов’язаний з даним. Вчитель повинен намагатися використовувати самостiйну роботу на кожному уроцi.
124

Збiрник наукових праць фiзико-математичного факультету ДДПУ. 2021. Випуск 11.

Беседiн Б.Б., Iбрагiмова Ф.С., Рульова Н.Г.

Органiзацiя самостiйної роботи учнiв . . .

Особливу увагу необхiдно привертати на самостiйну дiяльнiсть учнiв вдома, на їх домашнє завдання. Домашнi завдання можуть носити рiзноманiтний
характер: розв’язування задач, дослiдницька робота, реферати, пiдготовка
учнями виступiв. Досить корисно використовувати нестандартнi задачi, тобто такi, якi потребують знань не тiльки по одному питанню, яке вивчалось
ранiше, а по декiлькох, якi взаємозв’язанi мiж собою, але їх зв’язок можна
побачити лише при активнiй самостiйнiй роботi над матерiалом. Такi завдання пов’язанi з життям або навколишнiм середовищем, де при вирiшеннi
необхiдно використати не тiльки знання, а i логiку, i вмiння аналiзувати, —
тобто все, що пов’язано з мисленням учня, його здiбностями та вмiннями
працювати самостiйно. Не варто при цьому пускати на самоплив процес формування письмового та усного мовлення учнiв. У процесi виконання усних i
письмових самостiйних робiт учням необхiдно наголошувати на важливостi
умiнь повно, ясно та аргументовано викладати свої думки.
Самостiйна робота учнiв повинна бути компонентом навчання, його доповненням. Без неї важко буде навчати учнiв самостiйному умовиводу, пошуку i аналiзу висновкiв, отримання наслiдкiв, та iншому. Дуже корисно
практикувати учнiвську участь в мiркуваннях з вирiшення задачi на уроцi,
коли учнi намагаються висунути гiпотезу вирiшення завдання, а не просто
списують його з дошки, слухаючи вчителя чи свого товариша. Уникнення
цього може бути досягнено при доскональному обговореннi з учнями фактiв,
якi пов’язанi з задачею, з її даними i можливими вирiшеннями, важливим
тут є участь кожного учня. Вчитель ставить питання навiть слабким учням в
залежностi вiд їх можливостей та розумових здiбностей. Тобто питання ставляться у такiй формi, щоб будь-якi учнi могли б на них вiдповiсти. Такий
пiдхiд зацiкавлює учнiв i кожний намагається виказати свою точку зору.

Висновки
Реалiзацiя розвинення навичок самостiйної роботи та органiзацiї самостiйної дiяльностi учнiв має важливе значення. Змiни, що вiдбувається у
свiтi, змушують суспiльство пред’являти новi вимоги до сучасної людини.
Починає придiлятися увага його вмiнню адаптуватися до швидко змiнюваних умов. При цьому щоб бути успiшним вiн повинен протягом всього свого
життя займатися самоосвiтою. На основi аналiзу психолого-педагогiчної лiтератури та власного досвiду ми сформулювали умови органiзацiї самостiйної
роботи учнiв в класi з поглибленим вивченням математики. Вдосконалення
методики органiзацiї самостiйної роботи в процесi вивчення математики буде
сприяти пiдвищенню ефективностi навчального процесу в цiлому.
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Organization of independent work of students with in-depth study
of mathematics
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