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Матеріал з досвіду роботи містить методичні рекомендації щодо організації 

самопідготовки учнів у групі продовженого дня, практичні поради щодо 

виконання домашнього завдання. Запропоновані розробки занять спрямовані 

на формування ключових компетентностей молодшого школяра. 

Різноманітний навчальний матеріал допоможе вихователю зацікавити учнів, 

розвивати їхнє мислення, мовлення.  

Видання призначене для вчителів початкових класів, вихователів груп 

продовженого дня 
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                                                             ВСТУП 

 

Кожній дитині - світло знань, 

кожні дитині - світло любові,  

Віру в сили свої без вагань -  

Як запоруку щасливої долі. 

 Сучасне життя впевнено доводить, що велика відповідальність за 

життя, здоров'я, рівень вихованості, підготовку до подальшого життя, 

адаптацію у різних колективах лягає на плечі школи. Значну роль у цьому 

відіграє вчитель початкових класів і вихователь групи продовженого дня. 

Згідно з основними завданнями Державної національної програми «Освіта» 

(«Україна XXI століття») початкова освіта має забезпечити загальний 

розвиток дитини, вміння впевнено читати, писати, знати основи арифметики, 

первинні навички користування книжкою та іншими джерелами інформації, 

формування загальних уявлень про навколишній світ, засвоєння норм 

загальнолюдської моралі та особистісного спілкування, основ гігієни, 

вироблення перших трудових навичок.  

Реалізувати це допомагає навчання та виховання молодших школярів у групі 

продовженого дня, адже тут вони перебувають більшу частину часу - 5-6 

годин щодня. Саме тут у вихователя є більше можливостей для 

індивідуальної роботи з обдарованими, з дітьми, яким важко дається 

навчання. ГПД є однією з форм виховання дітей, допомагає організувати 

сприятливі умови для відпочинку дітей, успішного навчання і виховання, 

поєднання навчально-виховної роботи в позаурочний час. 

   Запропонований матеріал з досвіду роботи містить методичні рекомендації 

щодо успішної організації самопідготовки учнів у групі продовженого дня, 

практичні поради щодо виконання домашнього завдання. Розробки занять 

спрямовані на формування ключових компетентностей молодшого школяра: 

уміння вчитися, комунікативної, громадянської, соціальної та ін.Навчальний 

матеріал має на меті  зацікавити учнів, розвинути їхнє мислення, мовлення.  
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Розділ 1. Теоретичні засади організації виконання домашнього завдання 

в групі продовженого дня. 

 

1.1  Мета і завдання самопідготовки 

 У режимі роботи ГПД важлива роль належить виконанню домашніх 

завдань - самопідготовці. Її мета в тому, щоб не просто виконати домашню 

роботу, полегшуючи роботу батькам, а щоб прищепити школярам навички 

самостійної самоосвітньої діяльності, прагнення виконувати роботу без 

допомоги мами, самовдосконалюватися. Адже саме ці навички будуть 

потрібні їм у дорослому житті. Слід пам'ятати, що самопідготовка - це не 

урок, це  інша форма навчання, яка спрямована на всебічний розвиток 

дитини, на вдосконалення здобутих навичок, на формування вміння 

раціонально використовувати час, прийти на допомогу своєму товаришу. 

Завдання самопідготовки в ГПД: 

 розширити межі навчальної роботи; 

 поглибити зміст навчальних предметів; 

 тренування в застосуванні отриманих знань для їх засвоєння; 

 формувати виконавські навички; 

 всебічно розвивати дитину. 

  Правильно організована самопідготовка формує в школярів позитивне 

ставлення до навчання, допомагає поглибити зміст навчальних предметів, 

закріпити і повторити вивчене на уроці. Разом з тим виконання домашнього 

завдання в ГПД, а це часто в новому учнівському колективі, допомагає 

розвивати навички взаємоконтролю, самоконтролю, комунікативні 

компетентності. 

1.2 Структура занять із самопідготовки 

Результативність самопідготовки і успішне її проведення напряму залежить 

від чіткого розуміння структури таких занять і правильної її організації. 

Кожне заняття має підпорядковуватися такій структурі: 

1. Організаційний момент (1-2хв). Створюються умови для плідної роботи 

із домашнім завданням: порядок на парті, наявність необхідного приладдя, 

психологічний настрій. 

2. Підготовка до роботи (7-10 хв). Актуалізація знань, мотивація навчальної 

діяльності. На цьому етапі встановлюється зв'язок між домашнім завданням і 
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темою уроку, повторюються правила, розв'язуються різноманітні підготовчі  

завдання. Широко застосовуються дидактичні ігри, подорожі, вікторини, 

інтелектуальні турніри. Проводиться чіткий інструктаж з приводу виконання 

домашніх вправ. 

3. Самостійна робота школярів (25 хв). На цьому етапі у вчителя є 

можливість диференційованого підходу до учнів, індивідуальної роботи з 

учнями, у яких виникають труднощі. 

4. Контроль за виконанням домашніх завдань (3-5 хв). Він може 

проходити у вигляді самоперевірки та взаємоперевірки в парах. Важливо 

звертатися за допомогою до учнів-консультантів. Заключним акцентом цього 

етапу буде перевірка роботи самим вихователем. 

5. Підбиття підсумків (1-2 хв). Цей етап дає можливість проаналізувати 

роботу кожного, групи учнів, кращі роботи обов'язково відзначаються. 

Вихователь постійно має стежити за часом, відведеним на кожен етап 

роботи.  

1.3 Роль вихователя у організації виконання домашнього завдання у 

ГПД 

 Не секрет, що у роботі вихователя час самопідготовки - найважчий 

період у режимі дня. Адже більша частина батьків оцінює якість роботи 

вихователя за тим, виконана домашня робота, чи ні, на якому рівні вона 

виконана, чи не доведеться вдома все переробляти, доопрацьовувати. Мало 

кого з батьків хвилює, наскільки дитина зрозуміла матеріал, головне, щоб 

оцінка за домашнє завдання була високою. Звісно, вдома під постійним 

контролем і наглядом матері чи батька домашні роботи охайні, правильні, 

але ж умови в ГПД зовсім інші. Тут головне, щоб дитина самостійно 

виконала роботу, за потреби звертаючись за допомогою до вчителя або 

однокласників.  

 Часто стикаємося із ситуацією, коли діти категорично відмовляються 

відвідувати ГПД, а причин для цього доволі багато: нецікаво, не встановлено 

контакту з вихователем, проблеми у стосунках із однолітками, неготовність 

самостійно працювати. Тому головне завдання педагога ГПД - створити в 

групі атмосферу взаєморозуміння, взаємовиручки, поваги і любові, що стане 

запорукою комфорту і затишку, самореалізації особистості кожної дитини, 

критичного ставлення до результатів власної діяльності. 



7 
 

 Вихователю ГПД слід створити сприятливі умови для ефективного 

виконання домашнього завдання: 

 підготовка робочого місця 

 правильної розсадки учнів, щоб уникнути конфліктів, образ, 

відволікань; 

 організація таких видів роботи, які б перед початком самопідготовки 

налаштували учнів на самостійну розумову діяльність; 

 підбір завдань чи ігор на розвиток логічного мислення, мовленнєвих 

навичок, усні рахунки і т.п.; 

 мотивувати учнів до самостійної роботи; 

 у разі виникнення труднощів поєднувати індивідуальну самостійну 

роботу з фронтальною колективною; 

 впроваджувати спільне обговорення питань, які викликають труднощі 

у розв'язанні; 

 здійснювати диференційований та індивідуальний підхід до виконання 

домашнього завдання учнів, враховуючи їх рівень самостійності; 

 привчати до того, щоб підготовку домашніх завдань учні починали з 

більш складних предметів, а завершували більш легкими; 

 практикувати взаємоперевірку учнями виконання домашніх вправ; 

 регулярно проводити фізкультхвилинки, щоб уникати перевантаження 

і перевтоми; 

 постійно заохочувати і емоційно підтримувати тих, хто легко і швидко 

справляється із завданням, і особливо тих, кому важко працювати 

самостійно; 

 ввести в практику регулярне підбиття підсумків самопідготовки, 

виокремлюючи тих, хто гарно працював, висловлюючи поради тим, у 

кого не все отрималось. 

 

Розділ 2. З досвіду роботи вихователя ГПД 

 

2.1 Методичні рекомендації для успішного проведення самопідготовки 

 

 Запорукою успішного проведення самопідготовки є ретельна 

підготовка вихователя ГПД до цього етапу, добір цікавих вправ і завдань, 

застосування нестандартних форм проведення самопідготовки, неординарні 

форми заохочення і оцінювання виконання завдання. Кожен вихователь 

розуміє, що виконання домашніх завдань не повинно перетворюватися на 
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тяжку повинність, а має бути цікавим, радісним, щоб кожен школяр міг 

усвідомити власні успіхи, пережити їх, а також розуміти свої помилки і мати 

бажання удосконалюватися, працювати більше. 

 

Поради вихователям ГПД: 

 

1. Підтримувати постійний зв'язок з учителем, який завжди порадить, на кого 

звернути більшу увагу, підкаже характер прогалин в знаннях дітей. 

2. Ретельно готуватися до кожного заняття із застосуванням таблиць, 

роздаткового матеріалу, геометричних фігур, малюнків, мультимедійних 

презентацій. Вони допомагають глибше засвоїти навчальний матеріал, 

набути практичних навичок, привчають самостійно працювати. 

3. Активізувати розумову діяльність за допомогою хвилинок-цікавинок, 

поетичних пауз, ребусів, кросвордів, інших цікавих завдань. Впродовж 

роботи в ГПД наповнювати власну методичну скриньку. 

4. Особливу увагу приділяти дітям, які складно адаптуються до нового 

колективу, створювати сприятливий психологічний клімат у групі. 

5. Здійснювати індивідуальний підхід до учнів із вадами здоров'я, до учнів із 

соціально занедбаних сімей. 

6. Для учнів, які не зрозуміли навчальний матеріал або пропустили його з 

поважних причин, організувати індивідуальне пояснення, розучування, 

можна залучати до цього дітей, які успішно засвоїли ці теми. 

7. Постійно контролювати навички читання дітей, використовуючи різні 

форми читання на занятті. Важливо прищеплювати любов до книги, потяг до 

читання художньої літератури.   

8. Не захоплюватися одноманітністю, дбати про те, щоб самопідготовка була 

цікавою і необтяжливою. Для цього доцільно проводити короткі екскурсії до 

бібліотеки, комп'ютерного класу, шкільного музею, предметних кабінетів 

(фізики, хімії). 

8. Виконання домашніх завдань не повинно дублювати класні завдання. 

9. Контролювати виконання домашніх завдань, залучаючи кращих учнів, 

порівнюючи виконане із зразком, правильним варіантом. 

10. Постійно пояснювати учням про шкідливість і безрезультативність 

підказувань, списувань, підглядок. 

11. Для учнів, які швидко справляються із завданням слід розробляти картки 

для додаткової роботи: ребуси, кросворди, загадки. 

12. Привчати вихованців до культури розумової праці, учні повинні знати, у 

якій послідовності розв'язувати задачу чи виконувати вправи, скільки часу 

відводити на виконання кожного завдання. 
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13. Оцінювання роботи має бути у вигляді схвалення або засудження вчинків 

школярів під час самопідготовки. 

 

2.2 Розробки занять самопідготовки  

 

Математика   1 клас 

 

Мета: удосконалювати обчислювальні навички в межах 10, познайомити з 

попередніми і наступними числами, розвивати логічне мислення, бажання 

працювати самостійно. 

Хід самопідготовки 

I. Організаційний момент 

1. Перевірка готовності робочих місць. 

 

II. Повторення вивченого матеріалу. Мотивація навчальної діяльності. 

1. Порахувати від 1 до 10, від 10 до 1; 

2. Назвати сусідів числа 5, 8, 3; 

3. Завдання на мислення: Скільки сторін у трикутника? Скільки 

вихідних днів? 

4. Завдання на увагу:  

 Вставити пропущені числа 

1  3  5 6 

 

5. Задачі на логічне мислення:  

 Четверо грали в доміно 4 години. Скільки годин грав 

кожний? 

 Петрик задумав число, додав 3. Одержали суму 8. Яке 

число задумав Петрик? 

6. Ребусний (числовий) диктант:  

 Ті100,  і100рія,  3 зуб,  7’я. 
7. Геометричний диктант: 
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8. Розв’язати задачу. 

По вулиці ідуть два сини і два батька. Усього три чоловіка. Як таке можливо? 

 

 ФІЗКУЛЬТХВИЛИНКА 

Гуси-лебеді летіли, 

На лужку зеленім сіли, 

Посиділи, поклювали, покружляли 

Піднялися, полетіли 

І за парти тихо сіли. 

III. Самостійна робота учнів у прописах із математики. 

IV. Індивідуальна робота з учнями, у яких виникають труднощі 

V. Контроль за виконанням самостійної роботи. 

1. Самоперевірка учнями. 

2. Перевірка роботи вихователем. 

 

VI. Закріплення матеріалу.  

 Назвіть попереднє число 5, 6, 8, 9. 

 Назвіть наступне число 7, 3, 4, 2. 

 Гра: «Раз, два, три – вийди ти». Діти шикуються в шеренгу 

і виконують команди вихователя: «Вийди третій, п’ятий, 

наступний, попередній..» 

 

VII. Підбиття підсумків заняття. Визначення та похвала дітей, які гарно 

справилися із завданням. 

 

Літературне читання   1 клас 

 
Мета: удосконалювати навички дітей у читанні слів, текстів з літерою П; 

розвивати мовлення учнів, виховувати інтерес до читання художній творів, 

любов до природи. 

 

Обладнання: мультимедійна презентація про осінь, перелітних і зимуючих 

птахів, зображення осінніх пейзажів, таблиці для читання складів, звукові 

моделі слів, сонячні промені із завданням для учнів. 

 

Хід заняття 

 

I. Організація учнів, перевірка порядку на партах.  
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Ось і сонечко з’явилось, 

Посміхнулось нам усім, 

До роботи треба стати 

І навчитися читати. 

II. Актуалізація знань, мотивація та вдосконалення вміння добре читати. 

Створення ситуації зацікавленості. Презентація осінніх пейзажів. 

Яка пора року зараз за вікном?  

Які ознаки осені спостерігаємо за вікном? 

Який місяць на порі? 

Діти, а ви хочете навчитися гарно, красиво, виразно читати? 

Тоді запрошую вас до роботи. Відгадайте загадку: 

Встало рано, посміхнулось, 

все навколо ожило.  (Сонечко) 

До нас на заняття теж завітало сонечко, погляньте на нього, чи так воно 

виглядає? Чого не вистачає? (На дошці сонечко без промінців). 

Постановка завдання: щоб повернути сонечку промінці, треба 

правильно виконати завдання на нашому занятті. Ось тоді тільки 

сонечко посміхнеться і зігріє нас.Ви готові? 

1. Дидактична гра «Знайди модель» (на презентації моделі слів) 

- = о – о -             - о – о = о                           - о – о – о  

Відгадайте загадку: 

Що це за птах, як йогозвати? 

Що любить салом ласувати. 

Пташина зовсім невеличка, 

Та це ж малесенька…  (синиця) 

Ось ви заробили перший промінь. Переглянемо відео про зимуючих 

пташок. 

А як ми можемо допомогти пташкам перезимувати? (зробити годівниці). 

Ось і друге завдання: поділіть це слово на склади і поставте наголос, 

зобразіть графічно. З'являється другий промінчик. 

2. Дидактична гра "Розшифруй". 

Наступний промінчик - шифрувальний. Нам слід розшифрувати слова і 

вилучити зайве. 

Д  Е  В   І   М   Ь   Д  (ведмідь) 

П  Ш К  А     (шпак) 

Р  О  С  О  К  А (сорока)       З'являється ще один промінчик. 

3. Дидактична гра "Склади слова" (робота в парах) 

На парті знаходяться карточки зі складами. 
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4. Дидактична гра "Читай швидко" 

Г..Л..С  З..Л..Т..  Г..Л...Б  В..Р..Н.. 

Г..Л..Д  С..Р..К..  В..Л..КН..  М..Р..З 

Г..Р..Х  М..Л..Т..К  П..Р..Ш..К  М..Л..К.. 

5. Шаради 

Наступний промінчик приготував нам цікаві завдання - шаради. Складіть 

слова з перших складів таких слів:   

СНІЖИНКА, ГОЛОС, ВИКРАВ  (сніговик) 

ДИМАР, ВОДА  (диво) 

 

6. Гра "Плутанка"  Розплутай плутанку - прочитаєш назву зимового місяця. 

Кінець року, а середина зими. 

 

Фізкультхвилинка 

Гляньте вгору і додолу,  

Ще зробіть очима коло,  

Поводіть очима трішки 

Вліво, вправо, де ж промінчик? 

(Зявляється промінчик) 

 

7. Дидактична гра " Хто швидше?" 

Останній промінчик пропонує нам прочитати слова в парах 

ПТАШКА   ПИЛИП 

ПІЛОТ   ПЕРО 

ПІДЛОГА   ПОРОСЯ 

ПЕРЕПІЛКА  ПОРОМ 

СНІ 

ЦЯ 

СИ 
ГУР 

НИ 
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III. Самостійне читання речень. 

IV. Підсумокзаняття 

Молодці, сьогодні ви довели, що вже навчилися читати. Подивіться на 

сонечко, воно посміхається і своїми промінчиками зігріває нас, радіє з вас. 

Візьміться за руки і передайте один одному його тепло.Дякую. 

 

 

Українська мова 4 клас 

 

Мета: закріпити знання учнів про іменник як частину мови, учити 

розпізнавати рід іменників, використовувати їх у мовленні, розвивати 

мовлення, уміння працювати самостійно, аналізувати, доводити свою точку 

зору. 

Хід самопідготовки 

 

I. Організаційний момент 

1. Провітрювання класу. 

2. Перевірка готовності робочих місць. 

II. Підготовка до роботи. 

Продзвенів дзвінок, 

Сіли всі за парти, 

Починається урок, 

Я бажаю вам завзяття. 

Діти, закрийте очі і послухайте. Що це за звук? Це плачуть бурульки. 

Сонечко з'являється все частіше, своїм промінням намагається розбудити 

сонну землю. Воно торкається і ваших сердець. Відчули тепло? Передайте  

тепло свого серця друзям. А я вам бажаю працювати уважно, охайно писати в 

зошитах. Пропоную працювати під девізом: "Думай, перевіряй, пиши..!" 

III. Мотивація навчальної діяльності. 

1. Повторення вивченого матеріалу. Хвилинка правил. 

 

2.  Презентуємо частину мови - іменник. 

 

    частина мови 

ІМЕННИК      питання 

        власні і загальні назви 

        рід, число, відмінок 
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3. Робота в парах. Визначити рід іменників, пояснити, як це вдалося зробити. 

СОНЦЕ, ВЕДМІДЬ, БЕРЕЗА, МОРЕ, ХМАРКА, УЧЕНЬ, СЕЛИЩЕ. 

Фізкультхвилинка 

Це дідусь, а це - бабуся,  

Це мій тато, це матуся,  

а це я - їх маленькеє дитя 

а разом ми - одна сім'я. Назвати іменники і визначити їх рід. 

4. Гра «Наш рід» 

Учніподіляються на три групи: чоловічий, жіночий та середнійрід. Ведучий 

показуєіменники. Кожнагрупаплескає в долоні, якщо названий 

іменниквідповідаєїїроду.Запомилку одного з учнівгрупаотримуєзауваження. 

Виграє та група, яка матименайменшезауважень. 

5. Гра "Редактор". Виправити у словах помилки і скласти з них речення. 

Шчедре солнце земля проміня зігрівае сону. 

IV. Самостійневиконаннядомашньогозавдання. 

1. Алгоритм виконання. 

 прочитай правило; 

 яке завдання слід виконати 

2. Перевірка того, як діти зрозуміли завдання, показують сонечко або 

хмаринку. 

3. Самостійна робота. 

4. Індивідуальна робота з учнями, які не зрозуміли матеріал.  

V. Підсумок виконання роботи. Самоперевірка, взаємоперевірка, перевірка 

вихователем або учнями-консультантами. 

 

Заняття з розвитку мовлення учнів  

(інтегроване заняття у 1 класі) 

 

Тема: Лісовий красень 

Мета: розширити знання дітей про зимовий ліс, про життя диких тварин 

узимку. Дати уявлення про лося, його зовнішній вигляд, повадки; на 

прикладах показати взаємозв'язок між тваринами і рослинами. Розвивати 

творчу уяву, логічне мислення, уміння будувати зв'язне висловлювання. 

виховувати любов до природи, екологічну поведінку. 

Обладнання: демонстраційний матеріал, картини зимового лісу, аудіозапис 

заметілі,силуети тварин, годівничка, фішки для позначення звуків у слові та 

слів у реченні. 
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Хід заняття 

I. Організаційний момент 

У нас сьогодні незвичайний день. Погляньте за вікно, яка сьогодні погода за 

вікном? (Діти описують день) а я пропоную сьогодні вам уявну подорож, а 

ось куди, ви зараз самі здогадаєтеся. 

II. Мотивація навчальної діяльності 

Послухайте вірш:  

Білийсніг пухнастий 

Падає, кружляє 

І на землю тихо 

Стелеться, лягає. 

І на ранок поле 

Білим-білим стало, 

Ніби пеленою 

Все його заслало. 

 

Темний ліс накрила 

Шапка-чарівниця, 

І деревам нині 

Ще солодше спиться. 

 

- Про яку пору року йдеться? Сьогодні я пропоную вам зазирнути до 

зимового лісу. Заплющіть очі і послухайте шум віхоли у кронах дерев. 

(Звучить аудіозапис заметілі у лісі) 

- А тепер розплющіть очі і подивіться на картину. Чи таким ви уявляли 

зимовий ліс? 

Наче в хмарі сіро-синій 

Ліс заснув і день замовк 

Все укрив сріблястий іній,  

Притрусив легкий сніжок. 

Слово вихователя: приколисала ліс чарівниця-зима, заснув він..Як гарно, 

чудово у зимовому лісі. Сніг білою ковдрою укрив землю, одягнув у білі 

шати дерева і кущі. А що ми ще можемо спостерігати у лісі взимку? 

(Доповнення дітей) 

 Ліс, здається, заснув, але ми можемо почути різні звуки в ньому. Які 

саме? 

( Шум вітру, тріск гілок, порипування снігу, вороняче каркання і т.д.) 

1. Вправа: спробуємо оживити ліс 
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 Як виє вітер? 

 Як шумлять дерева? 

 Як тріщить гілка? 

 Як рипить сніг?  

 Як кряче ворон? 

 Але виявляється не все у лісі спить. ось пробігла білочка, під кущем 

сховався зайчик. А найменша тваринка - мишка теж не спить. А що вам 

відомо про тварин узимку? Що вони роблять? (відповіді дітей) 

Фізкультхвилинка 

Хуртовина враз настала 

Й снігом все позамітала 

Стихло все. І навкруги 

Лежать білії сніги. 

 А чиї це великі сліди на снігу? Хто б це міг бути? 

2. Загадка. Гарний, дужий, довгоногий, 

      мов корону носить роги. 

Та вона така важка,  

      не втечеш від хижака. 

      Взимку скинув роги  й ось -  

      До весни безрогий   ......лось 

 А що вам відомо про лося? 

 Де його можна побачити? 

 Це дика чи свійська тварина? 

 Який вигляд має самець, а самка? 

 Чим харчується лось? 

3. Звуковий аналіз слова ЛОСЬ. Записати модель. Перевірка за зразком. 

4. Складання речень зі словом ЛОСЬ і створення моделі речення. 

5. Моделювання середовища 

Лосі дуже довірливі тварини. Вони часто близько підходять до людини. 

Подивіться невеличкий сюжет про лосів. 

 А як живеться лосям взимку? 

 Хто їм допомагає пережити суворі зими? 

 Як лісники підгодовують тварин?Погляньте на годівниці із сіном 

III. Самостійна робота  

 складіть речення про допомогу людини зимуючим тваринам і зобразіть 

їх на моделі. 

 розфарбуйте картинку із зображенням величного лося. 
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Оскільки ми не маємо змоги допомогти лосям, але ми можемо допомогти 

зимуючим птахам. Тому пропоную вам разом з батьками виготовити 

годівнички для птахів і повісити їх у міському парку. 

IV. Підбиття підсумків заняття.  

Добре всі ми працювали 

Друзям все допомагали 

А тепер скажіть мені,  

вам сподобалось чи ні?  Відповіді дітей. 

 

 

 

ВИСНОВКИ 

Організація і проведення самопідготовки в групі продовженого дня – 

важливий елемент педагогічного процесу. На кожному етапі самопідготовки 

педагог виступає в ролі організатора навчального процесу, заздалегідь 

продумуючи весь хід самопідготовки, прогнозуючи труднощі дітей і способи 

їх усунення. 

Професійні вміння і навички, співробітництво вчителів початкової 

школи й вихователів, зацікавленість у результатах своєї  роботи – фактори, 

що забезпечують успіх у формуванні вмінь та навичок самостійної 

навчальної діяльності учнів. 

Правильно організована самопідготовка створює можливості для 

оволодіння вміннями самостійної роботи при виконанні домашніх завдань. 

вчить оцінювати результати власної діяльності, допомагати долати труднощі 

своїм друзям, однокласникам. Діти не тільки більш глибоко засвоюють 

вивчений матеріал, але й вчаться осмислювати, усвідомлювати власну 

пізнавальну діяльність. В учнів формується вміння розбиратися в недоліках 

своєї роботи, знаходити причини успіхів і невдач. А це є умовою 

самостійного вдосконалення школярів, сприяє розвитку організованості, 

почуття відповідальності, адекватній самооцінці. Все це помітно впливає 

ставлення до процесу навчання в цілому, і до самостійної роботи зокрема, 

підвищує якість знань, сприяє розумовому розвитку, дозволяє краще 

готувати учнів до майбутньої самоосвітньої діяльності та їх адаптації в 

соціумі. 
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