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ТЕХНОЛОГIЯ СПIВРОБIТНИЦТВА ЯК ОДИН IЗ ШЛЯХIВ
РОЗВИТКУ ПIЗНАВАЛЬНОЇ МОТИВАЦIЇ УЧНIВ

У статтi згрупована методика iнновацiйної технологiї спiвробiтництва, яка використовує-
ться вчителями на уроках фiзики та може бути перспективним засобом розвитку пiзна-
вальної мотивацiї учнiв.
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Прагнення постiйно оптимiзовувати навчально-виховний процес зумови-
ло появу нових i вдосконалення використовуваних педагогiчних технологiй
рiзних рiвнiв i рiзної цiльової спрямованостi. Подальший їх розвиток пов’я-
заний з орiєнтацiєю на реалiзацiю сучасних концепцiй освiти й виховання.

Суттєвою ознакою сучасних iнновацiйних процесiв у сферi навчання i
виховання є їх технологiзацiя – неухильне дотримання змiсту i послiдовностi
етапiв впровадження нововведень.

Iсторично поняття «технологiя» (грец. techne – мистецтво, майстернiсть
i logos – слово, вчення) у значеннi науки про майстернiсть виникло у зв’язку
з технiчним прогресом.

До основних ознак технологiї належить стандартизацiя, унiфiкацiя проце-
су, можливiсть його ефективного та економiчного вiдтворення вiдповiдно до
заданих умов. Технологiчний процес завжди передбачає чiтку послiдовнiсть
операцiй з використанням необхiдних засобiв (матерiалiв, iнструментiв) за
певних умов [1].

Впровадження педагогiчних технологiй в навчальних процесах окремих
дисциплiн є одним iз перспективних шляхiв пiдвищення ефективностi на-
вчання. Серед iнших, для нашого теоретичного та практичного дослiдження
ми видiлили технологiю спiвробiтництва, як одну з найбiльш перспективних
особисто-орiєнтованих технологiй.

Педагогiка спiвробiтництва заснована на принципах:
— взаємозалежнiсть членiв групи;
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— особиста вiдповiдальнiсть кожного члена групи за власнi успiхи й успi-
хи групи;

— спiльна навчально-пiзнавальна дiяльнiсть в групi;
— загальна оцiнка роботи групи [2].

Особливостi характеристик та органiзацiї технологiї спiвробiтництва ви-
вчали К. Д. Ушинський, С. Т. Шацький, В. Я. Корчак, К. Роджерс, Е. Берн.

За їх твердженням, навчання у спiвробiтництвi розглядається як метод.
Iснують кiлька варiантiв даного методу навчання:

Перший варiант «навчання в командi». Бiльшiсть варiантiв методу на-
вчання в спiвробiтництвi використовують iдеологiю саме цього варiанту. У
цьому варiантi особлива увага придiляється «груповим цiлям» i успiху всiєї
групи, який може бути досягнутий в результатi самостiйної роботи кожного
члена групи в постiйнiй взаємодiї з iншими членами цiєї ж групи при роботi
над темою, питанням, предметом вивчення. Завдання кожного учня полягає
не тiльки в тому, щоб зробити щось разом, а в тому, щоб пiзнати щось разом,
щоб кожен член команди оволодiв необхiдними знаннями, сформував потрi-
бнi навички i при цьому, щоб вся команда знала, чого досяг кожен учень [3].

Другий варiант навчання у спiвпрацi «пила». Був розроблений проф.
Elliot Aronson в 1978 р. i названий Jigsaw (у дослiвному перекладi з англiй-
ської – ажурна пила, машинна ножiвка). У педагогiчнiй практицi такий пiдхiд
iменується скорочено «пила» [4].

Учнi органiзуються в групи по 4-6 чоловiк для роботи над навчальним
матерiалом, який розбитий на фрагменти (логiчнi або смисловi блоки).
Наприклад, тема «Бiографiя видатного фiзика чи вченого» може бути роз-
бита на:

– причини що спонукали вченого до вибору предмета дослiдження;
– механiзм вирiшення наукової проблеми;
– труднощi наукового пошуку;
– оцiнка внеску вченого в розвиток науки.
Кожен член групи знаходить матерiал по своїй частинi.
Потiм учнi, якi вивчають один i той же питання, але складаються в рi-

зних групах, зустрiчаються i обмiнюються iнформацiєю як експерти з даного
питання. Це називається «зустрiччю експертiв».

Третiй варiант методу навчання в спiвробiтництвi «Вчимося разом».
Learning Together (вчимося разом) розроблений в унiверситетi штату Мiн-

несота в 1987 роцi (David Johnson, Roger Johnson). Клас розбивається на рi-
знорiднi (за рiвнем навченостi) групи в 3-5 чоловiк. Кожна група отримує
одне завдання, яке є частиною завдання будь якої теми, над якою працює
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весь клас. В результатi спiльної роботи окремих груп i всiх груп в цiлому
досягається засвоєння всього матерiалу. Всерединi групи учнi самостiйно ви-
значають ролi кожного у виконаннi загального завдання [5].

У навчаннi, побудованому на основi педагогiки спiвробiтництва важлива
мета – розвиток iнтелектуальних, духовних i фiзичних здiбностей, iнтересiв,
мотивiв, вироблення науково-матерiалiстичного свiтогляду. Змiстом уроку в
такому навчаннi є освоєння способiв пiзнання, суспiльно i особисто значу-
щих перетворень в навколишньої дiйсностi, а не програмнi знання i матерiал
пiдручника.

Учнi отримують можливiсть думати вiльно, говорити невимушено, емо-
цiйно, багато i уважно читати, аналiзувати, усвiдомлювати важливiсть знань
фiзики для життя i професiйної дiяльностi. Якщо навчальна робота учнiв має
такi риси, це обов’язково приводить до розвитку важливої якостi особистостi
– пiзнавальної мотивацiї , навчання школярiв набуває мотивiв.

Пiд мотивами розумiють спонукальну причину дiй i вчинкiв. На форму-
вання мотивiв впливають потреби, потяги, емоцiї, установки, iдеали та iнте-
реси. Проблема формування позитивної мотивацiї школярiв на уроках фiзики
залишається актуальною, безлiч педагогiв вчених – дидактiв займалися ви-
рiшенням цiєї проблеми [6].

Наше дослiдження також направлено на формування пiзнавальної моти-
вацiї учнiв при вивченнi фiзики. Його особливiстю є шлях досягнення резуль-
тату – розвиток мотивацiї за допомогою технологiї спiвробiтництва.

Практичний етап дослiдження нами був проведений у Слов’янському
хiмiко-механiчному технiкуму серед учнiв, якi вивчають фiзику за програ-
мою академiчного рiвня середньої школи. Викладачем фiзики в цьому за-
кладi є КотляровО.В., високо фаховий спецiалiст, який успiшно втiлював в
практику роботи основнi принципи, iдеї, методи та особливостi, притаман-
нi технологiї спiвробiтництва. Його розробки «навчання в командi», «пила»,
«вчимося разом», «зустрiч експертiв», добре вiдомi колегам та майбутнiм вчи-
телям. Наше сумiсне дослiдження було направлено на розвиток пiзнавальної
мотивацiї учнiв.

Наведемо перелiк етапiв нашої роботи:

– ознайомлення з теорiєю та практикою впровадження технологiї спiвро-
бiтництва, її «можливостей», для розвитку пiзнавальної мотивацiї при
навчаннi фiзики;

– дiагностування рiвня мотивацiї учнiв до вивчення фiзики та їх емоцiйно-
го ставлення до предмету на початку дослiдження (за Казанцевої Г.М.
та модифiкацiєю Андреєвої Ф.Д.);
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– органiзацiя вiдповiдних бесiд та пояснень учням, якi адаптували перехiд
вiд iндивiдуальної дiяльностi до групової;

– внесення змiн до календарно-тематичного планування з фiзики, якi б
передбачали застосування технологiї спiвробiтництва, що сприяють роз-
витку пiзнавальної мотивацiї учнiв, емоцiйної саморегуляцiї, констру-
ктивної взаємодiї, органiзованостi та вiдповiдальностi;

– розробка планiв – конспектiв урокiв з фiзики (тема: «Магнiтне поле») з
урахуванням використання рекомендацiй планування, вiдповiдного ди-
дактичного матерiалу, наочностей, сучасних засобiв навчання.

Створення емоцiйного настрою учнiв на уроках сприяли застосування,
нами традицiйних та iнновацiйних методичних прийомiв: iсторичних фактiв,
цiкавих дослiдiв, дидактичних iгор, твори художньої лiтератури, проблемнi
ситуацiї, нестандартнi прийоми навчання. Такi прийоми як тренiнги розумо-
вої дiяльностi у спiвпрацi та спiвробiтництвi допомагали наблизитися до мети
дослiдження.

Якщо на початку нашої роботи у студентiв першого курсу хiмiко-
механiчному технiкуму ми константували рiвень пiзнавальної мотивацiї дру-
гого та третього ступеня у 52 % учнiв, то наприкiнцi вiн складав 56 %. Резуль-
тати дослiдження (ще не кiнцевi) дозволяють судити про його актуальнiсть
своєчаснiсть та ефективнiсть у досягненi позитивних цiлей навчання.
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