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Спілкування студентів у груповій навчальній діяльності 
 
В період становлення України як суверенної держави відродження 

духовності суспільства – проблема виховання підростаючого покоління. 
Від цього значною мірою залежить успіх перебудовчих реформ, процес 
розвитку суспільства. 

Концепція національного виховання передбачає виховання молоді в 
дусі українського патріотизму, формування в них почуття національної 
гордості і людської гідності, плекання рис гуманності й демократизму, 
розвиток творчого педагогічного осмислення [3]. Утвердження 
національної системи виховання, метою якої є формування особистості 
сучасної гуманної людини – громадянина і патріота із всебічним і 
гармонійним внутрішнім світом, сприяє національно-культурному 
відродженню України. 

У своїй педагогічній практиці В.О.Сухомлинський відстоював голов-
ну філософську ідею свого життя: гуманне суспільство можуть створити 
лише мудрі гуманні люди, а таких людей може виховати лише гуманізм. 
Гуманістичне виховання він розглядав передусім як виховання емоційно-
естетичне, витонченості і краси почуттів, вразливої натури. Одне з най-
тонших і найблагородніших почуттів, на думку педагога, це почуття лю-
дини, яке розумів як переживання того, що “поряд зі мною люди, 
інтереси і бажання яких можуть не збігатися з моїми”; відповідальність 
людини за людину. А виховувати почуття людини означає навчити 
відчувати поряд із собою людину, розуміти її, бачити складний духовний 
світ – радість, горе, біду, нещастя [8]. 

В умовах сьогодення нові цінності повною мірою ще не створені і не 
засвоєні, а старі ще повністю не впроваджені в навчально-виховний про-
цес у школі. У такому складному становищі знаходяться загальноосвітня 
школа, яка покликана забезпечити виховання гуманної особистості, 
необхідної сучасному оновленому суспільству. 

Складність ідеї гуманізму в сучасних умовах національної школи 
вимагає удосконалення підготовки майбутнього вчителя, насамперед, 



150 Матеріали міжнародної наукової конференції 

вчителя початкових класів, його професійно-педагогічної майстерності, 
здатного виховувати гуманну дитину. “Від гуманізму вчителя, його висо-
кого професіоналізму, інтелігентності прямо залежать стан і перспективи 
духовного здоров’я всього суспільства”, – зазначено в концепції 
національного виховання [3]. 

Процес гуманізації взаємин здійснюється у процесі спілкування, 
співтворчості людей (зокрема викладача і студента).  

Спілкування – це органічна, властива кожній людині потреба 
пізнавати світ, розвивати інтелект, загалом жити повноправно. Мотив 
кожного спілкування виникає у ситуації, де визначається відношення між 
мотивом і мовленням, запитанням і відповіддю. Навчання діалогічному 
спілкуванню майбутніх педагогів сприяє розвитку професійного мислен-
ня, мовлення, професійно-лексичному запасу, вмінню визначати 
комунікативну структуру уроку, орієнтуватися в часі й умовах 
спілкування. Спілкування розглядається нами як діяльність, змістом якої 
є обмін інформацією. 

Характер спілкування педагога зі студентами — це фундамент, на 
якому будується вся діяльність навчально-виховного процесу. Аналіз 
наукових праць В.А.Кан-Калика, О.М.Леонтьєва, Б.Ф.Ломова та ін. дає 
підстави визначити сутність спілкування: 

• спілкування – один із видів діяльності; 
• спілкування – процес, який обслуговує цю діяльність [4, 5]. 
 
Порівняльний аналіз цих концепцій дозволив визначити функції 

спілкування: когнітивну (зв’язану з обміном інформацією і пізнанням 
один одного); афективну (спрямовану на формування міжперсональних 
взаємовідносин); регулятивну (врегулювання власної поведінки і 
поведінки інших) [4, 5]. 

В психолого-педагогічній літературі достатньо широко висвітлено 
питання про діалогічні взаємини в системі “викладач-студент”, але менш 
приділяється уваги навчальному спілкуванню в системі “студент-
студент”. 

Через спілкування людина будує свої відносини з іншими людьми, 
пізнає світ. У процесі спілкування відбувається обмін думками, ідеями, 
досвідом, почуттям. Воно залежить від рівня морального розвитку 
особистості, її вміння організувати комунікабельну діяльність у формах, 
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закріплених у правилах і нормах культури поведінки. 
Оскільки в спілкуванні завжди є момент пізнання людини людиною, 

а також пізнання кожним самого себе, то спілкування завжди є сильним 
засобом формування в людини ставлення до інших людей, а також до 
самої себе. Тому важливо в особистості розвивати такі характеристики, 
як доброзичливість, толерантність, емпатія, повага до інших. 

Вивчення особистості студентів першого курсу педагогічного фа-
культету МДПУ виявило, що в них проявляється низький рівень розвит-
ку комунікабельності, навичок і умінь; низький рівень розвитку потреби 
в спілкуванні; недостатній рівень самоконтролю і самооцінки. Такий 
стан гальмує навчально-виховний процес, брак інтересу до навчання, а 
навчальне спілкування набуває важкого стану. Необхідно готувати 
майбутнього педагога до професійного спілкування; розвивати 
професійне мислення, мовлення і багатство професійно-лексичного 
запасу; вміння сприймати навчальний матеріал; вчити визначати 
комунікативну структуру уроку; уміння орієнтуватися в часі й умовах 
спілкування. 

Існуючі підходи до процесу навчання у вузі вже не задовольняють 
потреб сьогодення. Дедалі більшого визнання набувають принципи 
особистісно орієнтованого підходу до навчально-виховного процесу, що 
ґрунтується на повазі до особистості студента, визнанні кожного як 
унікального індивіду. Тому серед шляхів реалізації гуманізації навчання 
важливими є оновлення змісту, форм і методів навчання студентів на 
основі впровадження нових педагогічних технологій, нових підходів, но-
вих виховних систем, які б відповідали потребам розвитку особистості, 
сприяли розкриттю її талантів, здібностей, задоволенню духовно-
емоційних потреб, самореалізації, самовиявленню кожного студента. 

У створенні нових педагогічних технологій навчання у вузі 
якнайповніше має реалізуватись важлива порада В.О.Сухомлинського: 
“... людина якнайкраще виховується тоді, коли вона виховує інших, 
турбується про іншу людину” [8], яка у найбільшій мірі передбачає ство-
рення нестандартних відносин студентів у різновидах спілкування і 
сприяє формуванню гуманних взаємовідносин. 

Таким чином, побудова демократичного, гуманістичного суспільства 



152 Матеріали міжнародної наукової конференції 

потребує належного рівня організації спілкування при засвоєнні навчаль-
ного матеріалу студентами. 

Згідно із визначенням поняття “засвоєння” (“присвоєння”, 
“персоніфікація”), засвоєння навчального матеріалу ми відносимо, на-
самперед, до особистісно-значущій цілі. В силу цього, основною формою 
гуманного спілкування в навчальній діяльності студентів ми обираємо 
малу групу. 

Мала група – це група із двох і більше осіб, об’єднаних єдиною ме-
тою, схожими інтересами і потребами у спілкування та сумісній 
діяльності, які знаходяться у безпосередньому контакті один з одним [2]. 

Виділяючи малу групу як оптимальну форму спілкування в системі 
“студент-студент”, ми виходили з особливостей самого процесу 
спілкування і тих його властивостей, які детермінують результативність 
сумісної діяльності суб’єктів навчання в силу таких причин: 

• забезпечує безпосередній контакт між всіма студентами, яке 
викликано об’єктивною необхідністю в сумісній діяльності і 
суб’єктивною потребою в спілкуванні; 

• створює умови для реалізації можливостей кожного студента, 
визиває додаткові стимули навчальної діяльності в спілкуванні; 

• включає в процес взаємонавчання через спілкування найбільшу 
кількість студентів; 

• сприяє утвердженню гуманних відносин. 
 
Це можна підтвердити словами Л.Десєва: “Процес безпосередньої 

соціальної взаємодії, що відбувається в малій групі і створює соціальне 
мікросередовище людини, є надзвичайно сильним фактором формування 
й виховання особистості...“ [2]. 

Під час роботи в малих групах активізується діяльність всіх без вик-
лючення її виконавців. Психологи пояснюють це тим, що мала група у 
своїй “сумісній соціально значимій діяльності конструює і змінює 
систему міжособистісних стосунків та міжособистісної взаємодії...” [6]. 

На підставі даних, які ми отримали в ході експерименту, нами вияв-
лено, що стан спілкування в малих групах студентів в процесі навчальної 
діяльності, не може істотно вплинути на результат цієї діяльності, якщо: 
по-перше, відсутні установки на спілкування з боку викладача; по-друге, 
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відсутній відповідний досвід у студентів. Проаналізувавши отримані вис-
новки, ми переконалися в тому, що необхідна спеціальна організація 
спілкування в груповій навчальній діяльності студентів. 

Гуманізація педагогічного спілкування в груповій навчальній 
діяльності може здійснюватися за такими етапами. 

Перший етап. Постановка мети і завдань, цільова установка на 
спілкування між членами групи, засвоєння зразка навчальних дій по 
виділенню головного в монологічній мові кожного студента. 
Переконання студентів в тому, що вони відповідальні за власне навчання 
і навчання всіх членів групи. 

Другий етап. Безпосереднє виконання завдань для груп: обмін 
інформацією між членами групи, насамперед, навчанню ведення діалогу 
з одним партнером, потім навчання веденню діалогу з декількома 
партнерами, спільне розв’язання проблеми. 

Третій етап. Підведення підсумків з позиції поставленої мети, 
оцінювання взаємин, самооцінення. 

Гуманізація відносин членів групи забезпечується правилами 
сумісної роботи, додержання принципу на рівних, завдяки чому студент 
може розкрити свій творчий потенціал. 

До завдань для малих груп включаються: розв’язання проблем і 
прийняття педагогічнj доцільних рішень; огляд домашнього завдання; 
складання і редагування завдань; постановка питань один одному.  

В груповій навчальній діяльності відбувається обмін думками при 
взаємонавчанні, виникає дискусія з тих або інших проблем, а дискусія – 
самий бажаний, ідеальний спосіб пізнання. Працюючи в малих групах, 
студенти відчувають себе найбільш вільно, тому що відповідь кожного 
контролюється не викладачем, а самими студентами. Це дозволяє студен-
там більш сміливо і впевнено висловлювати свою точку зору. Обмін дум-
ками між членами групи і сумісна діяльність дозволяють всебічно розг-
лянути те або інше питання і дійти до більш обґрунтованого висновку. 

Способи подання вихідної інформації для обговорення сприяють 
актуалізації та організації досвіду студентів як визначального чинника 
комунікативно-діалогової діяльності, спрямованої на спільне розв’язання 
проблеми. Цілеспрямованість дискусії – не у підкоренні її дидактичним 
завданням засвоєння фактичних знань або точок зору згідно із складеним 
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викладачем плану, а зрозуміла для кожного студента скерованість на по-
шук нового знання – орієнтира для наступної самостійної роботи. 

Психолого-педагогічні дослідження свідчать, що групова навчальна 
діяльність сприяє активізації навчання студентів, вихованню гуманних 
відносин між ними, умінню відстоювати свою точку зору, а також при-
слуховуватися до думки товаришів, культурі ведення діалогу. У навчаль-
ному спілкуванні формуються колективізм, моральні, гуманні якості 
особистості. Спілкуючись у малих групах, студенти підбадьорюють один 
одного, порівнюють відповіді, розглядають невідповідності і розбіжності 
в поглядах, пропонують підходи для розв’язання наявних проблеми, 
ставлять один одному запитання. 

Усвідомленню норм гуманістичного спілкування сприяє сумісний 
вибір студентами еталону поведінки під час дискусій. викладач надає 
можливість проявити максимальну свободу та самостійність у 
розв’язанні певних проблем. Студенти вивчаються в ситуації, де 
потрібно взяти на себе відповідальність, наприклад, вирішити конфлікт. 

Відповідне місце у цьому процесі становить прагнення кожного сту-
дента до самовдосконалення, самовиховання та розвиток на цій підставі 
комунікативної культури майбутнього вчителя, становлення чіткої 
громадянської позиції, принципів соціальної орієнтації та поведінки. 

Гуманне спілкування знімає емоційну напругу студентів, стимулює 
їх навчальну діяльність, викликає радість пізнання, впевненість у влас-
них силах, потребу у саморозвитку і самовихованні. Навчання 
діалогічному спілкуванню майбутніх педагогів сприяє розвитку 
професійного мислення, мовлення, професійно-лексичному запасу, 
вмінню визначати комунікативну структуру уроку, вмінню орієнтуватися 
в часі й умовах спілкування. 
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