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ВСТУП 

 

Актуальність дослідження. Реформи, що відбуваються в сучасній 

освіті, зокрема й початковій, орієнтують учителів на впровадження 

інноваційних технологій, що створюватимуть сприятливі умови для 

формування гармонійної всебічно розвиненої особистості, здатної навчатися 

протягом життя, швидко орієнтуватися в інформаційному суспільстві та 

ефективно адаптуватися до сучасного соціуму.  

Слід зазначити, що будь-який аспект складної багатогранної 

життєдіяльності людини передбачає самоконтроль, адже він в остаточному 

підсумку є дією із зіставлення уявлення про майбутню дію з безпосередньо 

даним зразком. Сенситивним періодом для формування навичок 

самоконтролю є молодший шкільний вік, оскільки саме в цей період активно 

формуються всі вольові якості особистості.  

Актуальність дослідження зумовлена соціальною та педагогічною 

значущістю проблеми технології формування готовності до самоконтролю 

молодших школярів з особливими освітніми потребами, необхідністю її 

розв’язання на сучасних методологічних і теоретичних засадах, ураховуючи 

нові цілі та можливості першої ланки освіти.  

Важливість вирішення цього завдання обумовлена тенденцією до 

зростання кількості дітей, у яких офіційно діагностовано різного виду 

порушення розвитку. Відсутність в учнів із особливими освітніми потребами 

достатнього рівня розвитку елементарних умінь та навичок, натомість – 

шкільна дезадаптація, порушення поведінки та низька успішність спонукають 

науковців до ґрунтовного аналізу проблеми залучення таких учнів у 

загальноосвітній простір, формування у них контрольно-оціночної діяльності.  

Реалізація необхідності формування готовності до самоконтролю 

молодших школярів з особливими освітніми потребами, зумовлена 

особливостями їх психофізичного розвитку, регламентується нормативними 

документами: Конституцією України, законами України «Про освіту», «Про 
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внесення змін до деяких законів України про освіту з організації інклюзивного 

навчання»; наказами Міністерства освіти і науки України «Концепція 

розвитку інклюзивної освіти», «Про затвердження Положення про спеціальні 

класи для навчання дітей з особливими освітніми потребами у 

загальноосвітніх навчальних закладах», «Про затвердження плану заходів 

щодо забезпечення права на освіту дітей з особливими освітніми потребами, у 

тому числі дітей-інвалідів», «Щодо організації навчання осіб з особливими 

освітніми потребами у закладах загальної середньої освіти у 2021/2022 

навчальному році» (2021) та іншими нормативно-правовими актами. 

 Технологія формування готовності до самоконтролю молодших 

школярів з особливими освітніми потребами, як міждисциплінарна проблема, 

відображена у педагогічній спадщині педагогів минулого. Я.А. Коменський, 

Й. Песталоцці, А. Дістервег, які звертали увагу на необхідність ураховувати в 

роботі з учнями різного рівня їхню підготовленість. Їхні ідеї розвинули 

К. Ушинський, М. Бунаков, В. Вахтеров, В. Водовозов, П. Каптєрєв та інші.  

Результати аналізу вітчизняної та зарубіжної педагогічної й методичної 

літератури свідчить, що вчені сконцентровують увагу на самооцінці 

освітнього процесу. Зростає кількість праць теоретичного та практичного 

характеру, у яких висвітлено різні аспекти цієї проблеми (Р. Карапетян, 

Л. Рувинський, П. Блонський та інші). 

Формування контрольно-оціночної діяльності спрямоване на 

врахування психофізичних особливостей, які впливають на навчальну 

діяльність учнів і від яких залежать результати та аналіз учіння. Такими 

можуть бути різні фізичні й психічні якості і стани особистості: пізнавальні 

процеси, пам’ять, властивості нервової системи, риси характеру і волі, 

мотивація, здібності, обдарованість, постійні або тимчасові дефекти органів 

чуття і всього організму та інші. На успішність навчальної діяльності учня 

впливають також різні соціальні чинники. Усі ці та багато інших внутрішніх 

та зовнішніх чинників так чи інакше впливають на процес учіння та процес 

оцінки його результатів. У зв’язку з цим виникає суперечність у навчальному 
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процесі та вмінні оцінювати власну діяльність: з одного боку необхідно 

враховувати різні індивідуальні особливості учня, а з іншого — можливості 

реалізації його особливих потреб, що обумовлені психофізичними вадами. 

 Формування контрольно-оцінних умінь у молодших школярів з 

особливими освітніми потребами є необхідною умовою їх повноцінного 

навчання. Контроль тісно пов’язаний із оцінкою, яка відображає рівень 

засвоєння навчального матеріалу учнями й висловлює оцінні судження щодо 

якості роботи. На жаль, нині ця проблема є недостатньо вивченою. У школі до 

тепер практично не використовуються можливості формування у школярів 

навички самоконтролю. У зв’язку з цим учні не завжди вміють самостійно 

знайти помилки в своїй роботі і виправити їх на основі складання власних дій 

з конкретним або узагальненим зразком. У той час, як вміння звірити свою 

роботу зі зразком і зробити висновки (виявити помилку або переконатися в 

правильності виконання завдання) – важливий елемент самоконтролю, якому 

потрібно вчити. 

Тому питання технології формування готовності до самоконтролю 

молодших школярів з особливими освітніми потребами було розглянуто 

фрагментарно і потребує цілісного наукового вивчення. 

Недостатня розробленість проблеми та її важливість для педагогічної 

практики зумовили вибір теми дослідження – «Технологія формування 

готовності до самоконтролю молодших школярів з особливими освітніми 

потребами». 

Мета дослідження – теоретично обґрунтувати та експериментально 

перевірити ефективність педагогічних умов технології формування готовності 

до самоконтролю молодших школярів з особливими освітніми. 

Завдання дослідження: 

1. З’ясувати стан дослідження проблеми у психолого-педагогічній та 

спеціальній літературі. 

2. Визначити рівні сформованості технології формування готовності до 

самоконтролю молодших школярів з особливими освітніми потребами. 
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3.  Реалізувати педагогічні умови технології формування готовності до 

самоконтролю молодших школярів з особливими освітніми потребами та 

експериментально перевірити їх ефективність. 

Об’єкт дослідження – технологія формування готовності до 

самоконтролю в освітньому процесі  у закладах загальної середньої  освіти з 

інклюзивним навчанням та спеціальними класами (початкова ланка). 

Предмет дослідження – педагогічні умови технології формування 

готовності до самоконтролю молодших школярів з особливими освітніми 

потребами. 

Методи дослідження: теоретичні: системний аналіз загальної та 

спеціальної літератури з проблеми дослідження; емпіричні: цілеспрямовані 

спостереження, анкетування, бесіди; педагогічний експеримент: 

констатувальний і формувальний; кількісний та якісний аналіз результатів 

експерименту.  

Експериментальна база дослідження. Дослідно-експериментальна 

робота проводилася на базі Загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №7 імені 

В.В. Бражевського міста Житомира. 

Практичне значення дослідження полягає в розробленні відповідного 

діагностичного інструментарію й у тому, що одержані результати та 

розроблені педагогічні умови технології формування готовності до 

самоконтролю молодших школярів з особливими освітніми потребами та 

експериментально перевірена їх ефективність можуть бути використані у 

закладах загальної середньої освіти з інклюзивним навчанням та спеціальними 

класами (початкова ланка). 

Структура роботи. Робота складається зі вступу, двох розділів, 

висновків, списку використаних джерел та додатків. 
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ВИСНОВКИ 

 

Результати проведеного теоретико-експериментального дослідження 

дозволяють сформулювати такі висновки.  

1. Теоретичний аналіз проблеми свідчить, що поняття «самоконтроль» 

розглядається як структурний компонент будь-якої навчальної діяльності, 

який включає в себе уміння людини перевіряти правильність і неправильність 

виконання кожного кроку власної діяльності: прогнозувати її мету; 

ускладнення які можуть виникнути при її досягненні; планувати шляхи 

досягнення мети; діагностувати правильність виконання кожного її етапу; 

оцінювати досягнуте. Визначено, що самоконтроль - одна з головних умов 

успішного навчання учнів. Розвиток самоконтролю в навчальній діяльності у 

молодших школярів підпорядковується певним закономірностям. 

Встановлено, що на початку навчання в школі оволодіння самоконтролем 

виступає для дітей як самостійна форма діяльності, зовнішня по відношенню 

до основного завдання. І тільки поступово, завдяки багаторазовим і постійним 

вправам у його здійсненні, самоконтроль перетворюється на необхідний 

елемент навчальної діяльності, наведений на процес її виконання.  

Виявлено, що для формування особистості необхідно з початкових 

етапів навчання учити дітей адекватно оцінювати свої вчинки, свій 

особистісний розвиток, що має велике значення для реалізації їхніх 

можливостей. Самоконтроль відіграє велику роль не тільки в навчанні, а й у 

формуванні всебічно розвиненої особистості. Тому формування 

самоконтролю у молодших школярів займає важливе місце у вихованні і 

навчанні дітей.  

2. На констатувальному етапі експерименту враховувались критерії 

розвитку навички самоконтролю в учнів 1-Д спеціального класу (діти з 

особливими освітніми потребами): рівень сформованості самооцінки 

молодших школярів, рівень здатності критично оцінювати себе і оточуючих, 

стійкість в соціальному середовищі; визначення емоційного рівня самооцінки, 



8 
 

визначення самооцінки особистості; рівень самооцінки, рівень домагань та 

оцінну позицію учня. А також особливості дітей з ООП: швидка 

стомлюваність; зниження темпу роботи; недорозвинення словесно-логічного 

мислення, мовлення; слабкий емоційний контроль; необхідність розгорнутої 

інструкції та показу прикладу завдання; слабкий самоконтроль; своєрідність 

емоційної сфери; обмеженість словникового запасу; інфантилізм; 

переважання ігрової мотивації; несформованість пізнавальної, пошукової 

мотивації; здатність приймати допомогу дорослого; нестійка увага, 

уповільнене перемикання на інші види діяльності; непосидючість і т. ін. 

За результатами констатувального етапу дослідження встановлено, що 

переважна частина дітей з ООП має завищену самооцінку, її нестійкість та 

швидку зміну аргументації оцінної діяльності, занижену або завищену 

самооцінку особистості. Це свідчить про необхідність розроблення  

педагогічних умов системної роботи з впровадженню технології  формування 

готовності до самоконтролю учнів з особливими освітніми потребами. 

3. Визначено, обґрунтовано та реалізовано педагогічні умови технології  

формування готовності до самоконтролю учнів з особливими освітніми 

потребами: використання портфоліо, методів «Угода», «Зіркове небо», 

«Мішень», «Побажання вчителю», «Градус успіху» та інших, вправ «Продовж 

речення», «Світлофор», рефлексію. Апробація педагогічних умов засвідчила 

їхню ефективність як дієвого інструменту розвитку навички самоконтролю 

учнів з особливими освітніми потребами за допомогою технології  

формування готовності до самоконтролю, оскільки за результатами 

контрольного етапу дослідження зафіксовано позитивну динаміку.  

Подальшими напрямами нашого дослідження вважаємо розробку 

методичних рекомендацій щодо застосування технології  формування 

готовності до самоконтролю учнів з особливими освітніми потребами. 


