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очевиднішим постає розуміння того, що традиційна школа, орієнтована на
передавання знань, умінь та навичок від покоління до покоління, не встигає
за темпами їх нарощування. Вона не в змозі виконувати функції розвитку
творчих здібностей учнів, необхідних їм для самостійного самовизначення у
глобалізованому і надзвичайно динамічному світі.
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Інноваційною технологією, яка, на думку науковців, розв'язує цю
суперечність, є групова робота школярів, висвітлення особливостей
організації якої на уроках математики у початковій школі, ми окреслили
метою пропонованої статті.
Групова форма навчання виникла як альтернатива традиційним його
формам – індивідуальній і фронтальній. Її підґрунтям постають ідеї Ж-Ж.
Руссо, Й.Г. Песталоцці, Дж. Дьюї. На сучасному етапі розвитку освіти
значним внеском у розробку загальних принципів організації групової
навчальної діяльності стали наукові розвідки В. Дяченко, Г. Цукерман;
методичні напрацювання Н. Бреги, І. Добрянської, А.Ю. Савицької [1, 4, 8,
10].
У концепції “Нова українська школа” зазначено, 10 ключових
компетентностей, серед яких — соціальна та громадянська.

Формування цих компетентностей передбачає розвиток в учнів уміння
працювати з іншими на результат, попереджати і розв’язувати конфлікти,
досягати компромісів. Отже, у Новій школі зросте частка проектної,
командної, групової діяльності у педагогічному процесі [6].
Слід зауважити, що на сьогодні немає одностайності у визначенні
терміна "групова робота". За В.Котовим, групова робота полягає у спільних
зусиллях учнів щодо вирішення поставлених учителем завдань, спільному
плануванні роботи, обговоренні й виборі способів вирішення навчальних
завдань, взаємодопомозі, співробітництві, самооцінці. Х. Лійметс вважає, що
групова робота — це "така організація роботи, під час якої клас ділиться для
виконання того чи іншого завдання на групи по 3-8 осіб — частіше всього по
чотири особи. Завдання дається групі, а не окремому учневі. Різновидом
групової праці є робота пар учнів.
У сучасній інтерпретації «групова робота» це форма організації
навчання в малих групах, об'єднаних загальною навчальною метою за
опосередкованого керівництва вчителя співпрацею з учнями. Завдяки
груповій роботі зміцнюється соціальний контакт між членами групи,
формуються такі цінності, як суспільний досвід, задоволення результатами
особистої й сукупної роботи, взаємодопомога, взаємоконтроль, змагальність;
істотно зростає індивідуальна допомога з боку вчителя та товаришів у групі
тим, хто її потребує. На думку науковців, зазначені цінності особистісно
зорієнтованої спрямованості досить обмежено формуються й розвиваються в
умовах фронтальної та індивідуальної форм навчання [2].
Групова форма навчання виконує й організаційну функцію: учні
навчаються розподіляти обов’язки, спілкуватися один з одним, розв’язувати
конфлікти, що виникають у спільній діяльності. В груповій роботі дитина
бере на себе функцію вчителя і виконує «дорослі» види діяльності, зокрема
взаємна вимогливість і допомога, взаємоконтроль і взаємооцінка5].
Таким чином, групова робота в порівнянні з іншими організаційними
формами має низку суттєвих переваг, оскільки сприяє: повнішому й

міцнішому засвоєнню знань і формуванню умінь; формуванню позитивної
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формуванню вміння співпрацювати; розвитку навчальної діяльності.
Аналіз педагогічної літератури, в якій висвітлено досвід роботи
вчителів початкових класів України дає підстави стверджувати, що групова
робота на уроках математики в початковій школі буде ефективною за
дотримання таких вимог:
– методично обґрунтований добір того чи іншого виду групової
взаємодії на конкретному уроці, що визначається метою уроку та
особливостями навчального матеріалу;
– правильне об’єднання учнів в групи;
– ретельне продумування структури уроку [7].
На початкових етапах навчання учнів роботи у малих групах особливо
ефективна технологія роботи в парах. Її можна організовувати з метою:
засвоєння, закріплення, перевірки знань, формування умінь. Під час парної
роботи всі діти в класі отримують можливість міркувати й висловлювати
власну думку, обмінюватися ідеями з партнером. Співпраця передбачає
залучення кожного до виконання завдання.
Разом із тим зауважимо, що описані переваги групової та парної роботи
стають відчутними за умови систематичного її використання, кожен урок,
зокрема урок математики, має включати завдання, що передбачають
залучення учнів до роботи разом. Це зумовлює необхідність розробки
методики організації парної роботи учнів.
Учні мають набути досвіду організації спільної роботи: уточнити
завдання, розподілити ролі, висловлюватися по черзі, оцінювати відповіді
один одного, дійти згоди, оформити результат, презентувати роботу групи[9].
Навіть короткотривалий експеримент, засвідчив позитивний вплив
організації групової та парної роботи на мотивацію учнів до навчання,
формування у школярів уміння співпрацювати, на навчальну успішність
першокласників.

На першому етапі нашого дослідження було виявлено рівень
сформованості здатності дітей до роботи в групі на уроках математики
Спостереження виявило, що у першокласників ця здатність тільки починає
формуватися: діти ще не вміють домовлятися, розподіляти ролі, слухати
інших. Тому наступним етапом дослідження стало впровадження групової
форми роботи у навчанні.
Впродовж декількох місяців на уроках математики однією з
найголовніших форм навчання стала парна, що, на нашу думку, є важливим
та обов'язковим першим кроком до формування уміння працювати в групі.
Склад пар визначав учитель, враховуючи симпатії або можливості учнів.
Пари мали як постійний (статичні), так і змінний склад (динамічні). Залежно
від особливостей навчального матеріалу та мети організовувалася або парна
робота виду “учитель – учень”, або виду “контролер – виконавець”. За
роботи “учитель – учень” ролі у парі розподіляв учитель, призначаючи
одному з учнів роль учителя, таким чином, сенс роботи полягав у допомозі
сильнішого учня слабшому, у взаємонавчанні. За парної роботи “контролер –
виконавець” учні обмінювалися ролями, кожен в парі виконував як роль
контролера, так і роль виконавця, отже, сенсом роботи був взаємоконтроль.
Коли учні навчилися домовлятися й злагоджено працювати в парі, їм було
запропоновано для виконання завдань об’єднуватися в групи.
На завершальному етапі дослідження ми спостерігали, як швидко і
вдало організовують учні свою роботу в парі, першокласники почали
допомагати одне одному, перевіряти і слухати одне одного, підвищилася
самостійність груп учнів під час виконання завдань на уроках математики.
Таким чином, дослідження засвідчило доцільність та ефективність
організації групової роботи на уроках математики в першому класі.
Головною умовою, що забезпечує досягнення ефектів групової роботи, є
навчання учнів працювати в парі один з одним. Саме така послідовність
введення цих форм створює умови для успішного занурення кожної дитини у

навчання: формування у неї пізнавальних мотивів, здатності до співпраці і
взаємодопомоги, навичок самоорганізації.
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