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Сьогодення потребує вдосконалення змісту, форм і методів 

навчальної діяльності і на цій основі створення та використання нових 
педагогічних технологій. Важливе місце в цьому посідає розвивальне 
навчання, за якого активна пізнавальна діяльність учнів розглядається не 
тільки як засіб набуття знань, вироблення умінь та навичок, а й як важливе 
джерело розумового розвитку школярів [5]. 

Процес навчання будь-якому шкільному предмету завжди 
супроводжується появою в учнів помилок: одні з них пов’язані із 
звичайною квапливістю і неуважністю, інші отримані в результаті неміцно 
засвоєного алгоритму застосування правила або закону. В арсеналі 
сучасного вчителя існує дуже багато прийомів і способів здійснення 
роботи по їх попередженню і виправленню. Причому ця робота може бути 
не тільки статистичною, але і цілком творчою [4]. Розвиток критичності 
мислення школярів в процесі навчання є одним з перспективних напрямів 
вдосконалення методичної роботи з математичними помилками школярів. 

Одним із прийомів розвитку критичності мислення школярів є 
використання провокуючих завдань. Дидактична цінність провокуючих 
завдань незаперечна – вони служать дієвим засобом попередження різного 
роду помилок школярів. Потрапляючи у заздалегідь підготовлену пастку, 
учень відчуває збентеження, шкодує, що не надав особливого значення 
тим нюансам умови, через які він потрапив в ніякове становище [1]. 

Діагностична робота по виявленню рівня знань кожного учня (так 
званий моніторинг знань) викликають неоднозначні відчуття у вчителя. З 
одного боку для корекції знань учнів необхідний зворотний зв’язок, з 
іншого боку – це величезна непосильна праця для вчителя, оскільки 
вчитель витрачає на перевірку тестів багато часу. У зв’язку з цим доцільно 
використовувати педагогічні програмні засіби (ППЗ), які дозволяють 
автоматизувати всі етапи діагностичної роботи. 

Вони допомагають вчителеві в проведенні тестових самостійних 
робіт, а також дозволяють у будь-який момент часу отримувати мінімум 
об’єктивної інформації, що дає можливість організовувати ефективну 
фронтальну і індивідуальну роботу з учнями. 

Отже, завдяки ППЗ організація корекційної роботи можлива з 
кожним учнем на основі діагностики – учитель постійно має інформацію 
про його прогалини в знаннях. 

Можна відстежувати досягнення кожного учня класу в динаміці, 
прослідковувати його успіхи після здійснення роботи з ним по усуненню 
прогалин в знаннях, використовувати отриманий результат, як додатковий 



стимул до мотивації навчання. 
На уроці завжди можна організувати повторення раніше пройденого 

матеріалу, використовуючи диференційований підхід до кожного учня, 
оскільки тепер вчитель знає рівень засвоєння учнем вивченої теми. 

Диференційований підхід спрямований переважно на попередження і 
ліквідацію прогалин у навчанні. У зв’язку з цим роботу вчителя доцільно 
розділити на два напрями: 

 Попередження помилок під час засвоєння обов’язкового рівня 
знань, оволодіння відповідними прийомами самостійної діяльності. Серед 
основних першочергових заходів такої роботи слід виділити заходи, 
спрямовані на підвищення здатності до навчання, організованості та 
навченості учня. 

 Усунення прогалин у знаннях і допомога в усвідомленні помилок 
та шляхів їх усунення [2]. 

Помилки та недоліки під час виконання завдань з математики 
вимагають від учителя кваліфікованого пояснення та наведення 
конкретних прикладів, які б демонстрували учням відмінність правильного 
і неправильного виконання цих завдань, тому вдале та своєчасне 
застосування ІКТ значно полегшує коригувальні дії [3]. 

Отже, помилки учнів, які фіксує і враховує вчитель, допоможуть 
йому встановити, що саме не розуміють учні, визначити рівень засвоєння 
матеріалу, що дасть можливість вчителеві своєчасно ліквідовувати 
прогалини в знаннях учнів і вносити відповідні корективи до подальшого 
викладання з метою попередження повторення аналогічних помилок. 
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