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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ
КООПЕРАТИВНОГО НАВЧАННЯ ЯК ТВОРЧОЇ ГРУПОВОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ
Постановка проблеми у загальному вигляді… У період стрімких
змін у суспільстві відбуваються зміни і в освітній сфері. Зокрема, орієнтація
на гуманістичну парадигму та особистісно-спрямований підхід у
навчальному процесі стає освітнім пріоритетом. Відповідно, особистість
того, хто навчається, потрапляє в центр уваги дослідників. Відбувається
пошук творчих методик та технологій, які б дозволили якнайкраще розвити
особистісні якості учня та поглибити його знання. Технології
кооперативного навчання є одними з таких креативних інноваційних
засобів, які відповідають вимогам часу.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано
розв’язання даної проблеми… Творчий підхід до навчального процесу є
одним з чинників успішності викладу матеріалу. На думку сучасних
психологів (О.Кульчицьська, В.Моляко, С.Сисоєва, О.Антонова та ін.),
проблема креативності набуває надзвичайної ваги з огляду на завдання
розробки та формування нового, адекватного сучасним реаліям наукового
підходу до організації різноманітних форм навчання й виховання та
стимулювання пов’язаних з останніми процесів становлення і розвитку
творчих особистостей – членів соціальної спільноти. Більшість вітчизняних
та зарубіжних психологів, зокрема Б. Ананьєв, О. Леонтьєв, С. Рубінштейн
та ін. підкреслюють домінуюче значення спільної діяльності. Індивідуальна
ж діяльність, як стверджував відомий радянський психолог Б. Ломов, не
може існувати сама по собі, вона є складовою спільної діяльності груп
(колективів) людей [4, с.232]. Відомі радянські психологи Б.Ананьєв,
С.Рубінштейн, Б.Ломов підкреслюють домінуючу позицію групових форм
роботи над індивідуальними. При цьому ряд зарубіжних науковців
(А.Комбс, Р.Барт, А.Маслоу, К.Роджерс, Р.Славін, С.Каган) визнають як
одну з найбільш ефективних групових форм роботи учнів кооперативне
навчання. Значний потенціал має кооперативне навчання як вид творчої
групової діяльності при підготовці майбутніх вчителів, які зможуть
використовувати дані технології в професійній діяльності.
Формулювання цілей статті… Мета даної статті полягала у
визначенні психолого-педагогічних аспектів кооперативного навчання як
творчої групової діяльності у підготовці майбутніх вчителів.
Виклад основного матеріалу дослідження… В нашому дослідженні
ми розглядаємо кооперативне навчання як сукупність навчальних
технологій роботи в малій групі, які базуються на взаємодії підтримки,
позитивній взаємозалежності, розвитку соціальних навичок тощо.
Кооперативне навчання – це насамперед спільна діяльність у групі. При

аналізі психологічних особливостей групової діяльності було виявлено
наступні міркування.
Спільна групова діяльність, за визначенням Б.Ломова має низку
чітких психологічних ознак:
1) наявність єдиної спільної мети як образу майбутнього
результату діяльності, що відповідає індивідуальним цілям кожного
учасника;
2) просторова та часова співприсутність учасників, що дає
можливість для безпосереднього контакту, обміну діями та інформацією,
взаємної соціальної перцепції та ін.;
3) розподіл процесу спільної діяльності між учасниками
обумовлений специфікацією мети, умов та засобів її досягнення, складом
та рівнем підготовленості виконавців;
4) наявність органів організації та управління (зокрема, це може
бути один із учасників спільної діяльності – лідер);
5) виникнення в процесі спільної діяльності міжособистісних
стосунків, тобто таких зв’язків, які люди суб’єктивно переживають і які
об’єктивно проявляються у взаємних впливах учасників один на одного
[4, с.18-19].
Згідно аналізу групової діяльності, проведеного І.Герасимчук,
виділяють такі рівні групового розвитку[2]. Колектив – група, що має
максимальний ступінь опосередкованості та максимальну соціальну
цінність факторів діяльності, які опосередковують міжособистісні
відносини. Просоціальна асоціація – група, в якій максимальні соціальні
фактори, принесені з широкого соціального середовища, мінімально
опосередковуються змістом спільної діяльності. Дифузна група – група, де
немає опосередкування, оскільки немає і спільної діяльності. Асоціальна
група – група, у якій можна спостерігати мінімальний ступінь
опосередкування міжособистісних відносин спільною діяльністю при
максимально асоціальних опосередковуючих чинниках. Корпорація – група
з максимальним ступенем опосередкування діяльністі і максимальним
антисуспільним, реакційним характером опосередковуючих чинників [3,
с.164-167]. Таким чином, колектив у процесі свого розвитку проходить три
основні стадії: дифузна група, просоціальна асоціація, колектив, хоча
дифузну групу лише з деякими застереженнями можна взяти за початкову
точку розвитку колективу, оскільки колектив утворюється як об’єднання
людей “на основі завдань діяльності, корисної для суспільства”[3, с.175].
Тобто, вже у початковий момент народження колективу (трудового,
навчального,
військового
та
ін.)
соціальна
цінність
діяльнісно-оспосередковуючих чинників не може дорівнювати нулеві.
Кооперовану базову групу навчання (довготривалий тип групи, від
декількох місяців до року) можна визначити як колектив, так як в ній

присутня максимальна соціальна цінність факторів діяльності, а також така
група має максимальний ступінь опосередкованості. Проте, кооперативна
група має свої специфічні риси, які створюються за допомогою врахування
основних компонентів кооперативного навчання. Важливо зазначити, що
при кооперативному навчанні відповідальність за організацію такої групи
лежить на викладачеві.
Російські дослідники М.Виноградова та І.Первін [1, с.43] детально
описують структуру групових занять: вступна частина, власне групова
робота та заключна частина. Вступна частина включає постановку
педагогічного завдання (проблемної ситуації), інструктаж щодо
послідовності роботи, роздачу дидактичного матеріалу в групах. Групову
роботу поділяють на ознайомлення з матеріалом, планування роботи у
групі, індивідуальне виконання завдання, обговорення індивідуальних
результатів роботи в групі (зауваження, доповнення, уточнення,
узагальнення), підведення підсумків групового завдання. Заключна частина
включає повідомлення про результати роботи в окремих групах, аналіз
виконання пізнавального завдання, загальний висновок про групову роботу
щодо досягнення мети (вирішення проблемного завдання). При
використанні технологій кооперативного навчання кооперовані роботу в
групі можна також поділити на три частини. Спочатку вчитель організовує
кооперовані групи та розподіляє навчальний матеріал поміж групами, групи
працюють відповідно до обраної вчителем технології чи структури
кооперативного навчання. Важливим моментом є групова обробка
результатів роботи групи, де кожен в групі оцінює власний прогрес, а також
прогрес своїх сусідів по групі.
У витоків кооперативного навчання лежать дослідження Дж.Дьюі,
який створив систему, яка базувалася на співпраці учнів в процесі спільної
навчальної і пізнавальної діяльності [9, c.31]. Теоретичною основою
кооперативного навчання є теорія розвитку пізнання (Ж.Піаже,
Л.Виготський), теорія реструктуризації знання М.Уітторока. Ж.Піаже
вважає, що коли люди об’єднуються для пізнання дійсності присутній
соціальний конфлікт, в результаті якого виникає «пізнавальна нерівновага»,
яка стимулює розвиток інтелекту. Прибічники теорії Піаже стверджують,
що між людьми, які займаються спільною діяльністю виникають дискусії в
яких породжується і вирішуються “інтелектуальні (пізнавальні) конфлікти”,
а також переосмислюються і коректуються невірні судження [9, c.29].
Д.Джонсон та Р.Джонсон розробили теорію навчальної суперечки, за якою
при зіткненні протилежних точок зору, при конфлікті концепцій в групі,
відбувається поштовх до більш обдуманих і чітких відповідей.
Біхевіористична теорія підкреслює, що поведінка людини залежить від
сукупності вербальних, рухових та емоційних реакцій на вплив зовнішнього
середовища. Тобто всі в групі будуть краще працювати, якщо знатимуть що
за ефективно виконане завдання група отримає нагороду чи заохочення. В

деяких командних технологіях кооперативного навчання в кінці виконання
завдання групи отримують нагороди по різним категоріям (“Найкраща
відповідь”, “Найцікавіший проект”, “Найбільш дружня команда” тощо.) [9,
c.29].
При розгляді педагогічних особливостей групової роботи українські
дослідники О.Пометун та Л.Пироженко поділяють форми організації
навчальної діяльності на групову (фронтальну) та кооперативну
(колективну). Згідно цієї класифікації, групова (фронтальна) форма
організації навчальної діяльності передбачає навчання однією людиною
(здебільшого викладачем) групи учнів. За такої організації навчальної
діяльності кількість слухаючих завжди більша від тих, хто говорить. Ті, хто
навчається, в кожен момент часу працюють разом чи індивідуально над
одним завданням із наступним контролем результатів. Колективна
(кооперативна) форма навчальної діяльності – це форма організації
навчання у малих групах учнів, об'єднаних спільною навчальною метою. За
такої організації навчання викладач керує роботою кожного учня
опосередковано, через завдання, якими він спрямовує діяльність групи [8,
с.26].
Кооперативне навчання відкриває для тих, хто навчається
можливості співпраці зі своїми ровесниками, дозволяє реалізувати
природне прагнення кожної людини до спілкування, сприяє досягненню
учнями більш високих результатів засвоєння знань та формування вмінь [8,
с.26]. Розробкою багатьох технологій кооперативного навчання займались
американські вчені, саме тому вважаємо за доцільне подавати оригінальну
назву технологій і їх український еквівалент. Американські дослідники
кооперативного навчання Д.Джонсон, Р.Джонсон, Е.Холубек (Edithe J.
Holubec) розподіляють роботу в кооперованих групах на три типи в
залежності від тривалості роботи та мети роботи в групі: формальна (від
одного заняття до декількох тижнів), неформальна (від декількох хвилин до
цілого заняття), кооперативна базова група (довготривалий тип групи, від
декількох місяців до року) [10, с.4-5]. Важливою відмінністю
кооперативного навчання від всіх інших групових форм роботи є наявність
п’яти компонентів, які підкреслюють важливість створення сприятливої
психологічної атмосфери співпраці в групі та сприяють креативному
рішенню проблемних ситуацій. Серед основних компонентів вчені
виділяють:
позитивну
взаємозалежність,
взаємодію
підтримки,
індивідуальну відповідальність, уміння спільно працювати в малій групі,
групову обробку результатів [9, c.9].
Під час проведення занять з використанням технологій
кооперативного навчання на філологічному факультеті та ННІ іноземної
філології ЖДУ ім. І.Франка було виявлено, що при творчому використанні
кооперативного навчання підвищується інтерес до навчального матеріалу,
зростає рівень взаємопідтримки між членами кооперованої групи, а також

зростає мотивація до кращого розуміння даних технологій, які можна буде
використовувати в подальшій професійній діяльності. Важливою умовою
ефективності використання технологій став фактор використання
вищезазначених компонентів на кожному занятті. Зокрема, нами було
творчо опрацьовано і використано на заняттях наступні кооперативні
технології.
Навчання разом та поодинці/Learning Together & Alone. Учні
працюють в групах по 4-5 над виконанням спільного завдання. По
закінченню визначеного часу група здає виконане завдання і отримує
винагороду відповідно до результатів групової роботи. Увага
зосереджується на уміннях працювати в команді. Такий вид роботи
особливо ефективний у формальній групі. В ході нашого дослідження ми
запропонували майбутнім вчителям обговорити уроки, на яких вони були
присутні в школі саме в такій групі, де кожен мав можливість не лише
висловити свою точку зору з приводу побаченого, але й почути точку зору
своїх колег, поділитись найцікавішими ідеями. Основним завданням було
заповнення таблиці, де члени групи записали найцікавіші моменти, та ті, які
не справили гарного враження. По закінченню роботи кожна група здала
напрацьовану інформацію. Таким чином кожен член групи мав змогу внести
щось своє у обговорення та навчитись чомусь новому.
Технологія “Ажурна пилка”/Jigsaw Procedure. Учні організуються
в команди для роботи над навчальним матеріалом, розділеним на фрагменти
– логічні блоки. Кожен член команди знайомиться з навчальним матеріалом
і відбирає фрагмент матеріалу, який повинен вивчити досконало. Після
самостійного вивчення фрагментів, учні, які вивчають одне питання, але
працюють в різних командах, зустрічаються і обмінюються інформацією як
експерт з даного питання. Це називається “зустріччю експертів”. Після
зустрічі вони повертаються в свої команди і навчають всьому новому, про
що дізналися самі, інших членів своєї команди. Ті, в свою чергу,
доповідають про свої частини завдання. Оскільки єдина можливість
засвоїти матеріал всіх фрагментів і таким чином знати всю тему – це
слухати партнерів по команді і робити записи в зошиті, ніяких додаткових
зусиль з боку викладача при такому режимі роботи не потрібно. Ми
використали дану технологію при розгяді педагогічних особливостей подачі
нового лексичного матеріалу на середньому рівні ЗНЗ.
“Вертушка” Мозкова атака в команді/ Round Robin
Brainstorming. Мозкова атака є оперативним методом вирішення проблеми,
в основі якого полягає припущення про те, що при звичайних прийомах
обговорення і вирішення проблеми виникненню новаторських ідей
заважають контрольні механізми свідомості, які заважають потоку нових
ідей під тягарем звичних, стереотипних форм прийняття рішень.

Учні працюють в групах по 4–5. Один учень призначається
реєстратором роботи цієї групи. Вчитель пропонує питання, на яке
необхідно дати якнайбільше варіантів відповідей. Відводиться певний час
для обдумування. Після чого учні повинні дати свої відповіді на питання,
реєстратор має записати всі відповіді членів групи. Після цього всі учні
по-черзі озвучують відповіді починаючи з наступного після реєстратора.
Для того, щоб привнести елемент творчості в дану технологію нами були
розроблені проблемні ситуації, які вимагали неординарних рішень.
Навчання в малих групах командах/Student Teams Achievement
Divisions (STAD). Робота над завданням здійснюється по принципу
“Вертушка” (кожне наступне завдання виконується наступним учнем і
починати може або сильний учень або слабкий). Всі учні поділені на групи.
В групі 4 учня з різним рівнем знань. Вчитель презентує новий матеріал і
учні працюють в своїх групах. Кожен в групі повинен освоїти матеріал.
Ефективність перевіряється за допомогою індивідуального тесту в кінці
заняття. Нами дана технологія була використана при розгляді проблеми
використання інноваційних технологій в навчальному процесі.
Кооперативні
структури/Cooperative
Learning
Structures.
Кооперативні структури є цікавими тим, що їх можна використовувати в
межах будь-яких інших технологій кооперативного навчання. Вони були
розроблені як схеми практичної реалізації кооперативного навчання в яких
крок за кроком описані моделі поведінки учнів на заняттях. Кооперативні
структури мають значний творчий потенціал, адже їх можна адаптувати не
лише до інших технологій, а й до різноманітних навчальних ситуацій.
Зокрема, при вивченні особливостей використання комп’ютерних
технологій на заняттях нами було використано структуру трьохступеневе
інтерв’ю/ Three-step interview. Даний вид роботи базується на роботі в
парах і проведенні почергового опитування і групової роботи (група з 4
людей), в якій проводиться обмін здобутою інформацією.
Думай – працюй в парі – ділись/ Think – pair – share. Кооперована
структура, що складається з трьох етапів. На першому етапі учні працюють
самостійно, обдумуючи проблему. На другому – вчитель розподіляє учнів
по парах, в яких вони обмінюються міркуваннями по темі. На третьому
етапі учні обмінюються інформацією з іншими парами, міні групами чи
всім класом. Дана технологія має значний творчий потенціал на етапі
групового обговорення поставленої проблеми.
Висновки… Таким чином, кооперативне навчання, є груповою
формою діяльності, яка має низку психолого-педагогічних аспектів.
Кооперативне навчання структурується з використанням основних
компонентів даного виду навчальної діяльності. Без позитивної
взаємозалежності, взаємодії підтримки, індивідуальної взаємозалежності,
уміння спільно працювати в малій групі та групового оцінювання

результатів роботи, втрачається момент співпраці як такої. Викладач
повинен організовувати роботу кооперованих груп, спираючись на
зазначені компоненти. Різноманітність технологій кооперативного навчання
дозволяє обрати найбільш ефективні для обраної теми та мети заняття. При
творчому опрацюванні таких технологій як навчання разом та поодинці,
“Ажурна пилка”, “Вертушка” мозкова атака в команді, навчання в малих
групах командах та кооперовані структури нами було використано
креативні проблемні ситуації. Всі учасники груп були активно задіяні в
виконання завдань і пропонували неординарні варіанти вирішення
поставлених
проблем.
Необхідно
зазначити,
що
використання
кооперативних технологій робить можливим поєднання різних форм
організації учнів. Зарубіжними, зокрема американськими, науковцями було
розроблену значну кількість технологій кооперативного навчання, проте,
дані технології не завжди відповідають вимогам українського суспільства.
Виникає необхідність аналізу та обробки зазначених технологій з
урахуванням особливостей української культури та суспільних процесів, які
відбуваються в нашому суспільстві. Саме в цьому ми вбачаємо перспективу
подальших розвідок.
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Анотація
В
статті
аналізуються
психолого-педагогічні
аспекти
кооперативного навчання як творчої групової діяльності. Розглядається
ефективність творчого використання деяких технологій кооперативного
навчання .
Аннотация
В статье анализируются психолого-педагогические аспекты
кооперативного обучения как творческой групповой деятельности.
Рассматривается эффективность творческого использования некоторых
технологий кооперативного обучения.
Summary
The article deals with psychological and pedagogical aspects of
cooperative learning as a form of creative group work. The effectiveness of
creative usage of some cooperative learning techniques is analyzed.
Ключові слова: психолого-педагогічний, кооперативне навчання,
творчий, групова діяльність.
Ключевые
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психолого-педагогический,
кооперативное
обучение, творческий, групповая деятельность.
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