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НАУКОВІ ПІДХОДИ ДО ПОНЯТТЯ САМОКОНТРОЛЮ ТА ЙОГО 

ФОРМУВАННЯ У МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ  
 

На сучасному етапі гуманізації і демократизації освіти змінюються 
теоретичні засади дидактики і наповнюються новим методичним арсеналом 
методи і форми організації навчальної діяльності, змінюється їх характер. 

Сучасний дидакт О.Я. Савченко, досліджуючи наукові основи 
створення моделі початкової ланки освіти, ставить завдання наукового 
обґрунтування системи оцінювання та стимулювання праці учнів, шляхів 
саморозвитку особистості [5]. 

Для забезпечення ефективності навчання вже в початковій школі 
важливим є формування самоконтролю як одного з провідних компонентів 
навчальної діяльності. Саме так підходили до визначення суті навчальної 
діяльності В.В. Давидов, Д.Б. Ельконін, вважаючи її провідною для 
молодшого шкільного віку [2; 8]. 

Поділяючи думки П.Я. Гальперіна, Д.Б. Ельконіна, В.В. Давидова, 
О.Я. Савченко в структурі навчальної діяльності поруч з потребами, 
мотивами, визначає мету й умови їх досягнення, дії й операції з певним 
предметним змістом [1; 2; 5; 8]. 

Самоконтроль дидакти розглядають у зв’язку з мотивами навчання та 
умовами формування пізнавального інтересу (Г.С. Костюк, А.К. Маркова, 
О. Малихіна та ін.), адекватною самооцінкою власних можливостей, 
підтримкою прагнення до саморозвитку (О.Я. Савченко, О. Малихіна). 

У свій час належну увагу ролі самооцінки у навчальній діяльності 
приділяли Ш.О. Амонашвілі, В.О. Сухомлинський [6]. 

З позицій розвивального та особистісно орієнтованого навчання 
підходять до з’ясування суті навчальної діяльності В.В. Ягупов, 
М.М. Фіцула, визначаючи самоконтроль важливим компонентом у її 
структурі [10]. 

У працях А.М. Алексюка, О.К. Дусавицького, Н.М. Захарова, 
В.Ф. Паламарчук ми знаходимо цікаві судження стосовно обраної нами 
проблеми. 

Однак дослідники широко розглядають проблему навчальної 
діяльності, її структуру. Ми поділяємо думку вчених щодо активної позиції 
учня у процесі навчання, а також стосовно структурного підходу до 
навчальної діяльності. Водночас вважаємо, що проблему самоконтролю 
варто вивчити детальніше, що й пояснює актуальність нашого дослідження. 

Мета дослідження полягає в узагальненні наукових підходів до 
поняття «самоконтроль», аналізі його структури, функцій, ознак, 
особливостей вияву в учнів початкових класів.  

Завдання дослідження: 
· вивчити й проаналізувати психолого-педагогічну та методичну 



літературу із теми дослідження; 
· з’ясувати змістову характеристику самоконтролю як одного із 

компонентів навчальної діяльності у молодших школярів. 
В останні роки проблема самоконтролю усе більше стає предметом 

психолого-педагогічних досліджень. На нашу думку, це зумовлено тим, що 
самоконтроль – один із найважливіших чинників забезпечення самостійної 
діяльності учнів. Його призначення полягає у своєчасному запобіганні та 
виявленні вже допущених помилок. Формування навчальної діяльності 
доцільніше починати із формування самоконтролю. Тим часом перевірка 
показує, що саме навичка самоконтролю звичайно виявляється найслабше 
сформованою в учнів. 

Дослідники поняття самоконтролю розуміють його далеко не завжди 
однаково [1; 2; 3; 4; 5; 7; 8; 9]. Але при всій розмаїтості визначень у це 
поняття обов’язково входить така ознака, як зіставлення своєї дії – її ходу чи 
її результату, чи того й іншого разом – з еталоном, зразком. В одних 
випадках під зразком розуміють заданий результат дії, в інших – зразком є 
сам порядок виконання основної дії, зміст і послідовність його операцій. 
Необхідність формування самоконтролю для успішного виконання діяльності 
визнається всіма дослідниками. В усіх роботах також стверджується, що 
самоконтролю варто навчати спеціально. 

Звернемося до того, як визначають самоконтроль деякі дослідники. 
«Самоконтроль – це вміння учня оцінювати свою роботу з двох точок 

зору: чи правильно я відповів? Чи все я відповів?» [4, 18]. Близьким до цього 
є визначення самоконтролю В.І. Страхова: «самоконтроль є форма 
діяльності, яка виявляється у перевірці поставленої задачі, у критичній оцінці 
процесу роботи, у виправленні її недоліків» [1, 27]. 

Д.Б. Ельконін інакше формулює поняття самоконтролю, але зміст його 
залишається тим же: «Дія контролю полягає у зіставленні відтворених 
дитиною дії і її результату зі зразком через попередній образ» [8, 218]. Зразок 
способу дії повинен містити у собі вихідні положення, на основі зіставлення 
з якими може бути виконана дія контролю до того, як здійсниться та шукана 
дія, заради якої застосовується даний спосіб. У таких випадках пряме 
копіювання зразка неможливе, тому що зразок, даний учителем (навіть якщо 
він знаходиться перед очима дитини), – завжди лише окремий випадок 
засвоюваного способу дії. Д.Б. Ельконін дає ще одне визначення 
самоконтролю: «Контроль є в кінцевому підсумку дія із зіставлення уявлення 
про майбутнє дії із безпосередньо даним його зразком» [8, 218]. На наш 
погляд, обидва ці визначення доречні, але вони відповідають різним видам 
самоконтролю. 

У двох наступних визначеннях самоконтроль розглядається ширше. 
Так, у визначенні, даному І.І. Кувшиновим, самоконтроль ототожнюється зі 
свідомою діяльністю взагалі: «Самоконтроль – це свідоме регулювання і 
планування діяльності на основі аналізу змін, що відбуваються у предметі 
праці, що дозволяє досягти поставленої мети» [1, 27]. Г.А.Соболєва вважає, 
що «самоконтроль – це уміння критично поставитися до своїх вчинків, дій, 



почуттів і думок, регулювати свою поведінку та керувати нею. Самоконтроль 
пов’язаний з особистістю в цілому» [1, 30]. 

П.Я. Гальперін зробив спробу дати психологічну характеристику 
самоконтролю у зв’язку з проблемою уваги. Автор пише: «...контроль є 
невід’ємним елементом психіки як орієнтованої діяльності». Він не має свого 
продукту, окремого від тієї діяльності, всередині якої здійснюється. 
Здійснюється ж він «за допомогою критерію, мірки, зразка». Якщо контроль 
виступає як зовнішня предметна матеріальна діяльність, він не є увагою. 
«Навпаки, він сам вимагає актів уваги, що склалися до цього часу» [1, 185]. 
Поступово формуючись, дія контролю стає скороченою розумовою дією. У 
цьому випадку П.Я. Гальперін говорить про увагу: «Коли нова дія контролю 
перетворюється у розумову і скорочену, тоді – і тільки тоді – вона стає 
увагою... Не всякий контроль є увага, але всяка увага означає контроль» [1, 
186]. Подібні судження знаходимо і в О.Я. Савченко, яка вважає, що в основі 
самоконтролю лежить довільна увага [5, 18]. 

Поняття самоконтролю та його формування у молодших школярів 
різними авторами трактується по-різному. Деякі вважають, що уявлення про 
самоконтроль школярі мають уже у 1-2-х класах. Однак звички до 
регулярного його проведення у них ще немає (Г.А. Собієва, І.Н. Марголін, 
А.К. Сердюк). Інші вважають, що «власне контроль стає можливий лише до 
кінця другого року навчання» [1, 31]. У деяких роботах (С.П. Тищенко, 
К.П. Мальцева, Н.А. Романова та ін.) відзначається, що в учнів 1-2 класу 
самоконтролю немає зовсім чи він ще вкрай незначний. Формування 
самоконтролю – тривалий процес, який передбачає постійну постановку до 
учнів певних вимог. «Прийоми проведення самоконтролю школярі 
засвоюють із працею, тому що вони ще не володіють достатнім обсягом 
знань і вмінь та способами їх засвоєння. Усі навчальні завдання вони 
виконують під керівництвом педагога. Самостійність у роботах у них 
розвинута слабко. Це значною мірою відноситься до учнів 3-5-х класів. Тому 
провідна увага повинна бути звернена на навчання школярів. З ростом знань 
та умінь у школярів буде розвиватися і самоконтроль» [3, 64]. 

О.Я. Савченко [5] вважає, що самоконтроль учнів перших-других 
класів здійснюється здебільшого за добре засвоєним зразком, коли діти 
оволодівають способом дій тією мірою, яка забезпечує самостійність їх 
виконання. У третіх-четвертих класах важливу роль відіграють 
опосередковані засоби: опора на схему, алгоритм, володіння спеціальними 
прийомами самоперевірки. 

Психологічні дослідження (О.В. Проскура, С.Л. Коробко) показують, 
що контрольно-оцінний компонент у 7-річних дітей, як і в 6-річних, 
перебуває на рівні слів «добре», «погано», «подобається» чи «не 
подобається». Практичні дії з пошуку і виправлення помилок, аналізу та 
оцінювання робіт діти цього віку здійснюють, як правило, у співробітництві з 
дорослими. Отже, ці дії потребують спеціального керівництва з боку вчителя. 

Отже, у психолого-педагогічній літературі наявні різноманітні підходи 
до визначення сутності самоконтролю. Автори одних робіт розглядають 



самоконтроль як властивість особистості у широкому змісті цього слова. Інші 
– вважають самоконтроль актом розумової діяльності людини (формою 
прояву і розвитку самосвідомості, мислення, якістю розуму, ознакою його 
критичності, дисципліни). У багатьох роботах самоконтроль визначається як 
компонент навчальної діяльності учнів, що полягає в аналізі та регулюванні її 
ходу і результатів, чи як уміння (навичка, звичка) контролювати свою 
діяльність та виправляти виявлені помилки. Водночас є автори, що вважають 
самоконтроль методом (засобом, умовою) саморегуляції поведінки, 
діяльності й активізації навчання. У деяких роботах самоконтроль 
визначається не за однією, а за двома-трьома ознаками. Усі ці визначення не 
є помилковими. Самоконтроль – явище складне та багатогранне. Кожне з 
наведених визначень відображає окремі його сторони. Якщо зіставити усі 
визначення самоконтролю, то можна помітити, що, незважаючи на деякі 
розходження у формулюваннях даного поняття, у всіх названих авторів 
однаково виражена його психологічна сутність. Полягає вона у «зіставленні», 
«співвіднесенні» виконуваних дій зі «зразком», із «поставленою метою», «із 
пропонованими вимогами». Отже, можна сказати, що дія контролю полягає у 
зіставленні відтворених дитиною дій та їх результату зі зразком через 
попередній образ. 

У ході самоконтролю людина робить розумові та практичні дії із 
самооцінки, корекції та удосконалення виконуваної нею роботи, опановує 
відповідними уміннями та навичками. Крім того, самоконтроль сприяє 
розвитку мислення. Основою самоконтролю є мислення та інші психічні 
процеси. Велике значення для поведінки людини, її самооцінки і 
саморегуляції має мова. Особливо велика роль внутрішньої мови, що є 
механізмом самосвідомості. Самоконтроль також тісно пов’язаний з 
пам’яттю та увагою. Так, пам’ять забезпечує закріплення зразка, щоб можна 
було порівнювати із ним хід та результати виконуваної роботи. Велику роль 
у реалізації самоконтролю відіграють відчуття та сприйняття. Будучи якістю 
особистості й умовою прояву її самостійності й активності, самоконтроль у 
той же час є складовою частиною, необхідним компонентом усіх видів 
навчальної та трудової діяльності. Він необхідний не тільки при виконанні 
самостійної роботи, але і при виконанні завдань на всіх попередніх стадіях, 
починаючи із пробних дій, здійснюваних під зовнішнім керівництвом. 
Завдяки самоконтролю дитина остаточно опановує визначеним способом дії. 
Зазначимо, що без спеціального формування прийомів і навичок 
самоконтролю якість діяльності залишається дуже низькою. Лише на основі 
самоконтролю можливе регулювання діяльності при виконанні визначених 
операцій. 

Велике значення має самоконтроль у процесі виконання самостійної 
роботи на уроці, тому що етапи її проведення можуть контролюватися тільки 
самим виконавцем. Будь-яка самостійна робота не може бути виконана без 
самоконтролю. Учні повинні проводити самоконтроль на різних етапах 
виконання самостійної роботи на уроках і вдома. 

Як і поняття самоконтролю, його функції у психолого - педагогічній 



літературі трактуються по-різному. У ряді робіт самоконтроль розглядається 
у вузькому плані як спосіб фіксації стану виконаної роботи та оцінка її 
якості, як самооцінка діяльності, поведінки. Регулювання й удосконалення 
своїх дій та їх результатів у процес самоконтролю не включається. Під 
самоконтролем розуміється критичне ставлення учнів до своєї поведінки, 
своїх дій та товаришів. 

Віднесення до самоконтролю тільки функцій реєстрації стану 
виконаної роботи й оцінки своєї діяльності, поведінки (на основі раніше 
засвоєного зразка), без активної участі особистості у їх регулюванні та 
виправленні не можна визнати правильним. Відсутність корекції неминуче 
призводить до незавершеності самоконтролю, зниження його ефективності та 
гостроти самооцінки. Тому у самоконтроль варто включати не тільки оцінну 
функцію, але і регулювання учнями своєї діяльності та поведінки, 
виправлення і виявлення помилок та внесення коректив, раціоналізацію й 
удосконалення виконаної роботи. Включені у зміст самоконтролю 
контрольно-оцінна та регулююча функції відносяться не тільки до процесу та 
результату виконуваної роботи, але і до її планування. 

До структурних елементів самоконтролю Н.Д. Левітов [4] відносить: 
1) увагу до результатів своєї роботи, її умов, прийомів; 
2) спостереження за ходом роботи за її показниками: швидкості, 

точності застосовуваних прийомів та ін.; 
3) розумові операції: насамперед аналіз результатів спостереження, 

встановлення причинної залежності наявних недоліків від зовнішніх 
умов і від самої людини; 

4) точна та своєчасна реакція на помічені недоліки у роботі, що 
відображається у їх виправленні; 

Таким чином, одним із елементів самоконтролю є вдосконалення 
виконавцем своєї діяльності, участь його у вирішенні творчих завдань. 

Самоконтроль є складовою частиною всіх видів навчальної діяльності 
та здійснюється на всіх етапах її виконання. Він включає в себе почуттєві, 
розумові та рухові компоненти діяльності, що дозволяють учневі на основі 
поставленої мети, наміченого плану та засвоєного зразка стежити за своїми 
діями, результатами цих дій і свідомо регулювати їх. При цьому в ході 
самоконтролю оцінюється доцільність та ефективність самого процесу 
виконання роботи, наміченого плану і вже здійсненого регулювання. 

Загальна еволюція самоконтролю подається у такому вигляді: спочатку 
діти можуть контролювати себе лише за готовими зразками, 
запропонованими учителем. Контроль, спрямований на основну дію як на 
свій об’єкт, природно, тільки слідує за ним. Самоперевірка на основі наявних 
знань стає доступною дітям пізніше, коли накопичується певний фонд добре 
закріплених прийомів та операцій. Контроль усе більше збігається з 
основною дією і, нарешті, навіть випереджає його. Із кінцевого результату дії 
самоконтроль поступово поширюється на більш ранні фази діяльності, при 
цьому він «скрізь збігається з нею в основному змісті й усе менше 
відокремлюється від неї за помітним для суб’єкта часу» [1, 37]. Природно, 



що на цій заключній стадії контроль виступає просто як спрямованість і 
зосередженість на об’єкті, як уважне обстеження ситуації і використання 
основної дії. 

Отже, зміни самоконтролю виявляються й у тому, що спочатку він 
спрямований на результат діяльності і лише поступово виробляється уміння 
контролювати і сам процес діяльності. Змінюється самоконтроль і в іншому 
відношенні: змінюється зміст контрольованих дій. 

Відповідно до рівня сформованості дії контролю виділяють кілька 
видів самоконтролю. Як правило, у навчальній діяльності переважає 
контроль за результатом, так званий підсумковий контроль. Це первісна і 
найпростіша форма самоконтролю, що освоюється учнями. Його функція 
полягає у зіставленні результату із поданим зразком, тобто відбувається 
перевірка. У процесі перевірки діти переконуються, що відповідь 
задовольняє усі вихідні умови, у протилежному випадку розв’язок 
проведений неправильно. Ми навчаємо дітей саме такому контролю. Так, для 
того, щоб проконтролювати правильність арифметичної дії, учням 
рекомендується перевірити її іншою дією: додавання – відніманням, ділення 
– множенням та ін. У такий спосіб перевіряється не правильність проведення 
окремих операцій та їх послідовність, а отриманий результат. 

Існує дві точки зору на доречність проведення контролю за 
результатом. П.М. Ерднієв вважає, що «перевірка відповідей будь-яких вправ 
завжди пов’язана із творчим ставленням учня до змісту задачі. При перевірці 
значеннєві зв’язки виступають у новому поєднанні, у новій послідовності, а 
запас знань використовується в інших зв’язках та опосередкованих 
складових його елементів. Тому, перевіряючи розв’язок тієї чи іншої вправи, 
учні активно повторюють раніше вивчений матеріал» [9, 4]. 

Протилежної точки зору дотримуються Д.Б. Ельконін, В.В. Давидов та 
деякі інші дослідники [2; 8]. Вони вважають, що така форма самоконтролю 
як контроль за результатом не торкається процесуальної сторони діяльності. 
Послідовність і повнота пророблених учнями операцій залишаються поза 
цим контролем. «Контроль за результатом не ставить перед учнями задачі 
усвідомленого засвоєння навчальної дії» [2, 108]. Він має сенс тільки в тому 
випадку, коли повертається до контролю за процесом, а це зустрічається 
тільки тоді, коли учень зробив помилку. Але й у цьому випадку набагато 
доцільніше повернути учня до розгорнутої дії та процесуального 
поопераційного контролю. Нам найближча ця точка зору. Ми вважаємо, що 
контроль за результатом доцільно використовувати на початковому етапі 
формування самоконтролю, а потім поступово переходити до інших його 
видів. 

Функція поопераційного контролю полягає у виявленні повноти, 
правильності та послідовності зроблених дій. Цей вид контролю у 
психологічній літературі визначається як поетапний. Він у першу чергу 
пов’язаний із способами здійснюваних учнями дій. 

Класифікація самоконтролю проводиться також на основі інших ознак. 
Розрізняють самоконтроль констатуючий і коректуючий; за способами 



отримання інформації про хід виконуваної операції – безпосередній та 
опосередкований контроль; за типом, які органи почуттів беруть участь в 
оцінці виконуваної операції, виділяють м’язово-руховий, зоровий, слуховий, 
комбінований. 

Існує також класифікація самоконтролю за формами організації роботи 
учнів. Зупинимося на ній детальніше. Відповідно до цієї класифікації 
самоконтроль поділяється на фронтальну, індивідуальну і взаємну перевірки. 
При фронтальній перевірці проводиться колективний розбір правильності 
написаного тексту, виконаних вправ, задач у класі чи вдома, виготовленого 
виробу та ін. У ході цієї перевірки учні аналізують допущені помилки, їх 
причини та шляхи усунення, знайомляться зі способами реалізації 
самоконтролю, обговорюють і оцінюють пропозиції своїх товаришів із 
виправлення помилок. Така форма є найпростішою і застосовується, як 
правило, для початкового навчання учнів самоконтролю. 

Взаємний контроль проводиться під час перевірки письмових та 
графічних робіт, виробів, а також під час рецензування усних відповідей та 
повідомлень. Учні обмінюються роботами, і кожен із них виступає у ролі 
рецензента. Вони повинні відзначити допущені їх товаришем помилки, 
пояснити їх причини, способи виправлення та попередження при виконанні 
аналогічної роботи. Взаємний контроль дозволяє поглибити знання й уміння 
учнів, сприяє розвитку уваги, відповідального ставлення до справи, 
формуванню навички самоконтролю. Це вища форма дії контролю, що є 
водночас засобом навчання учнів самоконтролю. 

До індивідуального контролю відносяться усі види самоконтролю, 
проведеного на етапах виконуваної діяльності. Це головна і найскладніша 
форма самоконтролю. Кожен виконує всі його елементи самостійно. 

У структурі самоконтролю можна виділити такі ланки: 
· поопераційне пояснення способу дії, з’ясування учнями 

послідовності діяльності і первісне ознайомлення з кінцевим 
результатом і способами його отримання, з якими вони будуть 
порівнювати застосовувані ними прийоми роботи й отриманий 
результат. У міру оволодіння даним видом роботи знання взірців 
буде поглиблюватися й удосконалюватися; 

· зіставлення ходу роботи і досягнутого результату зі зразками; 
· опора на пам’ятку, алгоритмічний припис, взаємоконтроль; 
· диференційований підхід учителя до виправлення помилок; 
· оцінювання стану виконуваної роботи, встановлення й аналіз 

допущених помилок та виявлення їх причин (констатація стану); 
· корекція роботи на основі даних самооцінки й уточнення плану її 

виконання, внесення удосконалень (підкреслення, доповнення, 
підставляння відповіді). 

Відповідальним моментом у навчанні учнів самоконтролю є з’ясування 
мети діяльності й ознайомлення зі зразками, за якими вони будуть 
порівнювати застосовувані способи виконання роботи й отриманих 



результатів. Важливо із самого початку дати учням вичерпні вказівки про 
правильне виконання майбутньої роботи та ознайомити їх зі зразками для 
зіставлення. 

Аналіз теоретичних джерел дає підстави узагальнити, що самоконтроль 
– це компонент навчальної діяльності, але навіть при наявності відповідних 
передумов навчальна діяльність виникає у школяра не відразу. Дитина, що 
тільки прийшла до школи, хоча і починає навчатися під керівництвом 
учителя, ще не вміє учитися. Навчальна діяльність формується у процесі 
навчання під керівництвом учителя, оскільки її формування виступає 
найважливішим завданням навчання – не менш важливим, ніж засвоєння 
знань, умінь та навичок. 
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