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Формування в учнівнавичок
самостійноїроботи при вивченні математики.
Проблема організації самостійних робіт завжди була в центрі педагогічних пошуків. Але залежно від рівня розвитку педагогічної
теорії і педагогічної практики в різні періоди досліджувався цей феномен по-різному.
Самостійність розглядається в той час і як мета виховання, і як засіб активізації навчання.
В епоху Відродження організацію самостійної роботи можна зустріти в трактатах М.Монтеня, який рекомендує давати дитині
відчути «смак» речей самостійно, самій вибирати шлях, пізнаючи дійсність. Для Т.Г.Шевченка пізнавати - це означало глибоко і гнучко
мислити, виявляти самостійність суджень. В 50-70-х роках ХХ ст. яскравим представником того часу був В.О.Сухомлинський, який вбачав
ефективність організації самостійної роботи у підготовці такого вчителя, який би прагнув постійно самовдосконалюватися, який би зміг
збільшити частку розумової праці дитини, навчити її розуму трудитися, збудити у дитини любов до праці, до праці думки. У 80-90-х роках
ХХ ст. Є.Я. Голант підкреслює внутрішю сторону самостійної роботи відзначаючи, що вона виражається в самостійності думок і висновків.
Р.Б. Срода самостійною вважає таку діяльність, яку, навчаючись, виконують, проявляючи максимум активності, творчості, самостійності
думки, ініціативи[7,с.9].
Б.П. Єсипов, аналізуючи самостійну роботу як метод навчальної діяльності, пише: «Самостійна робота учнів, що відбувається в
процесі навчання, - це така робота, яка виконується без безпосередньої участі вчителя, але за його завданням в спеціально відведений для
цього час; при цьому учні свідомо прагнуть досягти поставленої в завданні мети, докладаючи свої зусилля і виражаючи в тій або іншій
формі результат розумових або фізичних (або тих і інших разом) дій» [6, с.56]. Як бачимо, він зазначає, що для правильної організації
процесу навчання у всіх його ланках потрібна активність тих, хто навчається. Високий ступінь активності досягається в самостійній роботі,
організованій з навчально-виховною метою.
Завданняосвіти неможезводитисьтільки до озброєнняучнівпевною сумою знань. Необхідносформувати в них
умінняоперуватинабутимизнаннями, застосовуватиїх у новихситуаціях, робитисамостійнівисновки і узагальнення. Тому
винятковезначеннямає проблема підготовки учнів до самостійногооволодіннязнаннями.
Самостійна робота учнів на уроціполягає у виконанніпевногооднаковогозавдання для всіхучнів, абоіндивідуального, одержаноговід
учителя.
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обґрунтовувативисловлену думку чивиконуватиоперацію.Працюючисамостійно, учніглибшевдумуються в змістопрацьованогоматеріалу, а
знанняздобуті в результатісамостійноїроботи, міцніші, ґрунтовніші.
Характеризуючи особливості організації самостійної роботи учнів, потрібно зазначити, що вона ні в якому разі не є сталою,
незмінною. Варіативність її зумовлена тим, що система самостійної роботи орієнтована на суб’єкта навчальної діяльності. А будь-яка
людина, що розвивається, є неповторною. Передбачити темпи розвитку кожного і, відповідно, прогрес у розвитку навичок самостійної
діяльності досить важко.
При виконаннісамостійнихробіт за взірцемчи алгоритмом пізнавальнадіяльністьучнівспрямована на оволодіння способами роботи.
Цеможуть бути вправи на виконаннязавданьзобов'язковихрезультатівнавчання, формуванняобчислювальнихнавичоктощо.Це дозволяє в
легкий спосіб формувати мислительні операції. Ті ж ігрові умови дають змогу алгоритмізувати навчальну діяльність дітей. Вони чудово
орієнтуються у логіці завдань, які перед ними ставляться. У правильній послідовності здійснюють аналіз порівняння, абстрагування, часом,
і узагальнення [7,с.79].
У практиці навчання математики класифікація за ступенем самостійності знайшла застосування у вигляді робіт за варіантами: в
одному показані взірці виконання завдання, виконання завдань інших варіантів вимагає від учня більш високого рівня самостійності,
останній варіант вимагає нестандартного підходу.
Творчісамостійніроботи при вивченні математики формують в учнівінтерес до предмета, розвиваютьматематичнемислення.
Уходівиконаннятворчихробіт школяр розвиває для себе новісторонивиучуванихявищ, вчитьсяаналізувати, робитивласнівисновки,
знаходити шлях виконання того чиіншогозавдання.
До творчихробіт з математики відносятьрозв’язування задач чидоведення теорем іншим способом, складання задач учнями,
формуванняіншихпитань до задачі, доповідіучнів, можуть бути підготовчівправи до формування понять, завдання на закріплення нового
матеріалу, тренувальнівправи з метою формуванняуміньзастосовуватиодержанізнання при розв’язуванні задач.
З метою підготовки учнівдо самоосвітиважливезначеннямаєозброєнняїхуміннямпрацюватисамостійно з книжкою [2].
Математичний текст важкий для розуміння, тому доцільнорозглядатизвернення до математичного тексту як прийом у поєднанні з іншими
видами самостійнихробіт.
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вивченнярекомендуєтьсярозібратидекількаприкладів на дошці.
Якщовиучуванийматеріалтіснозв’язаний з наявними в учнівзнаннями і вміннями, то йогоможнавикористати для самостійноїроботи
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Складовоючастиноюнавчально-виховногопроцесу є домашнясамостійна робота учнів. У процесідомашньоїроботиучніповторюють
і закріплюютьнавчальнийматеріал, набуваютьнавичоксамоосвіти.
Важливо, однак, при цьому правильно регулюватиоб’ємдомашніхзавдань, не переносити центр ваги в навчанні математики на
домашнізавдання, підвищуватитворчий характер домашньоїсамостійноїроботи, індивідуалізуватиїї.Перевіркаможездійснюватись й у
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залежновід характеру роботи, вікуучнів та багатьохінших умов.
Можнавикористовуватисамоперевірку, взаємоперевірку, привчаючи таким чином школярів критично ставитись до власнихпомилок
і помилокіншихучнів. Але найкращою, зрозуміло, щодоякості, перевіркоюписьмовихробіт є перевіркаучнівськихзошитів учителем.
Учням з більшвисокиминавчальнимиможливостями треба не стількизбільшуватиоб’ємвправ, скількиускладнюватиїхзміст.
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Зокрема,
ефективнакороткочаснапарна робота при перевірцівиконаннязавдань, виробленівмінь і навичок. Однак, при такійформіроботивчитель часто
не маєможливостіоб’єктивновияснитирівеньзнань і умінь кожного [1].
При правильному педагогічномукерівництвіефективноможнаорганізувати роботу групами, в кожній з яких є учень-консультант.
Групова робота передбачаєспільнеплануваннянавчальноїдіяльності, роботу над єдинимзавданням, обговорення, взаємний контроль.
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Якщозавданнянадтоскладне, то учні не виконаютьйогонавіть при консультаціях учителя, і час уроку буде витрачено.
Такіфактизустрічаютьсядоволі часто. З другого боку, завдання, що не вимагаютьінтенсивноїрозумовоїдіяльності, дуже мало дають у
планірозвиткумислення. Саме тому досвідченівчителі широко використовуютьіндивідуальнізавдання для учнів з урахуваннямрівняїх
підготовки. Складністьзавданьслідвибирати так, щобдопущені в процесиіндивідуальноїроботипомилкиучнівможнабулорозглянути і
проаналізуватипід час колективногообговорення.
Висновок. Правильно організовуючифронтальну і самостійну роботу учнів на уроках математики, оптимально
поєднуватиобидвіціформи, вчительможедосягтизначнихуспіхіввозброєнніучнівзнаннями і підготовціїх до активного застосуванняцихзнань
[3].
Застосування індивідуально-масових форм роботи забезпечує самостійне виконання різних завдань всіма учнями одночасно. Вони
інтенсифікують навчальний процес, дають змогу корисно розподілити робочий час.
Крім цього, ці методи ставлять учня віч-на-віч з певною проблемою, вимагають творчого переосмисленого підходу до набутих
знань, розвивають мислення, а також зростає й інтерес учителя до таких нестандартних уроків, оскільки вони спонукають до творчості.
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