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АКТИВІЗАЦІЯ РОЗУМОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ 
ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ СІЛЬСЬКИХ ШКІЛ НА ЕТАПІ 
ПЕРЕВІРКИ ДОМАШНІХ ЗАВДАНЬ  З МАТЕМАТИКИ 

Практика переконує нас в тому, що подальше швидке й свідоме 
просування вперед учнів з математики в більшій мірі залежить від активної 
розумової діяльності школярів на етапі перевірки домашніх завдань. Тому не 
випадково, перевірка домашніх завдань є одним із найбільш складних 
моментів організації і проведення уроку математики. 

В першу чергу це пояснюється тим, що перед вчителем стоїть завдання 
взяти під контроль не тільки систематичне виконання учнями домашніх 
завдань, а й ступінь самостійності учнів у процесі їх виконання, й рівень 
засвоєння програмового матеріалу під час виконання домашнього завдання. 

Спостереження за роботою вчителів сільських шкіл свідчать про те, що 
етап перевірки домашніх завдань проводиться формально. З 48 відвіданих 
уроків математики на 14 ( 29,2 %) уроках використовувалась фронтальна 
перевірка домашніх завдань, на 12 ( 25,0 % ) уроках − переважала перевірка 
зошитів, на 8 ( 16,7 % ) уроках застосовувалась аналогічна домашній − 
самостійна робота і лише на 4 ( 8,3 % ) уроках був використаний творчий 
підхід до перевірки домашніх завдань. Ознайомлення з 
планами−конспектами уроків з математики вчителів початкових класів дає 
підставу стверджувати, що такий стиль роботи має систематичний характер. 
Отже, на етапі перевірки домашніх завдань недостатньо активізується думка 
дитини, не виробляється інтерес до вивченого матеріалу, а це, в свою чергу, 
не сприяє поглибленому засвоєнню знань. 

Активізація розумової діяльності учнів на етапі перевірки домашньої 
роботи вимагає від учителя розв’язання цілого ряду завдань: 

а) виділити у змісті домашньої роботи знання, уміння і навички, якими 
повинні оволодіти молодші школярі у процесі її виконання; 

б) передбачати ті труднощі, які можуть виникнути у процесі виконання 
домашнього завдання; 

в) на основі спостережень за учнями співставляти отримані результати 
виконання домашніх завдань з попередніми з метою визначення подальшого 
просування дітей у знаннях з математики, а також врахування даних 
результатів для планування подальшого навчання. 

г) встановлювати зв’язок домашнього завдання з новим матеріалом, 
тобто виділяти ті знання, вміння і навички, які необхідні учням для свідомого 
засвоєння нового матеріалу. 

д) використовувати різні способи організації діяльності учнів при 
перевірці домашніх завдань. 

Для організації активної діяльності учнів на етапі перевірки домашніх 
завдань доцільно використовувати різні методи, прийоми, засоби, форми, які 
будуть спрямовані на формування у дітей міцних знань з математики. 



Наведемо приклади різних видів перевірок. Якщо вчитель помітив, що 
при виконанні певного завдання (наприклад, розв’язування прикладів, 
пов’язаних з різними діями учні зустрілися з труднощами, доцільно в план 
уроку включити самостійну роботу, під час виконання якої відпрацювати 
розв’язання прикладів, аналогічних домашнім. Зрозуміло, що в даному 
випадку саме самостійна робота з наступною коментованою перевіркою 
дасть позитивні результати. 

Важливим моментом у перевірці домашніх завдань є підготовка дітей 
до засвоєння нового матеріалу.  

Наприклад, учні ІІ класу дома розв’язували такі приклади : 
6 + 8 = 14 55 + 23 = 78 78 − 4 = 74 84 − 14 = 70 
11 − 9 = 2 78 −22 = 56 37 + 20 = 57 33 + 33 = 66 
При перевірці на уроці можна запропонувати другокласникам 

відповісти на такі запитання : 
1. Розмістити відповіді у порядку зростання (спадання) 
2. Відповіді другого стовпчика подати у вигляді суми розрядних 

доданків. 
3. Скільки одиниць потрібно додати до результатів другого стовпчика, 

щоб отримати круглі десятки ? 
4. Які доданки утворюють число 14 ? 
5. Знайти суми одиниць у результаті кожного стовпчика. 
Подібного роду завдання дозволяють не тільки перевірити 

правильність виконання домашнього завдання, але й підготувати учнів до 
вивчення нової теми “Усне додавання і віднімання двоцифрових чисел з 
переходом через десяток” (2 клас ). 

Творчий підхід до перевірки домашніх завдань сприяє поглибленому 
вивченню матеріалу та активізації розумової діяльності учнів. 
Проілюструємо сказане прикладом. 

Наприклад, учні ІІІ класу розв’язували вдома  задачу № 896: “На 
виготовлення 28 деталей робітник затратив 7 хв. За скільки хвилин він 
виготовить 40 деталей, якщо за одну хвилину виготовлятиме на 1 
деталь більше?” 

Доцільно поставити такі запитання: 
1. Коли робітник працював краще ? (Коли виготовляв 40 деталей). 
2. Які прості задачі можна виділити з даної задачі ? 
3. Скільки деталей повинен був виготовити робітник ? ( 68 деталей) 
4. Скільки часу буде затрачено на виготовлення всіх деталей ? 
5. Яка із граф−схем підходить до розв’язку даної задачі ? 
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6. Яке запитання можна поставити до числового виразу ? 
            28 : 7 + 40 : ( 28 : 7 + 1 ) =             (           ) 
 
7. Про що дізнались у кожній дії ? 

1) 28 : 7 = 4 ( дет.)                          3) 40 : 8 = 5 ( хв.) 
2) 7 + 1 = 8 ( дет.) 

8. Скласти задачу аналогічну даній. 
9. Провести міркування за схемою : 

  
 
 
 

 
 
 
 

Така перевірка домашньої задачі дозволяє учням ще раз усвідомити хід 
розв’язання, вчить дітей міркувати і доводити, розкриває перед ними творчі 
підходи до розв’язку задач, активізує розумову діяльність дітей. 
Вибір форми перевірки домашньої роботи часто залежить від поставленої 
мети. Наприклад. учитель запланував перевірити засвоєння учнями складних 
виразів, також виявити уміння застосовувати на практиці правило порядку 
виконання арифметичних дій. З цією метою доцільно запропонувати такі 
завдання до № 334 (3/2 клас) 

100 − 36 : 4 = 91 48 + 6 х 7 = 90 24 : ( 13 − 9 ) = 6 
54 − 45 : 5 = 45              (85 − 65 ) : 5 = 6 ( 60 − 24 ) : 4 = 9 
1. Прочитати вирази, в яких знаходили суму ( різницю, частку ). 
2. Прочитати вирази різними способами. 
3.Прочитати вирази, в яких першу дію виконували  віднімання 

(ділення. множення). 
4. Частки чисел збільшити у 6 разів. 
5.Суму чисел подати у вигляді добутку двох чисел. 
6.Різниці чисел зменшити на 4 десятки. 
7. Прочитати вирази, використовуючи назви компонентів. 
Слабким місцем у роботі вчителів початкових класів була і є робота з 

геометричним матеріалом. Практика підтверджує, що даний матеріал дуже 
рідко задається додому, а на уроці часто на його опрацювання не вистачає 
часу. А слід пам’ятати, що саме геометричний матеріал і в початкових класах 
і в наступних класах розвиває творче мислення дітей. Розглянемо конкретні 
приклади. Учням (3/2 клас) було запропоновано накреслити прямокутник і 
обчислити його периметр. Можливі такі завдання: 

1. Накресли пряму й відклади послідовно на ній сторони 
прямокутника. Знайди довжину прямої. Порівняй довжину прямої 
з периметром, який ти  знайшов. 

         

     

         
     

     

     



2. Зроби висновок: а) якщо відрізок АВ < СД, а СД < МК, що можна 
сказати про відрізки АВ і МК ? 

              А                                        В       С                                            Д 
  
      
   М К 
  
 
б) якщо відрізок АВ =  СД,  СД <  МК на 3 см. На скільки сантиметрів 
відрізок АВ менший відрізка МК ? 
   А В С Д 
  
 

                  М К 
  
 
3. На прямій лінії відкладені три відрізки : АВ,  СД, МК. 

АВ = 4 см, СД = 3 см, МК = 6 см. 
а) яку геометричну фігуру можна утворити з даних відрізків? 
б) чому буде дорівнювати периметр даної геометричної фігури ? 

4. Периметр трикутника АВС − 18 см. 
Довжина сторони АВ − 8 см. Сторона ВС дорівнює стороні АС. 
Знайди довжину сторони ВС. 

5. Периметр прямокутника АВСД 24 см. Сторона АВ −4 см, це у 2 рази 
менше, ніж сторона АВ. Знайти довжину сторони АД 

У ході такої роботи дійшли висновку, що систематична перевірка 
домашнього завдання, яка проводилась в активній формі, сприяє 
формуванню у дітей міцних знань з математики, викликає бажання школяра 
виконувати завдання своїми силами, виробляє впевненість і вміння долати 
труднощі на шляху до кінцевої мети. Це, в свою чергу, результат пошуків 
шляхів активізації розумової та практичної діяльності учнів сільських шкіл з 
боку вчителя. 
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