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Важливим аспектом готовності дітей до навчання в школі є їх уміння 

спілкуватися з дорослими та однолітками. Адже це основний засіб 
інформативного й емоційного впливу на дітей, а також важливий засіб 
обміну інтелектуальними та моральними цінностями. В міжособистісному 
спілкуванні відбувається найбільш природний і невимушений розвиток 
взаємостосунків, їх вияв і реалізація. Спілкування з ровесниками 
нестандартне, вільне, ініціативне. У процесі висловлення учень (дошкільник) 
вчиться формулювати речення, які виражають його думку, дитина не 
соромиться однолітків у разі неправильного висловлення. Спілкування з 
ровесниками багатше та різноманітніше, ніж з дорослими, бо включає 
управління діями партнера, їх контроль, показ своїх зразків, порівняння з 
собою тощо. 

В процесі спілкування з однолітками дитина вчиться самовиражатися, 
вступати в різноманітні стосунки. Тому дуже важливо, щоб перед вступом до 
школи діти навчилися будувати свої стосунки з ровесниками. Але, на жаль, 
відсутність дитячих садків у сільській місцевості матеріального забезпечення 
у багатьох сім’ях, що проживають на території, де є дитячий дошкільний 
заклад, обмежують можливість дітей спілкуватися з ровесниками. Пощастить 
тій дитині, у якої по сусідству є товариш, з яким вона грається. 

Тому одним із завдань учителя початкових класів є створення таких 
соціально-психологічних умов та вибір форм організації навчальної 
діяльності учнів на уроці, які б забезпечили розв’язання вказаних проблем і 
оптимізували процес соціалізації особистості молодшого школяра під час 
навчання та спілкування. 

На наш погляд, кращі потенційні можливості у розв’язанні цієї 
проблеми мають індивідуалізація та диференціація навчання, які 
здійснюються через поєднання різних форм організації навчальної діяльності 
школярів, зокрема фронтальної, групової, диференційовано-групової та 
індивідуальної. Розділивши дітей на невеликі групи по дві – чотири особи 
для виконання якогось спільного завдання, ми надаємо можливість 
висловлюватися перед своїми товаришами в 10 разів частіше, ніж у 
звичайних умовах. Можна організувати діалог за партою. Наші учні дуже 
багато часу на уроці знаходяться в позиції слухачів. Треба їх ставити в 
позицію, щоб вони говорили, робили, допомагали один одному. Треба 
розвивати у дітей прагнення допомагати один одному, створювати умови для 
закріплення цього прагнення.  

Особливо є доцільними групова і парна форми організації навчальної 
діяльності у малокомплектній початковій школі, де на уроці одночасно є діти 
2-х різних класів. Вся складність організації групових форм навчальної 
діяльності полягає в знаходженні гнучкого балансу між інтересами дітей і 



необхідністю досягти чітко окреслених програмою результатів. Встановлено, 
що співтворчість учнів виникає тоді, коли між ними відбувається активний 
обмін способами навчальної діяльності, взаємонавчання. 

Одним з перших авторів, хто почав пропагувати цю ідею, була Марія 
Монтесорі – знаменитий італійський педагог. У відкритих нею на початку 
нинішнього століття “будинках дитини” (дитячих садках) дітям 
прищеплювалася звичка до постійної взаємодопомоги. “Навчився сам – 
негайно навчи іншого, ближнього” – під таким гаслом будувалася й 
будується вся виховна робота в закладах, названих її ім’ям. Ця одна з ідей 
багатої спадщини талановитого вченого була пущена в непам’ять. 
Домінуючою стала настанова, згідно з якою вчитель, піклуючись про 
самостійність учбових дій школярів, уважно стежить за тим, щоб діти не 
спілкувалися на уроці, не заглядали один до одного в зошит, робили все 
виключно самі.  

Процес навчання повинен бути так організований, щоб учням була 
надана можливість удосконалювати весь комплекс прийомів розумової 
діяльності. Для підтримки прагнення до знань, яке виникло у дітей, 
необхідно так організувати процес навчання, щоб дитина не перетворювалась 
в пасивний об’єкт впливу. Певні потенційні можливості для розв’язання цієї 
проблеми має групова форма організації навчальної діяльності школярів на 
уроці в поєднанні з парною, диференційовано-груповою, фронтальною та 
індивідуальною. 

З’ясуємо сутність і встановимо особливості групової форми організації 
навчальної діяльності школярів на основі порівняння її з фронтальною та 
індивідуальною. 

Фронтальна, або, як її ще називають, загальнокласна, діяльність полягає 
у виконанні всіма учнями класу під безпосереднім керівництвом учителя 
спільних завдань [12,17, 24, 37]. При цьому вчитель організовує весь клас на 
роботу в єдиному темпі, прагне більш-менш рівномірно впливати на всіх 
учасників загальнокласної роботи. 

Проте у фронтальній роботі надзвичайно складно забезпечити високу 
активність усіх учнів. Складність виникає через те, що в довільно 
сформованих лише на основі вікової ознаки шкільних класах існує істотна 
відмінність учнів за рівнем навчальних можливостей. Упродовж усього 
фронтального навчання вчитель намагається згуртувати учнів, перетворити 
клас у працездатний первинний колектив, проте високої активності 
навчальних дій, як правило, досягти не вдається. 

Доводиться констатувати, що фронтальна навчальна діяльність 
зорієнтована на середніх учнів. На абстрактного середнього учня розраховані 
її темп, об’єм і рівень складності матеріалу. Учні з низьким рівнем 
навчальних можливостей за таких умов не спроможні сприйняти й 
осмислити матеріал у повному обсязі. Якщо ж знизити темп фронтальної 
роботи, то це ще більш негативно позначиться на сильних учнях. Для них 
фронтальна діяльність створює привілеї лише на етапах закріплення знань чи 
формування вмінь, де вони швидше за всіх відповідають на запитання, 



першими розв’язують задачі, виконують вправи. Темп фронтальної 
діяльності виявляється для сильних учнів низьким і не дозволяє розкрити й 
задовольнити їх навчальні можливості повною мірою. 

От і виходить, що від фронтальної навчальної діяльності завжди 
потерпає певна частина учнів класу. Не можна не наголосити на її обмежених 
можливостях реалізації навчального спілкування школярів. Воно можливе 
лише з дозволу вчителя, за його ініціативою і в незначній мірі. 

Як суттєву особливість фронтальної діяльності слід виділити те, що від 
навчальних зусиль одного з її виконавців не залежать результати діяльності 
всіх інших. У будь-яку хвилину хтось з учасників фронтальної роботи може 
самоусунутись від її виконання, і це зовсім не вплине на учіння решти 
школярів, якщо такий учень не стане порушувати дисципліну. 

Попри вказані недоліки не можна не погодитися, що фронтальна 
навчальна діяльність незамінна на етапі первинного засвоєння нового 
матеріалу. За умов колективного способу навчання учнів та обмеження часу 
на вивчення конкретних дисциплін вона дозволяє відразу донести нову 
інформацію до значної кількості учнів. 

Найменш ефективним є використання фронтальної роботи з метою 
усного контролю й оцінювання знань. По-перше, з повною віддачею буде 
працювати лише один учень – той, хто відповідає. При всіх звертаннях 
вчителя до присутніх на занятті “уважно слухати й доповнювати”, в дійсності 
більшість учнів класу виконуватимуть роль мовчазних свідків діалогу 
учителя з опитуваним учнем. Із шкільної практики відомо, що роль пасивних 
слухачів їм швидко набридає, і вони починають займатися сторонніми 
справами, в тому числі й підказуванням. 

Крім цього, учні швидко вивчають систему опитування, якої 
дотримується вчитель в умовах фронтальної роботи з класом. Це їм дає 
можливість завчасно передбачити, коли саме вчитель викличе їх до дошки. 
Так, Т. М. Мальковська після спеціального вивчення системи опитування 
учнів у школі зробила висновок, що “98 учнів із 100 знають про це” [5, с.28]. 

Як бачимо, при очевидній перевазі на етапі первинного сприймання 
нового матеріалу фронтальна діяльність має обмежені можливості у 
забезпеченні високої ефективності навчального процесу на інших його 
етапах. “Навчальна робота класу, навіть коли вона є фронтальною, по суті, не 
включає в себе той вид активної взаємодії, яка передбачає обмін продуктами 
діяльності і відповідальну залежність між членами колективу” [6, с.201]. 

Індивідуальна навчальна діяльність – це одноосібне вирішення 
школярем навчальних задач, повна самостійність у набутті знань. Їй не 
властива пряма взаємодія учнів між собою, а контакти з учителем обмежені й 
нетривалі [1, 3, 7, 4]. Індивідуальна навчальна робота переважає при 
виконанні домашніх робіт, самостійних та контрольних завдань у класі. 

У шкільній практиці трапляється, що відразу після фронтального 
вивчення нового матеріалу вчителі переходять до виконання індивідуальних 
завдань. У такому випадку діяльність слабких учнів приречена на невдачу. 
Через прогалини у попередніх знаннях, недостатньо сформовані уміння та 



навички навчальної праці вони змушені відмовлятись від індивідуальної 
роботи. 

Та й серед решти учнів класу небагато знайдеться таких, що зможуть 
відразу справитись із узагальненим способом розв’язування певного типу 
конкретних задач. І хоча спочатку практично всі беруться до роботи, 
поступово відбувається помітне розшарування. Одні впевнено йдуть на 
одержання правильного результату, другі зневіряються у своїх можливостях і 
перестають працювати. Є й такі, котрі намагаються непомітно для вчителя 
списати, використати підказку. 

Розглянутий приклад свідчить про те, що організація індивідуальної 
навчальної діяльності має бути ретельно продумана, навчальні можливості 
учнів враховані, а завдання – посильні й зрозумілі. Звідси цілком очевидно, 
чому серед окремих етапів навчального процесу організація індивідуальної 
роботи педагогічно доцільна на етапі систематизації й узагальнення знань. 
Цим самим забезпечується особистий темп роботи кожного школяра, 
здійснюється диференціація навчальних задач. 

Правомірним буде також висновок про домінуюче положення 
індивідуальної діяльності на етапі контролю й оцінювання знань. 

І все ж, навчальна діяльність не може зводитись лише до фронтальної та 
індивідуальної роботи. В такому випадку навчальний процес буде 
збіднюватись через відсутність чи обмеженість спілкування школярів в 
урочний час. Адже, працюючи фронтально чи індивідуально, учень 
ізольовано від інших сприймає, осмислює і засвоює навчальний матеріал, 
його зусилля майже не переплітаються із зусиллями інших. Результат цих 
зусиль, його оцінка стосуються і цікавлять лише учня та вчителя. 

Проведене нами теоретично-експериментальне дослідження показало, 
що цей недолік фронтальної та індивідуальної діяльності вдало компенсує 
групова і парна, що й зумовлює педагогічну доцільність її впровадження в 
навчальний процес. 

Ми дотримуємося думки більшості авторів, які групову навчальну 
діяльність учнів розглядають як сукупну навчальну діяльність невеликих за 
складом груп учнів, що діють у межах одного класу. Досягнення загальної 
мети групової діяльності відбувається завдяки спільним зусиллям окремих 
членів групи. Для цього виду навчальної діяльності безпосереднє 
спілкування учнів є одночасно й умовою, й результатом його здійснення. 

Групова навчальна діяльність, на відміну від фронтальної та 
індивідуальної, не ізолює учнів один від одного, а навпаки, дозволяє 
реалізувати природне прагнення до спілкування, взаємодопомоги й 
співробітництва. І хоча спілкування може мати місце в індивідуальній та 
фронтальній роботі школярів, проте там воно не включене в структуру 
діяльності і відбувається лише з дозволу вчителя, за його ініціативою й 
триває мало часу. 

Аналіз педагогічної літератури, шкільна практика свідчать, що 
найбільші можливості для спілкування створює групова діяльність на етапах 



закріплення і поглиблення знань, систематизації та узагальнення вивченого 
матеріалу, контролю та корекції знань. 

Відомо, що учням буває психологічно складно звертатись за поясненням 
до вчителя і набагато простіше до ровесників. Труднощі також можуть 
виникати в школярів при усній перевірці знань, якщо її здійснює вчитель. 
Досвід роботи вчителів показує, що спілкування в умовах групової діяльності 
зводить до мінімуму всі ці небажані прояви. 

При розв’язуванні навчальної задачі, як відзначає О. Г. Ярошенко, 
групою ровесників співробітництво може здійснюватись по-різному. По-
перше, співробітництво може бути на всіх етапах виконання групового 
завдання. По-друге, учні можуть виконувати завдання індивідуально, але з 
елементами взаємодопомоги і періодичного обговорення ходу роботи. По-
третє, кожен член групи може індивідуально виконувати частину спільного 
завдання, після чого проводиться підсумок, обговорення одержаних 
результатів та формулюється загальна відповідь[8]. 

Психологи наголошують, що групова навчальна діяльність породжує 
зміни у мотиваційній сфері суб’єктів навчання. Оскільки підлітками більше 
всього цінується та діяльність, яка дозволяє їм спілкуватись один з одним, то 
цілком можливо, що включення підлітка у групову навчальну роботу 
обумовлюється можливістю поспілкуватись, кооперовано розв’язати певну 
навчальну задачу. 

Таким чином, відмінною рисою групової діяльності від попередньо 
розглянутих фронтальної та індивідуальної є можливість вчитися не лише з 
підручників та в учителів, а й один у одного. 

За даними дослідження О. Г. Ярошенко, встановлено, що у продуктивно 
функціонуючій навчальній групі рушійною силою є суб’єкт-суб’єктні 
стосунки, що виникають між її членами [8]. Групова навчальна діяльність 
учнів від початку й до кінця побудована на сумісних діях і спілкуванні. Вони 
опитують один одного, спільно працюють над виконанням завдань і вправ, 
перевіряють правильність виконання, оцінюють досягнуті результати 
навчання кожного члена групи. 

Як свідчить шкільна практика, під час групової роботи активізується 
діяльність усіх без виключення її виконавців. Психологи пояснюють це тим, 
що “одна з найважливіших характеристик людини в групі полягає в тому, що 
вона звертається до своєї групи як до джерела орієнтації у навколишній 
дійсності” [6, с.103]. 

Як і будь-який вид навчальної діяльності школярів, групова діяльність 
спрямована на досягнення освітніх, виховних і розвиваючих цілей 
навчально-виховного процесу. Якою мірою досягається освітня мета під час 
групової форми організації навчально-пізнавальної діяльності? 

Практичне використання групової діяльності засвідчує, що не було 
жодного випадку, щоб вона поступалася якості навчання при традиційній 
формі. Навпаки, завжди відзначалася вища якість знань, ніж при фронтальній 
формі організації навчання. Такі результати засвоєння знань, формування 
вмінь у процесі групової діяльності пояснюються тим, що прагнення кожного 



її члена не підвести товаришів, виглядіти не гірше їх, зберегти відповідний 
статус у групі, утриматися в ній, не втратити друга концентрують увагу учня 
на виконанні спільного завдання, стимулюють його працездатність. Спільні 
дії справляють позитивний вплив не лише на обсяг, а й на якість роботи. 
Створюється доброзичлива атмосфера дружнього спілкування, де кожен 
почувається комфортно серед друзів. Все це полегшує навчання кожному 
школяреві – і сильному, і слабкому. 

До того ж підлітки часто не наважуються запитувати в учителя, якщо їм 
щось не зрозуміло, набагато простіше це зробити, звернувшись до товариша. 
Працюючи в групі, вони не соромляться вільно запитувати, висловлювати 
думку. В такій атмосфері зникають неприємні почуття невпевненості чи 
навіть страху, що мають місце під час відповіді перед усім класом. 

Перевага навчання в групі полягає також у тому, що одночасно з 
навчальною розвивається й удосконалюється мовна діяльність школярів. В 
умовах традиційно організованого навчання, як свідчить практика багатьох 
учителів, на уроках переважає монолог учителя. В класі, де більше двадцяти 
учнів, навіть найкращий учитель при фронтальній роботі на уроці не взмозі 
забезпечити кожній дитині висловлюватися протягом навіть двох хвилин. 
Групова ж діяльність створює всі умови для засвоєння навчального матеріалу 
в процесі спілкування на мовному рівні. 

Важливу роль групова діяльність відіграє і в досягненні виховних цілей 
навчання. Як зазначає О.І. Ліпкіна, виховний вплив навчання на особистість 
школяра “визначається не лише змістом навчальних предметів і 
використаними методами навчання, але й усією системою стосунків, що 
складаються в процесі навчання між учнями й учителями, а також самими 
учнями”[9, с.46]. 

Під час навчання в групі формується вміння дитини прийти на 
допомогу в потрібну хвилину: пояснити, перевірити, порадити. Складаються 
товариські взаємостосунки, що не мають нічого спільного з фальшивим 
товаришуванням, створюються умови для підготовки підростаючого 
покоління до спілкування, співпраці, наполегливості в самостійному житті 
після закінчення школи. 

За результатами досліджень Л.Десєв зробив висновок, що “процес 
безпосередньої соціальної взаємодії, що відбувається в малій групі і створює 
соціальне мікросередовище людини, є надзвичайно сильним фактором 
формування й виховання особистості...” [10, с.165]. 

Як зазначає К. М. Волков, завдяки груповій діяльності досить успішно 
реалізуються розвиваючі цілі навчання. Найбільший вплив діяльність у групі 
справляє на мислення школярів, оскільки контакти й обмін думками істотно 
стимулюють його. Зміни характеру розумової діяльності відбуваються в 
таких напрямах: прискорюються асоціативні процеси і збільшується їх 
цінність; розширюються інтереси учасників групової роботи; 
узагальнюються й систематизуються уявлення; стимулюється аналітична й 
синтетична діяльність мислення [11]. 



Розглянемо можливості включення групової діяльності у навчальний 
процес. Групова форма організації навчальної діяльності школярів може 
використовуватися на всіх етапах засвоєння навчального матеріалу. Проте на 
етапі первинного сприйняття нового матеріалу належний рівень цієї 
діяльності досягається лише за умови, що всі учні класу характеризуються 
високим та середнім рівнем навчальних можливостей, добре володіють 
навичками самостійної роботи й виявляють велику працездатність. У 
протилежному випадку більш продуктивною виявляється фронтальна 
діяльність класу під керівництвом учителя [8]. Аналіз психолого-педагогічної 
літератури, досвід роботи вчителів та і самого автора в школі свідчать, що 
найбільші потенційні можливості має групова форма роботи на уроці на 
етапах актуалізації опорних знань, закріплення, поглиблення, систематизації 
знань.  

Порівняльний аналіз групової, індивідуальної та фронтальної діяльності 
школярів свідчить, що індивідуальна навчальна діяльність має надто 
обмежені можливості для усної перевірки знань. А фронтальне навчання 
дозволяє провести усне опитування лише частини школярів. До неї, як 
правило, не потрапляють слабкі учні, бо вчитель жалкує часу на 
заслуховування їх відповідей перед усім класом. Вони до цього швидко 
звикають, перестають працювати, перетворюються в мовчазних свідків 
оцінювання й контролю знань інших[8]. 

Під час експерименту було встановлено, що на 100% уроків має місце 
поєднання фронтальної роботи з індивідуальною; групової, індивідуальної і 
фронтальної - тільки на 7 уроках із 120 відвіданих. На 24,6% - парна і 
фронтальна, на 14,4% - групова і фронтальна. 

Незважаючи на значні позитивні характеристики групової діяльності, 
вона має й слабкі сторони, тому в навчальному процесі форми організації 
навчальної діяльності не можуть функціонувати ізольовано одна від одної. 
Стосовно цього ми цілком поділяємо думку інших учених [1, 2, 13, 4) про 
необхідність їх оптимального поєднання, що повинно визначатися самим 
учителем з урахуванням таких чинників: 

– дидактичної і виховної мети конкретного заняття; 
– специфіки і складності навчального матеріалу; 
– навченості і працездатності учнів; 
– кваліфікації самого вчителя. 
На нашу думку доцільно створювати групи в кількості 4 – 6 осіб. Учені 

зазначають, що занадто мала група слабко сприяє розвитку соціальної 
організації і наділена обмеженими ресурсами для поліпшення результатів 
роботи. Водночас надто велика група не дає можливості використати ресурси 
всіх її членів.  

Групова діяльність на етапі осмислення або систематизації знань 
збільшує інтерес учнів до взаємоперевірки, посилює самоконтроль і 
самооцінку, економить час, зменшує помилки й неточності в діях учнів, міра 
допомоги тут зведена до мінімуму чи взагалі відсутня. На цьому етапі 
доцільно організовувати пошукову діяльнсть. Дякуючи міжособистісній 



взаємодії і безпосредньому спілкуванню, групова діяльність тут також 
забезпечує вищі результати, ніж індивідуальна.  

Організовуючи групову діяльність учнів на етапі систематизації і 
закріплення вивченого матеріалу, слід враховувати, що кожен школяр уже 
досяг певного рівня засвоєння знань. Ці рівні, як правило, бувають різними, а 
тому варто практикувати в таких випадках створення гомогенних навчальних 
груп. Щоб забезпечити активну діяльність усіх гомогенних груп, необхідно 
готувати диференційовані завдання. Вчитель тоді працює з учнями, які 
мають початковий чи середній рівень засвоєння матеріалу.  

У процесі свого дослідження ми зупинилися на експериментальній 
роботі по оптимальному поєднанню різних форми організації навчальної 
діяльності молодших школярів на уроці. З цією нами була розроблена й 
апробована методика їх поєднання на уроках математики. Насамперед 
вчителі були ознайомлені з методикою парної і групової форм навчальної 
діяльності молодших школярів, так як вони не мали достатнього уявлення 
про них. Так методика парної форми організації навчальної діяльності 
полягає в тому, що в класі вчителем визначаються пари дітей (на рік, 
четверть), враховуючи симпатії та працездатність вихованців. Це можуть 
бути пари з однаковими або різними рівнями навчально-пізнавальної 
активності. В першому випадку учні виконують однакові за складністю 
завдання, в другому - диференційовані. В парах, де працюють діти з творчою 
й репродуктивною або з продуктивною й репродуктивною активністю, 
вчителем визначаються з числа кращих учнів так звані учні-консультанти або 
асистенти. Вони працюють під безпосереднім керівництвом учителя, 
здійснюючи пояснювальну та контролюючу функції, й таким чином 
забезпечується взаємонавчання та взаємоконтроль. Склад пар може бути 
постійним чи змінним. Пара сидить за однією партою, щоб будь-коли 
однокласники могли проконсультуватися. Консультанти прагнуть надавати 
допомогу не лише під час уроку, а й у позакласний час, бо вболівають за 
знання свого підопічного. 

Особливо ефективною виявилася парна форма навчання по 
закінченню вивчення теми. Для цього відводиться одна година на корекцію 
знань. Після проведення самостійної чи контрольної роботи завжди 
фіксуються в спеціальному зошиті прогалини в знаннях того чи іншого 
вихованця. Потім складається система індивідуальних завдань для кожного 
зокрема. Підбираючи завдання, вчитель використовує зафіксовані помилки, 
що були виявлені при перевірці письмової роботи. На уроці корекції знань 
кожен учень, який погано впорався з завданням, отримує картку з системою 
тренувальних вправ. Консультант нічого не пише до свого зошита, а лише 
стежить за роботою підшефного й час від часу на чорновику роз’яснює, як і 
чому потрібно зробити по-іншому. Якщо консультант вважає, що його 
товариш набув потрібних умінь і навичок, то доповідає про це вчителю. 
Класовод з метою контролю може дати запитання чи завдання, аби 
переконатися, що вихованець засвоїв матеріал, і робить відповідну помітку в 



зошиті фіксації помилок. Якщо відповідь позитивна, то пара включається в 
роботу основної маси учнів. 

Можлива й інша методика організації роботи пар, зокрема зі 
змішаним складом. Суть її в тому, що вчитель готує картки з завданням для 
кожного учня. Діти виконують їх, обмінюються роботами, перевіряють їх. 
Той, хто припускав помилки, виконує повторно завдання під контролем 
учня-консультанта. Якщо пара впоралася з самостійною чи контрольною 
роботою, отримує завдання підвищеної складності. Іноді школярам 
пропонують завдання на вибір, але за змістом дещо складніші, ніж були в 
письмовій роботі на попередньому уроці.  

У випадку, коли обидва учні з пари припустилися помилок і 
потребують допомоги, то до них можна направити іншу пару, яка добре 
впоралась із своїм завданням. 

Важливо, що, крім глибоко засвоєного матеріалу, за такої форми 
роботи школярі переходять на значно вищий рівень організації навчальної 
праці, що, найперше, підвищує їх навчально-пізнавальну активність, є 
добрим засобом її стимулювання. 

Співробітництво учня, якому властива творча навчально-пізнавальна 
активність і який відзначається відповідальним ставленням до учіння, з 
дитиною, в якої домінує репродуктивна навчально-пізнавальна активність, 
під цілеспрямованим керівництвом з боку педагога, завжди підвищує 
ефективність навчальної роботи обох школярів, так як перший, допомагаючи 
товаришу, глибше закріплює, удосконалює знання, вникає в їх суть, а інший 
вчасно одержує роз’яснення з усіх питань, які викликають утруднення. В той 
же час така робота сприяє виробленню колективістських навичок, почуття 
взаємодопомоги. 

Варто відзначити, що взаємодія двох учнів за однією партою не 
завжди дає позитивні результати в роботі. Доцільно об’єднувати учнів, які 
мають різні рівні навчально-пізнавальної активності. До того ж один із них 
повинен відзначатися відповідальним ставленням до учіння. Спільна робота 
двох школярів з низьким рівнем навчально-пізнавальної активності не дає 
позитивних результатів. 

Переваги групової форми навчальної роботи особливо яскраво 
виявляються при активізації діяльності дітей з домінуючою репродуктивною 
активністю. Вони мають більше можливостей, ніж при фронтальній формі, 
для продуктивної роботи. Встановлено, що школярі з низьким рівнем 
пізнавальної активності в таких групах частіше в 10-15 разів висловлюються, 
аніж звичайно. Це свідчить про те, що організація групової форми навчання 
учнів сприяє підвищенню їх навчально-пізнавальної активності, тобто 
забезпечується стимулювання.  

У процесі дослідження було з’ясовано, що з організацією групової 
форми навчання змінюється характер стосунків між учнями. У груповій 
діяльності спілкування набуває домінуючого положення. В ньому немає 
відправника і приймача інформації, а є співвиконавці сумісної роботи. 
Відбувається взаємообмін інформацією, думками, судженнями, що в свою 



чергу збільшує, розширює й доповнює знання та вміння кожного 
працюючого в групі. 

Шкільна практика показує, що учні, як правило, не залишаються 
байдужими до міжособистісної взаємодії, властивої груповій навчальній 
діяльності. Навіть ті з них, хто за традиційної організації навчальної 
діяльності обрав собі роль пасивного слухача й спостерігача навчальних 
зусиль інших, починають працювати й спілкуватись, якщо є членами малих 
навчальних груп. 

Слід зауважити, що потрібний для групової роботи характер спілкування 
вдається досягти не відразу. Щоб уникнути непорозумінь і швидше 
налагодити бажаний для спільного вирішення групових задач стиль 
спілкування, радимо вчителям постійно спостерігати за спілкуванням у 
кожній малій групі, але безпосередньо під час заняття не поспішати 
втручатись. Краще всього після закінчення заняття провести індивідуальну 
бесіду з консультантом, окремим членом групи чи всією групою. 

В процесі дослідження нами також було виявлено деяку залежність 
вибору характеру завдань від форми організації роботи дітей. В 
досліджуваних учнів, які працювали за методикою впровадження групових 
форм, при виборі завдань спостерігалася перевага завдань продуктивного і 
творчого характеру, що свідчить про зростання рівня їх навчально-
пізнавальної активності. 
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