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КОРЕКЦІЯ ШКІЛЬНОЇ НЕУСПІШНОСТІ ЗАСОБАМИ ГРИ 
 

У статті розглянута проблема шкільної неуспішності та один із засобів боротьби з нею. Це явище є досить 
поширеним зараз. Тому що здобувачі освіти не завжди достатньо змотивовані, не до кінця використовують власні 
можливості.  Вчителі початкових класів щодня самостійно проводять діагностику причин шкільної неуспішності і 
шукають засоби боротьби з нею. Саме діяльність вчителя, спрямована на профілактику та корекцію неуспішності, 
є одним з основних чинників подолання неуспішності молодших школярів. Дуже важливо вчасно виявити причини та 
усунути їх. Адже з кожним роком їх кількість не зменшуватиметься, а тільки збільшуватиметься. Варто не 
допустити педагогічної занедбаності. Одним з найефективніших засобів боротьби із шкільною неуспішністю є 
використання гри під час уроків. Вона сприяє розвитку у дітей пам'яті, вербально-логічного мислення,  довільної уваги, 
просторових уявлень, які є одним з основних факторів успішного навчання. 
Ключові слова: корекція, шкільна неуспішність, молодший шкільний вік, діагностика, гра. 

 
Постановка проблеми в загальному 

вигляді:  Сьогодні надзвичайно гостро постає 
проблема в ставленні учнів до навчання. Через 
великі вимоги суспільства в дітей зникає 
бажання вчитися,розвиватися, дізнаватися 
нове, працювати на уроках. Відповідно, 
більшість учнів не до кінця використовують 
власні можливості,пасивні на уроках. В 
результаті, виникає багато конфліктів між 
дітьми та вчителями. Адже вчителі вимагають 
від учнів бути активними, виконувати різні 
завдання, але в той самий час не можуть 
підібрати правильні методи та засоби. Перед 
педагогом постає завдання створити такі умови 
навчання, де б дитина не відчувала стресу та 
проявила себе.  Одним із засобів подолання 
шкільної неуспішності є гра.  

Аналіз основних досліджень і публікацій з 
порушеної проблеми: Дослідженням шкільної 
неуспішності займалося багато видатних вчених 
та педагогів. Серед них були  В.О.Сухомлин-
ський, В.С.Цетлін, Ю.К.Бабанський, М.А.Данилов, 
А.А.Бударний, А.М.Гельмонт, Л.С.Славина, П.П. 
Блонський, Н.П.Мурачковський, Б.Г.Ананьєв, 
Т.Ю. Андрущенко, Н.А.Бастун, Б.Н.Боденко, 
В.В.Волошина, Ю.З.Гільбух, О.Д.Главінська, 
С.М.Зінченко, Т.Д.Ілляшенко, З.І.Калмикова, 
Н.В.Карабекова, І.Ю.Кулагіна, Н.П.Майорова, 
Н.О.Менчинська, Г.Б.Моніна, М.Й.Мурачков-
ський, Л.С.Славіна, Л.М.Співак, Р.В.Овчарова 
та інші [3]. Вони встановили причини виник-
нення шкільної неуспішності та розглядали 
шляхи і засоби її подолання. 

Мета статті: розглянути основні проблеми 
діагностики та корекції шкільної неуспішності 
засобами гри 

Виклад основного матеріалу: Проблема бо-
ротьби із неуспішністю учнів  у педагогічному 
колективі є досить актуальною зараз. Вчителі 
прагнуть скоригувати поведінку дітей, їхнє став-
лення до навчання, їхню підготовку до уроків. 
Проте, варто спочатку розібратися, що ж таке  « 
корекція» та «шкільна неуспішність». 

Корекція – це система педагогічних, психо-
логічних і медичних заходів, спрямованих на 
послаблення і (або) подолання вад психофізич-
ного розвитку дітей у процесі навчання і 
виховання з метою максимально можливого 
розвитку їхньої особистості [4].   

У психолого-педагогічній літературі В. 
Цетлін дає таке їх визначення, що неуспішність 
— це невідповідність підготовки учнів вимогам 
змісту освіти, фіксована через певний період 
навчання (вивчення розділу, в кінці чверті, 
півріччя).  Також В. Цетлін встановила ознаки 
неуспішності учня у навчанні:  

а) не задає запитань щодо суті виучуваного, 
не робить спроб знайти правильну відповідь і 
не читає додаткової до підручника літератури;  

б) не реагує емоційно (міміка, жест) на 
успіхи і невдачі, не може оцінити свою роботу, 
не контролює себе;  

в) не може пояснити, в чому складність 
завдання, намітити план його розв'язання 
самостійно, вказати, що нового отримано в 
результаті його розв'язання;   
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г) пасивний і відволікається в ті моменти 
уроку, коли триває пошук, потрібні 
напруження думки, подолання труднощів;  

ґ) не може відтворити визначення понять, 
формул, доведень, викласти систему понять, 
відійти від готового тексту;  

д) не може пояснити мету виконуваної ним 
вправи, сказати, на яке правило вона задана, не 
виконує вказівок правила, пропускає дії, плутає 
їх порядок, не може перевірити отриманий 
результат і хід роботи;  

е) не розуміє тексту, побудованого на 
вивченій системі понять [6].  

На думку психолога Степанова С. С. неуспіш-
ність варто розглядати як   не відповідну норма-
тивним критеріям результативність шкільного 
навчання, яка виступає наслідком нездатності 
дитини повноцінно засвоїти навчальний 
матеріал і виконувати завдання» [7].   

Шкільну неуспішність можна вважати ком-
плексною проблемою, бо в ній поєднується 
звичайна неуспішність та шкільна дезадапто-
ваність дитини. 

Сучасні шкільні програми розраховані на 
учня із середнім рівнем знань, а тому діти з 
нижчим рівнем знань часто проявляють апатію 
до навчання, не встигають виконувати 
завдання, пасивні на уроках, не розвивають 
власні уміння та навички. Відповідно, такі діти 
потребують негайної корекції з боку дорослих. 
Адже якщо з дитиною не почати займатися ще 
з початкових класів, то в майбутньому її буде 
важко перевиховати і створити зацікавленість 
до опанування наук. 

Вчителеві початкових класів щодня 
доводиться  самостійно виявляти причини 
неуспішності своїх учнів. У практиці педагогів 
можна виділити такі основні способи 
виявлення неуспішності школярів:  

- спостереження вчителя за реакціями учнів 
на труднощі в роботі, на їхні успіхи та невдачі;  

-  постановка питань учителя до учня та його 
вимоги сформулювати те чи інше положення;  

- організація педагогом навчальних самос-
тійних робіт у класі, під час яких він отримує 
матеріал для судження про результати діяль-
ності своїх учнів, спостерігає за їхньою робо-
тою, вислуховує та відповідає на їхні запитан-
ня, іноді допомагає їм [5].   

Для отримання достовірних діагностичних 
результатів корекція повинна реалізовуватися 
безпосередньо в рамках навчального процесу і 
базуватися на принципах систематичності.     

Для того,щоб дитина прагнула здобувати 
нові знання, хотіла навчатися,досягати гарних 
результатів, вона повинна бути зацікавленою в 
тому, що робить. Це можливе лише за 
правильної роботи вчителя. Тому співпраця 
вчителя з такими учнями має бути побудована 
у невимушеній ігровій формі. 

Під час подолання неуспішності в основно-
му варто працювати над усуненням  прогалин в 
знаннях та навичках самостійної навчальної 
праці; розвивати в учнів пам'ять,  увагу, мис-
лення; уяву; усувати зовнішні чинники, що 
призвели до неуспішності, а також намагатися 
виховати інтерес до знань і подолати негативне 
ставлення до навчання. Доречними буде вико-
ристання ігор для розвитку уваги, пам’яті, 
мислення. 

Гра  «Блискавка» 
Діти читають в нормальному темпі текст. 

Цей текст переривається командою вчителя 
«Увага». І дається команда «Блискавка». Учні 
прискорюють темп до свого максимуму, 
пильнуючи, щоб не губилося розуміння 
прочитаного. По команді вчителя закінчують 
читати і рахують кількість прочитаних слів. 
Визначається переможець гри. 

Гра  «Друкарська машинка» 
Кожному гравцеві присвоюється 1-2-3 

літери алфавіту ( в залежності від кількості 
учасників, щоб усі літери були розподілені). 
Потім придумується слово або фраза з 2-3 слів. 
На сигнал ведучого учні починають 
«друкувати». Коли слово буде «надруковане», 
всі дружно плескають. 

 Гра  «Меблі» 
Учасникам гри пропонують уявити себе 

предметом інтер'єру і зайняти відповідні місця 
в приміщенні. Один із гравців - «господар» 
кімнати - ознайомлюється з інтер'єром. Його 
можна уявити за допомогою виразних поз 
учасників гри. Після цього «господар» 
виходить із приміщення. Проте, з'являється 
його «син» - пустунчик і робить перестановку у 
приміщенні. «Господар» повинен усе 
розставити так, як було [2].   

 
 Гра  «Кольори без назв» 
Один учасник малює на аркуші паперу 

декілька кольорових квадратиків. До десяти 
штук. Інші гравці не бачать, який саме порядок 
кольорів малюється. Пізніше учаснику з 
намальованими квадратиками потрібно 
розповісти історію, в якій він буде розказувати 
про кольори. Говорити слова «чорний», 
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«синій»  і т.д. - не можна. Потрібно називати 
предмети, які даватимуть розуміння, який колір 
мається на увазі. Тобто: якщо у мене набір 
кольорів жовтий-зелений-червоний,  то я можу 
розповісти про те, як взяла в руки лимон, він 
впав на траву і з нього почала текти кров. Інші 
гравці повинні намалювати ряд кольорових 
квадратиків, які будуть розміщені в тому ж 
порядку. Якщо якийсь колір повторюється 
декілька разів, то потрібно кожного разу 
говорити щось інше, натякаючи на нього. 
Тобто в одному випадку червоний може бути 
словом «кров», в другому «вино», а у третьому  
- «помідор»  [1].   

Висновки та пропозиції: Педагог повинен 
вміти виявити та розкрити найкращі та сильні 
сторони дитини. В подальшому це дасть 
можливість, опираючись на них, долати її 

слабкі сторони. В процесі подолання недоліків 
у навчанні того чи іншого школяра, педагог має 
знайти його гідності, а вже потім створити 
умови, які б дали змогу йому досягати успіхів у 
будь-якій навчальній дисципліні.  Для 
подолання шкільної неуспішності, зокрема, 
раціонально застосовувати різноманітні ігри та 
завдання, основані на ігровому методі. В 
результаті використання різних ігор під час 
корекції шкільної неуспішності в дітей значно 
покращаться пізнавальні процеси, ставлення до 
всіх різновидів навчальних завдань. У їхніх 
роботах буде менше помилок, домашні 
завдання будуть виконуватися, оцінки стануть 
кращими, доручення вчителя вони 
виконуватимуться із задоволенням. Слабкі діти 
не повинні знати, що вони слабкі. 
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Сахно К.П.  

КОРРЕКЦИЯ ШКОЛЬНОЙ НЕУСПЕВАЕМОСТИ СРЕДСТВАМИ ИГРЫ 
В статье рассмотрена проблема школьной неуспеваемости и одно из средств борьбы с ней. Это явление достаточно 
распространенное сейчас. Потому что соискатели образования не всегда достаточно смотивированные, не до конца 
используют собственные возможности.  Учителя начальных классов ежедневно самостоятельно проводят 
диагностику причин школьной неуспеваемости и ищут средства борьбы с ней. Именно деятельность учителя, 
направленная на профилактику и коррекцию неуспеваемости, является одним из основных факторов преодоления 
неуспеваемости младших школьников. Очень важно вовремя обнаружить причины и устранить их. Ведь с каждым 
годом их количество не будет уменьшаться, а будет только увеличиваться. Стоит не допустить педагогическую 
запущенность. Одним из самых эффективных средств борьбы со школьной неуспеваемостью есть использование 
игры во время уроков. Она содействует развитию у детей памяти, вербально-логического мышления,  произвольного 
внимания, пространственных представлений, которые являются одним из основных факторов успешного обучения. 
Ключевые слова: коррекция, школьная неуспеваемость, младший школьный возраст, диагностика, игра 

 

Sakhno Karyna  
CORRECTION OF SCHOOL FAILURE BY MEANS OF PLAY 
The article considers the problem of school failure and one of the ways to struggle it. This phenomenon is quite common now. Because 
education receivers are not always motivated enough, they do not make full use of their own opportunities.  
Primary school teachers diagnose the causes of school failure and look for ways to struggle it every day. Exactly the teacher's 
activity aimed at prevention and correction of failure is one of the main factors for overcoming the failure of younger students. 
It is very important to identify the causes and eliminate them in time. Because their number will not decrease every year, but 
only increase. Pedagogical abandonment should be avoided. One of the most effective ways to combat school failure is using 
of play during the lessons. It promotes the development of children's memory, verbal-logical thinking, arbitrary attention, spatial 
notions, which are one of the main factors of successful learning. 
Key words: correction, school failure, junior school age, diagnostics, play. 
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