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Вчителям природознавства до нового навчального року 
 
 Перехід на навчальні програми, побудовані на особистісно орієнтованому, 

діяльнісному та компетентнісному підходах відповідно до Державного стандарту базової і 

повної загальної середньої освіти, який діє     в основній школі з 2013 року, потребує від 

вчителя значних змін в організації традиційного процесу навчання. У сучасній світовій 

педагогіці поширюються такі моделі навчання, в яких учень  займає активну позицію, 
завдяки  чому формуються  базові компетентності, що дають змогу особистості виявляти 

ініціативність, самостійність, оптимістичну самооцінку, навички співробітництва.  
Міжнародними моніторинговими дослідженнями за програмами ТІМSS та РІSА доведено, 

що саме учні тих країн, де впроваджуються такі моделі навчання, в основі яких лежить 

дослідницька, пошукова, перетворювальна (творча) діяльність, показують найкращі 

результати. Зважаючи на  психолого-педагогічні особливості підлітків, до  яких належать і 

учні 5-х класів, виявлено,  що посилення ролі внутрішньогрупових норм поведінки, заміна  

провідної діяльності з навчальної на провідну діяльність спілкування, створює 

найсприятливіші умови для  організації  навчальної роботи в малих групах і парах.  То ж 

перехід класно-урочної системи від фронтальної до індивідуальних та групових форм роботи 

є вимогою часу. Доведено, що порівняно з індивідуальною роботою за схемою                 
«вчитель – учень» внутрішньогрупова співпраця щодо вирішення тих самих завдань 

підвищує її ефективність майже на 10 %. І у зв’язку з цим не є виправданим те, що групова 

робота на уроках у школі посідає досить скромне місце. 
 Аналіз діючої програми з природознавства показує, що можливості організації 

навчальної діяльності через групові форми роботи досить значні.     У запропонованому 

лабораторією природничих дисциплін зразку «Орієнтовного тематичного планування 

навчального матеріалу» [3,4] пропонується біля 50% уроків проводити з використанням 

роботи в малих групах. 
  Певні аспекти проблеми використання групової роботи на уроках природознавства 

висвітлювалися  і в інших публікаціях лабораторії у попередні роки [2,5,6], але робота з 

слухачами курсів підвищення кваліфікації показала необхідність більш ретельного розгляду 

даного питання.   
 Відомо, що групова форма діяльності має великий потенціал, але потребує від вчителя 

умінь користуватися цим професійним прийомом роботи. Роботу   в групах варто 

організовувати для вирішення складних, нестандартних проблем, які потребують саме 

спільної, а не індивідуальної роботи. Якщо витрачені зусилля й час не гарантують бажаного  

прогнозованого результату, краще обирати парну роботу або будь-яку з інших технологій 

швидкої взаємодії.  Суттєвим є те, що ефективність спільної роботи пов’язана з її мотивацією 

для учнів. Діти мають відчути потребу працювати разом, побачити сенс в об’єднанні зусиль. 
Визнано, що групова форма організації навчання повинна одночасно вирішувати три 

основні завдання: 
•   конкретно-пізнавальне, пов’язане з безпосередньою навчальною ситуацією; 
•   комунікативно-розвивальне, в процесі якого виробляються основні навички спілкування 

всередині та за межами даної групи; 
•   соціально орієнтоване, що виховує громадянські якості, необхідні для адекватної 

соціалізації індивіда в суспільстві. 
У груповому  навчанні мають здійснюватися дві його основні функції, необхідні для 

успішного розв’язання зазначених завдань: 



•   вирішення поставлених задач (навчальних, поведінкових тощо); 
•  надання підтримки членам групи в процесі спільної роботи. 
     Навчальна взаємодія буде результативною та ефективною у тому випадку, коли вона 

реалізує обидві функції рівною мірою, тобто не відбувається зміщення (децентрування) в бік 

тієї або іншої функції. Але при організації групової роботи ефективність навчання багато в 

чому залежить від сприятливого емоційного клімату мікрогрупи, психологічного контакту 

або спільності психологічного стану, який викликає взаєморозуміння у спільній    діяльності, 

пов’язане з обопільною зацікавленістю та довірою одна до одної сторін взаємодії. Тому 

спосіб створення груп  (об'єднання учнів у групи) може вплинути  на їх продуктивність.  
           З метою розвитку організаційно-діяльнісних якостей учнів застосовуються 

різноманітні способи створення груп: 
1.  Групи створюються на основі вже існуючого розміщення учнів у класі. Наприклад, 

групу створюють з 4 учнів, що сидять за сусідніми партами або        в одному ряду. Цей 

спосіб створення групи має формальний характер. Водночас він потребує найменших витрат 

часу. 
2.  Склад учнівських груп визначає вчитель. Цей спосіб ефективний для оперативного 

вирішення завдань учителя за умови його авторитету серед учнів. 
3. Учні самостійно об'єднуються на групи по 4—6 осіб ще до початку заняття або тоді, 

коли воно розпочалося. Це найбільш природний самоорганізуючий спосіб за умови наявності 

достатнього часу. 
4.  Клас або учитель спочатку за визначеними критеріями обирають лідерів майбутніх 

груп, які потім здійснюють набір до своїх груп інших учнів класу. Групи заповнюються 

поступово й рівномірно. 
5. Учитель призначає учнів, які будуть здійснювати набір членів до своїх груп. Потім, 

у вже створених групах обирають нових лідерів. Цей спосіб допомагає розвитку 

комунікативних навичок учнів, дає їм шанс активно взаємодіяти. 
6. Учитель або учні визначають і записують на дошці перелік головних питань 

(проблем) за темою, що вивчається. Кожен учень обирає для себе проблему і входить до 

відповідної групи. Якщо групи виявляються дуже великими кількісно, вони поділяються на 

підгрупи. У вже створених групах обирають лідерів. 
7.  Спочатку обираються лідери груп, які й визначають проблему для заняття у групі. 

Потім інші учні розходяться по групах з обраною тематикою проблем. Цей спосіб 

ефективний за наявності авторитетних учнів-спеціалістів. 
8.  За однією темою дається декілька аспектів її вивчення з різними видами діяльності 

(наприклад, «історія», «техніка», «досліди», «задачі», «гра», «проблеми»). Учням 

пропонується самим обрати групу з пріоритетними для них видами діяльності, при цьому 

відбувається вибір ними індивідуальної траєкторії вивчення теми. 
9.  Самоорганізація групової роботи. Учням пропонується самим       визначити 

проблеми для групових занять і види діяльності своїх груп.           Учителем встановлюються 

часові інтервали діяльності груп і форми надання ними освітнього продукту. Групи мають 

можливість замовляти необхідне обладнання для проведення експерименту, за необхідності 

йдуть до бібліотеки, проводять екскурсію тощо. Така форма запроваджується у добре 

підготовленому для групової роботи класі. 
10. Поетапне створення груп. Спочатку 3-5 учнів, які досягли певних успіхів у 

вивченні теми або проблеми, об’єднуються у групу та самостійно працюють під час 

проведення уроків окремо від інших учнів класу. З іншими учнями вчитель проводить 

навчальні заняття відповідно до плану. Група учнів під час навчання розширюється, ділиться 

на підгрупи за певними критеріями. Так відбувається до того часу, поки більшість учнів не 

увійдуть до групи. Ця форма стимулює перехід учнів до групової роботи, але потребує від 
учителя володіння ситуаційними методами організації навчання. 
 Обираючи спосіб, у який будуть формуватися групи, вчитель має зважати      на  

наступне.  Способи  6 – 10 можна  використовувати тільки в роботі з учнями, які мають 



достатні  навички роботи в групі  та достатньо обізнані у навчальному предметі, що 

характерно  для учнів більш старшого віку.  А способи  3 – 5  можуть як позитивно впливати  

на  розвиток  міжособистісних  зв’язків школярів, так і негативно вплинути на сумісну 

роботу: формуються групи, нерівні по силі, і тому результати спільної діяльності можуть 

значно   відрізнятися; крім того, всередині групи може скластися атмосфера, коли  інтерес до 

«бажаного» спілкування усуває необхідність вирішення навчальної задачі. Вибір вчителем 

способу формування  груп  залежить від особливостей учнівського колективу, особистісних 

якостей учнів, змісту  навчального матеріалу, навчальних цілей тощо. 
Групова навчальна діяльність учнів може бути: 
- однорідною, коли всі групи, на які поділений клас, виконують одне й те саме 

письмове чи практичне завдання; 
- диференційованою – різні групи в класі виконують різні завдання; 
- кооперативною – кожна група працює над виконанням частини спільного для всього 

класу завдання; 
- парною –  навчальна діяльність відбувається у мікрогрупах у складі двох учнів; 
- індивідуально-груповою – коли кожен член групи виконує частину завдання групи. 
Успіх роботи в групах залежить від уміння вчителя комплектувати групи, 

організовувати роботу в них, розподіляти свою увагу так, щоб кожна група і кожен її 

учасник відчували зацікавленість педагога у їх успіху, у нормальних і плідних  

міжособистісних взаєминах. 
Важливо, щоб вчитель розумівся на перевагах, які дає групова робота.  Естонський 

дослідник Х.Й.Лийметс зазначає, що професійно організована робота в групі: 
-  працює на збереження психічного і фізичного  здоров’я учнів; 
- вчить обґрунтовувати власну точку зору та відстоювати власну позицію, висувати та 

реалізовувати власну ідею (на думку психологів люди найчастіше підтримують те, що 

створюють власноруч), водночас формує навички спілкування, співпраці, взаємодопомоги; 
- сприяє розвитку критичного (творчого) мислення особистості, здатності 

контролювати власну участь в роботі групи, поважати цінності та правила, прийняті групою; 
- формує навички оцінки та самооцінки внеску  у доробок групи, рефлексії; 
- не дає змоги сховатися, працюють всі, внесок та участь кожного учасника підвищує 

продуктивність в цілому;  
- якою різноманітною (різнорідною) не була б група, вона здійснить (напрацює) 

більше, ніж одна людина; 
- сумісна робота у невеликих групах – ключ до успіху колективу. 

 Організація групової роботи суттєво змінює функції вчителя. З транслятора готових 

знань він перетворюється на організатора і режисера уроку, який вибудовує його ймовірну 

модель, а також стає співучасником колективної діяльності. 
 Виділяють наступні функції вчителя при організації групової діяльності: 

- пояснення мети наступної роботи; 
- комплектування груп; 
- коментар до завдань для груп; 
- контроль за ходом групової роботи; 
- надання, у разі необхідності, допомоги в роботі груп, але без нав’язування власної 

точки зору, як єдиної можливої, спонукання до активного пошуку; 
- підсумкові висновки щодо досягнення мети після звіту груп про виконання завдання, 

звернення уваги на типові помилки, оцінювання роботи учнів. 
Вчитель має розуміти, що оцінювання результатів групової роботи  також відбувається на 

основі партнерської взаємодії, коли оцінка вчителя є однією із складових загальної оцінки 
кожного учня, а іншими складовими  є взаємо- та  самооцінювання. Тут існує певний 

психологічний бар’єр, який ще досить важко  долають вчителі. Переосмислення ролі вчителя 

та учнів у процесі оцінювання вважається однією з найскладніших педагогічних проблем. 

Але є визнаним, що у особистісно орієнтованому навчальному процесі, прикладом якого 



можна вважати групову навчальну діяльність,  вчителі оцінюють учнів, учні оцінюють один 

одного, і кінець кінців учні оцінюють самих себе. Оцінка вчителя вже не має домінуючого 

характеру, а робить рівноправний внесок у загальну оцінку. Надання учням можливостей для 

оцінювання як власної роботи, так і роботи інших учасників спільної діяльності. Дає їм 

можливість вийти далеко за рамки їх нинішнього рівня знань і вмінь,  активізує процес 

залучення індивіда до навчання, вироблення компетентності, яка необхідна як для 

особистості , так і для групи. 

Проведення само- та взаємооцінювання можна здійснювати у різний спосіб. Наводимо 

один із варіантів листів самооцінювання та взаємооцінювання:  

Лист  
самооцінювання 
 індивідуального внеску в роботу групи 

Види діяльності, які оцінюються 
Оцінка  
5 4 3 2 1 

Виконував свої обов’язки у групі 

вчасно та якісно 
     

Працював у групі, зосередившись 

на поставленому завданні 
     

 
Висував ідеї та пропозиції 
 

     

Коментував та доповнював 

інформацією висловлювання 

інших учасників групи 

     

Залучав інших членів моєї групи до 

участі в обговоренні 
     

 
Уважно слухав інших 
 

     

Виконував практичну частину 
 роботи  

     

Готував презентацію(плакат, 

схему, таблицю тощо) 
     

Презентував результати роботи  
групи класу 

     

 
Разом 
 

     

 
Лист  
оцінювання роботи групи 

Види діяльності, які оцінюються 
Оцінка  
5 4 3 2 1 

 
Висування ідей та пропозицій 
 

     

Рівень комунікації в групі, 
узгодженість позицій, 

знаходження компромісів 

     

 
Якість дискусій, порівняння та 

     



аналіз 
 
Підготовка звіту та презентація 

роботи групи 
     

 
Якість рефлексії 
 

     

 
Інше: 

     
     
     

 
Разом 
 

     

 
 З 1-го вересня наступного навчального року на урок природознавства        у  5-му 

класі прийдуть випускники початкової школи, які вже мають не тільки певний обсяг 

природничих знань, а й певний досвід дослідницької, проектної навчальної діяльності, 
роботи у групах і парах. Вчитель природознавства має спиратись на цей досвід дітей, 

збагатити і розвинути його, підняти на вищий рівень, враховуючи особисті якості і потреби 
своїх учнів. 
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