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ОСОБЛИВОСТІ ПОПЕРЕДЖУВАЛЬНО-КОРЕКЦІЙНОЇ РОБОТИ 
З МОЛОДШИМИ ШКОЛЯРАМИ 

Одним із суттєвих недоліків діяльності загальноосвітньої школи 
упродовж багатьох років було декларативне ставлення до важливої 
дидактичної проблеми – попереджувально-корекційної роботи як 
невід’ємного елементу особистісно орієнтованої освіти. 

Сутність попереджувально-корекційної роботи, як визнано вченими 
Ю.К.Бабанським, А.А.Бударним, Ю.З.Гільбухом, Т.Ю.Стульпінасом, 
С.Л.Славіною, В.Ф.Харьковською, З.Хелус, В.С.Цетлін, полягає в тому, щоб 
вчасно ліквідувати окреме невстигання, не дати йому розвиватися. Подолати 
неуспішність, тобто запущеність, які укоренилися в тугий вузол невстигання, 
набагато важче, ніж подолати окремий елемент невстигання. 

Попереджувально-корекційна робота грунтується на визначенні 
досягнутого рівня розвитку учня, що, як правило, у школярів однієї вікової 
групи значно відрізняється між собою. Це передбачає оцінку стану розвитку 
дитини  в цілому з врахуванням особливостей розвитку окремих функцій 
(пізнавальної, емоційної, уваги, пам’яті, мови, сприйняття і т. ін.). Крім того, 
вона необхідна для визначення прогнозу для подальшого успішного навчання 
невстигаючого молодшого школяра як вихідний момент. Ця необхідність 
зберігається протягом усього періоду навчання. 

Комплексне вивчення учнів слід розглядати як передумову 
попереджувально-корекційної роботи, що передбачає психологічну 
кваліфікацію дефекту (втомлюваність,  інертність,  інтелектуальне зниження, 
рухова загальмованість). 

Аналіз перспективної педагогічної практики показує, що вчитель-
майстер, попереджуючи неуспішність, спирається на: 

- ознаки неуспішності й уміння їх діагностувати; 
- знання типових для сучасної школи причин, які зумовлюють 

неуспішність, вміння використовувати ці знання в конкретних умовах 
(звичайно, не всі вони підвладні учителю); 

- знання способів перевірки ефективності своєї діяльності й уміння ними 
користуватися. 

Попередження неуспішності - це постійна турбота про повноцінну 
навчальну діяльність кожного школяра. Невстигання можливе у кожного 
встигаючого, навіть дуже здібного школяра. 

Корекція - (correctio) виправлення, поліпшення. О.Я.Савченко дає таке 
визначення корекційної роботи - система спеціальних прийомів, спрямована 
на подолання або послаблення вад розвитку дітей. 

Конкретна мета й завдання корекції, а також методи й прийоми 
корекційної роботи визначаються у кожному випадку ознаками невстигання   
та індивідуальними особливостями молодшого школяра. Корекційні заходи, 
які відповідають причинам і ознакам невстигання входять до змісту 



попереджувально-корекційної роботи.  
В.С.Цетлін розглядає ознаки невстигання з окремих навчальних 

предметів, пояснює вимоги до базового компонента діяльності, проводить 
перелік ознак невстигання. За одностайним ствердженням дослідників, ними 
постають: слабка активність учнів, несамостійність, несформованість 
загальнонавчальних умінь і навичок, відсутність пізнавального інтересу. 

Зупинимось на їх характеристиці в межах потреб розпізнавання в 
навчальній діяльності. Більш досконалого пояснення потребує положення, 
що саме вважається активністю. На думку М.М.Скаткіна, із зовнішньою 
активністю ми маємо справу в тому випадку, коли учень виконує завдання 
механічно, думаючи при цьому про щось стороннє. 

При внутрішній активності вся навчальна діяльність учнів спрямована 
на вивчення матеріалу. М.М. Скаткін звертає увагу на те, що навчально-
пізнавальна діяльність школяра - це не тільки мислення, але й увага, пам’ять, 
а також вольові процеси, на підвищення яких і повинна бути спрямована 
активізація. О.Я. Савченко підкреслює, що для активізації необхідне глибоке 
розуміння вчителем можливостей тих чи інших засобів збудження активності 
учнів, точне врахування рівнів розвитку даного класу, щоб правильно 
визначити співвідношення між репродуктивною й пошуковою діяльністю. 

І.Е.Унт розглядає активність як в широкому значенні, так і в більш 
вузькому, охоплюючи цим поняттям будь-яке стимулювання навчально-
пізнавальної діяльності. Зокрема, за допомогою завдань, які спрямовані на 
активізацію: процесів запам’ятовування; процесу логічного мислення на базі 
набутих знань; творчої діяльності й пошуку нових знань. 

Як бачимо, в перелічених типах завдань закладена   певна градація: 
підвищення активності від неінтенсивних форм до інтенсивних. При цьому 
автори наголошують про необхідність враховувати, що в реальній навчальній 
роботі така класифікація завдань дуже умовна: завдання, які один учень 
виконує в основному на базі пам’яті, для інших спонукає творче мислення, і, 
навпаки, завдання проблемне для одного учня, для іншого може бути 
розв’язане за допомогою пам’яті, оскільки воно йому вже знайоме. 

Добір і включення в навчальний процес завдань, які активізують 
навчально-пізнавальну діяльність учнів, є змістовною стороною активізації. 
Проте інша, не менш важлива сторона полягає у з’ясуванні того, як 
організувати навчальну роботу учнів так, щоб вона була максимально 
активізована. 

Безсумнівно, й серед невстигаючих молодших школярів є діти, які 
вчаться не в повну міру своїх можливостей.  Проте йдеться не про них.  Ми 
маємо на увазі встигаючих, благополучних учнів, які, проте, могли вчитися 
набагато краще; їхній розумовий розвиток дозволяє навчатись в більш 
швидкому темпі, на більш високому рівні складності. Наприклад, дитина має 
добрі результати у навчанні. Таке навчання для неї не є межею, поки не 
виникнуть труднощі, наприклад перевантаження, непомірна втома і т. ін. У 
цьому випадку вважають, що навчальна діяльність здійснюється на рівні 
психологічного оптимуму (optimum - сукупність найбільш сприятливих 



умов). 
Такого роду ситуація (її можна назвати ідеальною) створюється не 

завжди. Нерідко спостерігаємо різного роду відхилення від оптимуму 
навчальної діяльності. 

Діти з повністю реалізованими здібностями, перебіг навчальної 
діяльності яких характеризується значними відхиленнями від оптимуму, - 
звичайне явище в так званому змішаному класі, де вчаться школярі з різними 
рівнями розумового розвитку. П.П.Блонський стверджував, що поставити 
слабкого учня в одні умови із сильним, значить, створити нерівність. У цих 
умовах учитель мусить концентрувати свої зусилля передусім на найбільш 
слабких учнях, щоб якоюсь мірою досягти їх успішності. Найбільш сильні 
учні за своїм темпераментом і характером вимагають до себе постійної уваги. 
Зовсім в іншому стані опиняються діти з нормальними (або середніми) 
здібностями. На їхню долю приходяться крихти вчительської уваги. У 
результаті вони вчаться не в повну міру своїх сил. Оскільки здібності цих 
дітей постійно не знаходять повної реалізації, їхній розумовий розвиток 
удосконалюється повільно.  

З віком дитина, опанувавши деякою відносно простою діяльністю, стає 
більш самостійною, незалежною від керівництва дорослого. Але від неї тоді 
вимагається засвоєння більш складних діяльностей, у зв’язку з чим вона 
зазнає ще більшу потребу в допомозі дорослого. 

Керуючий вплив учителя в прагненні учнів до активності й 
самостійності -два найважливіших фактори навчально-виховного процесу. 
Вони знаходяться в єдності, тому що обидва цілком необхідні для 
нормального психічного розвитку дітей. Ця єдність діалектична, 
суперечлива, тому що керівництво має характер зовнішнього впливу, 
пов’язане з діяльністю учителя, а самостійність безпосередньо обумовлена 
внутрішніми спонуканнями, виражає активну діяльність учня. Ця 
суперечність виявляється, коли педагогічне керівництво починає 
перешкоджати розвитку активності й самостійності школяра. Воно 
виражається тоді в конфліктності взаємин вчителя з учнями, в появі “важких” 
учнів. Загострення суперечностей між цими факторами можна зняти й навіть 
повністю їй запобігти, якщо вчитель постійно враховує вікові індивідуальні 
зміни в особистості школяра й своєчасно змінює за змістом і формою свій 
вплив. Суперечність цих факторів вирівнюється з віком у напрямі 
доповнення навченості самонавченістю. Для успішного навчання учня 
важливо не пригнічувати особистість, і навіть не надавати її повної свободи 
дій, не механічно дозувати прояви самостійності, а забезпечувати постійну 
співпрацю учителя й учня.  

У попереджувально-корекційній роботі особливу вагу має усвідомлення 
вчителем такої ознаки, як самостійність, оскільки самостійність сприяє 
міцності засвоєння знань, умінь, навичок; по-друге, самостійність - це 
підстава для повноцінної життєдіяльності особистості, істотна передумова 
успішності самоосвітньої діяльності. 

Попереджувально-корекційна діяльність передбачає навчання школярів 



учитися з метою вироблення пізнавальної самостійності, поняття про яку 
конкретизується шляхом розвитку базових навчальних дій учня (розумових і 
практичних), пізнавального мотиву й позитивного ставлення до навчального 
процесу. 

Особливу увагу слід приділяти формуванню загальнонавчальних умінь 
і навичок.  

Про дітей, в яких несформовані загальнонавчальні уміння й навички, 
кажуть, що вони не вміють вчитися. Дитина, яка поступила до школи й 
зіштовхнулась з необхідністю виконувати нову для себе навчальну 
діяльність, часто не може самостійно знайти адекватні способи роботи. Якщо 
її не навчати спеціально необхідним навичкам і прийомам, вона буде 
інтуїтивно знаходити їх сама, а це не завжди правильні і ефективні навички й 
прийоми. 

Неуспішність, яка пов’язана з неадекватним способом навчальної 
роботи, може носити вибірковий характер і проявлятися тільки по 
відношенню до окремих навчальних предметів або навіть розділів шкільної 
програми. Але вона може мати й більш загальний характер і виявлятися в 
прогалинах і недоліках засвоєння багатьох або всіх навчальних дисциплін. 

Якщо спеціально не звертати уваги на неправильні навички й прийоми 
навчальної роботи, вони можуть закріпитися й призвести до стійкого 
невстигання школяра в навчанні. 

Як показало вивчення літератури, практика початкового навчання, 
найбільш поширеним є невстигання з мови і або з математики, тобто 
специфічна неуспішність, у зв’язку з цим актуальним є знання її ознак. 
Н.А.Бастун, Ю.З.Гільбух, З.І.Калмикова, А.Н.Корнев, М.І.Кузнєцова, 
О.І.Пенькова виділяють такі ознаки специфічного невстигання з мови: 
невстигання в оволодінні навичками читання; несформованість умінь чітко й 
повно висловлювати свої думки, бідність словника, низька мовна активність; 
невстигання в оволодінні навичками правопису. 

Успішному оволодінню читанням і письмом заважають, і що не менш 
важливо, призводять у подальшому до порушень читання й письма й стають 
однією з основних причин неуспішності молодших школярів, схильність до 
дисграфії й дислекції. Дисграфія - частковий розлад письма, пов’язаний з 
недорозвиненням або розпадом фонематичних уявлень. Виявляється в заміні 
букв та інших перекрученнях звуко-буквеного складу слову. Запобігти 
дисграфії можна в процесі своєчасного подолання вад усного мовлення. 
Дислекція -порушення читання, зв’язане з ураженням або недорозвитком 
окремих ділянок кори головного мозку. Виражається у сповільненому, 
вгадувальному характері процесу читання. Нерідко дислекція 
супроводжується фонематичними спотвореннями й неправильним 
розумінням найпростішого тексту. Дислекція зв’язана з відхиленнями в 
розвитку усної й писемної мови. Методи виправлення дислекції 
розробляються логопедією. Дисграфію й дислекцію можливо й необхідно 
попередити продуманою системою навчання, яка грунтувалася б на знанні 
існуючих у розвитку дитини порушень. 



Специфічні ознаки невстигання з математики: низька ефективність 
навчальної діяльності в галузі математики; знижений інтерес до математики; 
несформованість програмових умінь і навичок з математики. Виходячи з 
ознак специфічного невстигання, у відповідності з причинами, які обумовили 
дане невстигання, намічаються педагогічні заходи, спрямовані на 
переборення й попередження подібних явищ у педагогічній практиці. 

До ознак невстигання належить відсутність пізнавального інтересу. 
Так, Н.М.Бібік виділяє антистимули пізнавального інтересу: невпевненість 
дитини у своїх силах; відсутність уваги до себе; нещирість, фальш учителя; 
неемоційність навчального процесу; примусові види робіт; коли в дитини 
немає права на помилку. 

У своєму дослідженні ми дотримувались усталеної думки, що 
невстигання зумовлене не тільки відсутністю знань, невстиганням у 
розвитку, дефектністю взаємин між учнями, але й розвитком деяких 
негативних індивідуально-психологічних особливостей особистості 
молодших школярів. 

Нижченаведена таблиця наочно показує поєднання розглянутих ознак 
загального невстигання, їх причин і заходів по їх переборенню. 

Таблиця  
Ознаки загального невстигання, їх причини і заходи по їх переборенню 

Ознака Причини Заходи попередження й 
корекції (залежно від 

причин) 
Низька 
активність 

Недоліки в розвитку піз-
навальної сфери; несфор-
мованість мотивів учіння 
й недисциплінованість; 
загальна ослабленість 
організму; порушення в 
емоційно-вольовій сфері; 
прогалини в знаннях. 

Використання 
різноманітних видів 
діяльності, ігрових 
моментів, прийомів і 
способів активізації. 
Розвиток мови й мислення, 
вправи на порівняння, 
узагальнення, класифікацію. 

Несамостійність  Пропуск великої кількості 
навчального часу; слаб-
кий тип вищої нервової 
діяльності; недостатня 
увага з боку батьків, 
учителя. 

Індивідуальна допомога 
вчителя. Завдання, доступні 
за складністю, невеликі за 
обсягом; виконання кожного 
завдання перевіряється й 
оцінюється. Формування 
почуття відповідальності 
(організація чергування в 
класі і т. ін.). Зміцнення 
пізнавальних мож-ливостей; 
взаємодія з батьками. 

Відсутність 
пізнавального 

Відсутність уваги вчи-
теля; перенасичення про-

Умови для переживання 
успіху; посильні задачі, 



інтересу цесу емоційними, розва-
жальними прийомами; 
примусові види робіт; 
використання одного виду 
діяльності; заборони. 

зміна ролей у навчанні 
(учень в ролі вчителя); 
звертання до 
безпосереднього досвіду 
учня; використання 
наочності, ігри. Організація 
позашкільних занять, 
цікавих за своїм змістом. 

Несформова-
ність загально-
навчальних 
умінь і навичок 

Відносна легкість 
навчальної праці з 
початку навчання. 
Відсутність реального 
контролю з боку вчителя 
за способами навчальної 
роботи учня. 

Спостереження вчителя за 
самим процесом роботи, 
способами дій. Звертати 
увагу на помилки. 
Залучення батьків до 
контролю, спостережень за 
прийомами роботи учня на 
уроках і під час виконання 
домашнього завдання. 

 
Крім загальних, учені виокремлюють спеціальні заходи 

попереджувально-корекційної роботи на різних етапах уроку: 
- під час ознайомлення з новим матеріалом - повторювати коло 

актуальних питань; розкривати логіку переходу від невідомих школярам 
положень до нових; використовувати наочність, що сприяє 
запам’ятовуванню й усвідомленню; стимулювати питання з боку учнів при 
утрудненнях у засвоєнні матеріалу; застосовувати засоби підтримки інтересу 
до засвоєння знань; урізноманітнювати методи навчання; 

- у ході контролю за підготовленістю учнів - визначати засвоєння 
найбільш складних питань; ретельно аналізувати й систематизувати 
помилки; звертати увагу на їх подолання в подальшому навчанні, їх 
відсутність, повторення; контролювати засвоєння матеріалу учнями, які 
пропустили заняття; 

- у ході самостійної роботи на уроці - прагнути меншою кількістю вправ, 
спрямованих на подолання невстигання, досягнути більшого ефекту; 
використовувати вправи на подолання помилок; давати інструкції, пам’ятки 
щодо виконання роботи; уміло надавати допомогу, розвиваючи при цьому 
самостійність; вчити умінню планувати роботу, виконувати її у необхідному 
темпі й здійснювати контроль; 

- під час виконання домашніх завдань - чітко інструктувати учнів про 
порядок виконання домашніх робіт; перевіряти ступінь розуміння цих 
інструкцій; систематично давати завдання, які передбачають   роботу над 
помилками; забезпечувати повторення вивченого матеріалу. 

Практика початкового навчання свідчить, що здійснюючи 
попереджувально-корекційну роботу з невстигаючими молодшими 
школярами, використовують на уроках картки із спеціальними завданнями, 
які вчителі самі заздалегідь готовлять. Проте ця робота не носить 



цілеспрямованого, систематичного характеру. У більшості вчителів зміст 
попереджувально-корекційної роботи не відрізняється різноманітністю й 
полягає в повторному поясненні незасвоєного матеріалу, диктантах, 
постійному звертанні до вивченого матеріалу. При цьому всі без винятку 
вчителі використовують стосовно  невстигаючих учнів такі ж методичні 
прийоми, як і до встигаючих. 
 
 


