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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми. Сьогодні кардинальні реформи в освітній політиці 

України зумовлені зміною вимог до високоосвіченої особистості учителя 

початкових класів та його готовності до організації навчання дітей молодшого 

шкільного віку. Відтак, вимоги часу та суспільства потребують перегляду 

відповідності професійного рівня педагогічних кадрів сучасним підходам до 

навчання учнів. 

Із метою системної модернізації освітньої галузі в Україні прийнято цілу 

низку державних нормативних документів, а саме: Національну стратегію 

розвитку освіти в Україні на 2012-2021 рр. (2012), Закон України «Про вищу 

освіту» (2014), проєкт Концепції розвитку освіти України на період 2015-2025 

років (2014), Закон України «Про освіту» (2017), Концепцію «Нова українська 

школа» (2016), Концепцію розвитку педагогічної освіти (2018) та ін. Ці 

нормативні документи спрямовані на реалізацію інноваційної політики в освіті, 

вміщують теоретичні положення щодо організації процесу професійної 

підготовки майбутніх учителів початкової школи.  

Зазначені в законах, проєктах і концепціях питання модернізації вищої 

освіти, шляхи удосконалення освітнього процесу потребують практичної 

реалізації й імплементації із урахуванням реалій сьогодення та сучасних наукових 

доробок.  

Необхідність розв’язання нових соціально-педагогічних завдань вищої 

школи визначає потребу в удосконаленні процесу професійно-педагогічної 

підготовки майбутнього вчителя початкових класів, що базується на використанні 

сучасних технологій навчання молодших школярів на підґрунті їх спільної праці й 

партнерства. У системі підготовки майбутніх учителів особливе місце має 

посідати групова навчальна діяльність, що має значні можливості щодо 

формування особистості молодшого школяра та підвищення його інтересу до 

навчання. У процесі групової навчальної діяльності студенти навчаються разом, 

реалізують природне прагнення до спілкування та здатності до співпраці, 

взаєморозуміння та взаємодопомоги. Використання групової навчальної 

діяльності залежить від рівня згуртованості її членів, значущості й корисності для 

них запропонованих завдань, правильної організації роботи в групі, наявності 

лідерів тощо. Нові можливості щодо групової навчальної діяльності студентів 

відкриває технологія партнерства. За її використання створюються умови для 

розвитку в майбутніх фахівців самостійності в керуванні власною поведінкою, 

наполегливості в розв’язанні освітніх завдань, толерантності в спілкуванні й 

взаємодії із іншими. 

У контексті нашого дослідження особлива теоретична вага відведена 

психолого-педагогічним дослідженням групових форм пізнавальної навчальної 

діяльності (А. Дуднік, В. Дьяченко, С. Карплюк, І. Кравченко, Л. Луцинкевич та 

ін.); концептуальним положенням теорії і методики професійної підготовки 

майбутнього вчителя початкових класів (В. Бондар, А. Коломієць, Н. Кудикіна, 

А. Міненок, О. Савченко, Л. Хомич, І. Шапошнікова та ін.). Авторські методики 

використання педагогічної технології співробітництва базуються на основних 
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положеннях таких науковців як Ш. Амонашвілі, І. Волков, Г. Бриль, 

Т. Бесарабова, І. Іванов, Є. Ільїн, В. Караковський, С. Лисенкова, В. Шаталов, 

М. Щетинін та ін. Різні питання технології та педагогіки партнерства 

висвітлюються у працях О. Барабаш, О. Вознюк, І. Ворожцової, Ю. Кулюткіна, 

А. Мітіної, Є. Новоженіної, К. Полупан, Г.  Селевка та ін. 

Окремі аспекти організації навчальної групової діяльності студентів 

розглядаються у німецькій педагогіці: W. Arjaan, I. Besemer, J. Dean, D. Goleman, 

W. Henk, S. Mertens та ін. Учені англомовних країн висвітлюють питання 

кооперативного навчання (N. Davidson, C. Hinckley, P. Heller, M. Hollabaugh, 

D. Johnson, R. Johnson, S. Kagan, C. Major, K. Smith, M. Smith, G. Volk), вплив 

спільного навчання на розвиток студентів (A. Cabrera, J. Crissman, E. Bernal, 

A. Nora, P. Terenzini, E. Pascarella), використання групових форм роботи в 

позааудиторній діяльності (A. Love, A. Dietrich, J. Fitzgerald, D. Gordon), уплив 

комп’ютерного опосередкованого спільного навчання на розв’язання різних 

проблем (D. Uribe, J. Klein, H. Sullivan). 

Однак, варто зазначити, що в дослідженнях цих й інших авторів 

розглядаються переважно загальні аспекти використання групової навчальної 

діяльності в освітньому процесі. Натомість, недостатньо дослідженою 

залишається проблема підготовки майбутніх учителів початкових класів до 

групової навчальної діяльності засобами технології партнерства.  

Науковий аналіз досліджуваної проблеми та сучасного стану професійної 

підготовки майбутніх учителів початкових класів у педагогічних закладах вищої 

освіти засвідчує, що їхня обізнаність у можливостях групової навчальної 

діяльності молодших школярів засобами технології партнерства не повністю 

відповідає сучасним вимогам до організації освітнього процесу. Доказом цьому є 

одноманітність й усталеність уроків у початковій школі, домінування 

індивідуальних і колективних форм роботи, відмова від творчих підходів до 

групової діяльності, що негативно позначається на результативності здійснення 

освітнього процесу в загальноосвітніх школах. Зазначена обставина 

ускладняється низкою суперечностей між: 

– об’єктивною потребою школи першого ступеня в оптимальній реалізації 

педагогічного потенціалу групової навчальної діяльності та розповсюдженою 

недооцінкою використання технології партнерства в освітньому процесі 

початкової школи; 

– необхідністю формування готовності майбутніх учителів початкових 

класів до групової навчальної діяльності та недостатнім рівнем їх підготовки в 

закладах вищої освіти до цього виду діяльності; 

– потребою удосконалення змісту професійної підготовки майбутніх 

учителів початкових класів шляхом застосування технології партнерства та 

недостатнім рівнем розробленості методичних прийомів і рекомендацій щодо їх 

використання.  

Актуальність проблеми дослідження та недостатній рівень її теоретичної і 

практичної розробленості зумовили вибір теми дисертаційного дослідження – 

«Формування готовності до групової навчальної діяльності майбутніх 

учителів початкових класів засобами технології партнерства». 
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Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційне дослідження виконано відповідно до наукової теми кафедри 

загальної педагогіки і педагогіки вищої школи ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький 

державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» «Інноваційна 

підготовка майбутніх учителів до професійної діяльності в умовах євроінтеграції» 

(державний реєстраційний номер 0118U005234).  

Тему дисертації затверджено вченою радою ДВНЗ «Переяслав-

Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» 

(протокол № 4 від 25.11.2015 р.). 

Мета дослідження – теоретично обґрунтувати й експериментально 

перевірити педагогічні умови й модель формування готовності майбутніх 

учителів початкових класів до групової навчальної діяльності засобами технології 

партнерства. 

Завдання дослідження:  
1. З’ясувати сутнісні ознаки сучасної групової навчальної діяльності та 

можливості застосування технології партнерства в практиці професійної 

підготовки вчителів; визначити сутність поняття «готовність до групової 

навчальної діяльності майбутніх учителів початкових класів засобами технології 

партнерства».  

2. Виокремити критерії та структуру готовності до групової навчальної 

діяльності майбутніх учителів початкових класів засобами партнерства. 

3. Теоретично обґрунтувати педагогічні умови формування готовності до 

групової навчальної діяльності майбутніх учителів початкових класів засобами 

технології партнерства.  

4. Розробити й експериментально перевірити модель і розвивальну 

програму формування готовності до групової навчальної діяльності майбутніх 

учителів початкових класів засобами технології партнерства.  

Об’єкт дослідження – професійна підготовка майбутнього вчителя 

початкових класів у вищому педагогічному закладі освіти. 

Предмет дослідження – педагогічні умови формування готовності до 

групової навчальної діяльності майбутніх учителів початкових класів засобами 

технології партнерства. 

Методи дослідження: теоретичні: порівняння, систематизація поглядів 

учених на різні аспекти досліджуваної проблеми, аналіз наукової психолого-

педагогічної літератури й нормативної документації для визначення мети, 

предмета, завдань дослідження; метод наукового моделювання із метою 

створення моделі формування готовності до групової навчальної діяльності 

майбутніх учителів початкових класів засобами технології партнерства; 

емпіричні: анкетування, опитування, спостереження, тестування, педагогічний 

експеримент (констатувальний і формувальний етапи), узагальнення передового 

досвіду для перевірки ефективності визначених педагогічних умов формування 

досліджуваного феномена, діагностики рівнів підготовки майбутніх учителів 

початкових класів до групової навчальної діяльності засобами технології 

партнерства; методи математичної статистики для обробки інформації, 

кількісного та якісного аналізу емпіричних даних. 
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Наукова новизна отриманих результатів полягає в тому, що: 

– вперше сформульовано визначення поняття «готовність до групової 

навчальної діяльності майбутніх учителів початкових класів засобами технології 

партнерства» (цілісна, інтегративна якість, сукупність особистісних 

здатностей, що розвинуті в процесі професійної підготовки з використанням 

методів, прийомів, стратегій та засобів суб’єкт-суб’єктної взаємодії на засадах 

толерантності, творчості й забезпечують їм ефективне виконання професійних 

функцій у початковій школі); теоретично обгрунтована й реалізована в практиці 

навчання модель формування готовності до групової навчальної діяльності 

майбутніх учителів початкових класів засобами технології партнерства 

(теоретико-методологічний, змістовно-процесуальний, критеріально-

оцінювальний блоки, що встановлюють взаємозв’язки між метою, 

методологічними підходами, змістом, принципами, педагогічними умовами, 

формами, методами, етапами, структурою і рівнями формування 

досліджуваного феномена); теоретично обгрунтовано й експериментально 

перевірено педагогічні умови формування готовності до групової навчальної 

діяльності майбутніх учителів початкових класів засобами технології партнерства 

(мотивоване залучення студентів до групової навчальної діяльності та співпраці, 

розвиток їх педагогічних і соціальних цінностей; створення емоційно-

комфортного освітнього середовища суб’єкт-суб’єктної взаємодії у вищій школі, 

переорієнтація змісту психолого-педагогічних дисциплін підготовки майбутніх 

учителів початкових класів на ґрунтовне вивчення основ технології партнерства 

й організацію групової навчальної діяльності; використання інноваційних форм, 

методів, стратегій навчання для формування професійних умінь і навичок, 

залучення студентів до активної групової навчальної діяльності засобами 

технології партнерства; розвиток особистісних якостей майбутніх учителів 

початкових класів у процесі групової роботи та застосування технології 

партнерства); 

– уточнено критерії (мотиваційні утворення особистості; наявність 

системних педагогічних знань, здатність до емпатії; творча взаємодія учасників 

групової роботи, сформованість умінь групової навчальної діяльності, 

поведінкова гнучкість; автономність, рефлексія власної діяльності), структурні 

компоненти (мотиваційно-ціннісний, когнітивно-емоційний, креативно-

операційний, особистісно-рефлексивний), рівні (високий, середній, низький) 

готовності до групової навчальної діяльності майбутніх учителів початкових 

класів засобами технології партнерства; сутнісні ознаки понять «готовність до 

групової навчальної діяльності майбутніх учителів початкових класів», 

«технологія партнерства в освіті»;  

– подальшого розвитку набули технології (кооперативного, взаємного, 

інтерактивного, проблемного, перевернутого навчання) та методи формування 

готовності майбутніх учителів початкових класів до групової навчальної 

діяльності засобами технології партнерства.  

Практичне значення отриманих результатів полягає в апробації моделі й 

педагогічних умов формування готовності до групової навчальної діяльності 

майбутніх учителів початкових класів засобами технології партнерства; реалізації 
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розвивальної програми формування досліджуваної фпроблеми; розробці 

авторської анкети «Теоретико-методична обізнаність щодо організації групової 

навчальної діяльності в початковій школі» й комплексної діагностичної методики 

визначення сформованості досліджуваного феномена.  

Отримані результати дослідження можуть бути використані в педагогічних 

закладах вищої освіти в процесі професійної підготовки майбутніх учителів 

початкових класів, а також у системі післядипломної освіти; під час проведення 

спецсемінарів і в самоосвіті.  

Результати дослідження упроваджено в освітній процес КНЗ Київської 

обласної ради «Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних 

кадрів» (довідка № 142/1 від 23.12.2019 р.), ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький 

державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди (довідка № 833 від 

23.12.2019 р.), Національного педагогічного університету імені 

М. П. Драгоманова (довідка № 07-10/482 від 17.07.2020 р.). 

Особистий внесок здобувача. Основні ідеї, теоретичні положення, 

висновки й рекомендації, що наведені в дисертації й опубліковані у вітчизняних і 

зарубіжних виданнях, належать автору. У статті [4] у співавторстві з О. Шапран 

автором описано методику проведення констатувального експерименту; [5] у 

співавторстві з О. Шапран – визначено й обґрунтовано педагогічні умови 

формування готовності до групової навчальної діяльності майбутніх учителів 

початкових класів засобами технології партнерства. 

Апробація матеріалів дисертації. Основні положення і результати 

дослідження доповідалися та обговорювалися на міжнародних науково-

практичних конференціях: «Сучасна українська освіта: стратегії та технології 

навчання молоді і дорослих» (Переяслав, 27.02.2019 р., форма участі – заочна), 

«Сучасна українська освіта: стратегії та технології навчання молоді і дорослих» 

(Переяслав, 27.02.2020 р., форма участі – заочна), «Інноваційні арт-терапевтичні 

технології – 2020» (Переяслав, 12.03.2020, форма участі – заочна); на наукових 

семінарах: семінар-консультація для переможців другого туру Всеукраїнського 

конкурсу «Учитель року – 2019» (Київ, 12.02.2019 р., форма участі – очна); семінар-

практикум для керівників регіональних методичних служб «Технологія 

розроблення освітньої програми ЗЗСО» (у рамках Міжнародного саміту 

«Стратегічне партнерство: Освіта. Наука. Влада») (Київ, 14.02.2019 р., форма 

участі – очна); семінар-практикум для керівників регіональних методичних служб 

«Технологія розроблення освітньої програми ЗЗСО» (Київ, 17.04.2019 р., форма 

участі – очна); семінар mini-EdCamp Odesa «Освітнє середовище НУШ: територія 

оновлення та партнерства» (Одеса, 13.04.2019 р., форма участі – очна); семінар-

практикум «Проектування траєкторії професійного розвитку вчителя» (Біла 

Церква, 13.06.2019 р., форма участі – очна). 

Публікації. Основні положення й результати дослідження висвітлено в 9 

наукових працях (2 – у співавторстві), серед яких: 5 статей у наукових фахових 

виданнях, 1 – у зарубіжному виданні, 2 тез у збірниках матеріалів наукових 

конференцій, 1 публікація – в науково-методичному виданні. 

Структура та обсяг дисертації. Робота складається із анотацій 

українською й англійською мовами, списку умовних позначень, вступу, трьох 
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розділів, висновків до кожного розділу, загальних висновків, списку 

використаних джерел (230 найменувань, із них 32 – іноземною мовою), 10 

додатків. Загальний обсяг дисертації – 222 сторінки, з них 170 сторінок основного 

тексту. Робота вміщує 12 таблиць та 2 рисунки на 5 сторінках. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

У вступі обґрунтовано актуальність проблеми дослідження, конкретизовано 

її зв’язок із науковими програмами, планами, темами, визначено мету й завдання 

дослідження; об’єкт, предмет; охарактеризовано методи наукового пошуку; 

розкрито наукову новизну й практичне значення роботи; висвітлено відомості про 

апробацію і публікації автора, наведено дані про структуру й обсяг дисертації. 

У першому розділі – «Теоретичні засади підготовки до групової 

навчальної діяльності майбутніх учителів початкових класів засобами 

технології партнерства» – розглянуто підготовку до групової навчальної 

діяльності майбутніх учителів початкових класів в умовах Нової української 

школи; використання технології партнерства в груповій навчальній діяльності 

майбутніх учителів початкових класів; критерії і структуру готовності до групової 

навчальної діяльності майбутніх учителів початкових класів засобами технології 

партнерства. 

З’ясовано, що сьогодні увага громадськості та вчителів початкової школи 

прикута до імплементації Концепції «Нова українська школа», яка визначає 

основні напрями модернізації освітнього процесу й ґрунтується на партнерстві 

між учнем, учителем і батьками. Підготовка сучасних учителів початкової школи 

в закладах вищої освіти передбачає формування у них готовності до групової 

навчальної діяльності засобами технології партнерства. Доведено, що сутність 

проблеми готовності як психолого-педагогічного феномена розглядається у 

працях ряду науковців (Б. Ананьєв, Н. Антонова, В. Бондар, О. Бондарчук, 

Ю. Гільбух, А. Деркач, О. Дуплійчук, Л. Кондрашова, В. Крутецький, М. Левітов, 

А. Линенко, І. Мозуль, К. Платонов, Ю. Поваренков, Н. Пов’якель, М. Прокоф’єва, 

З. Рєшитова, О. Ростунов, С. Рубінштейн, В. Семиченко, Л. Суботіна, 

Д. Узнадзе, О. Хрущ-Ріпська, П. Шавір та ін.), які засвідчують різні підходи до 

визначення цього поняття як: якість або властивість особистості; наявність 

певних здібностей; психічний стан; складне, системне, особистісне утворення; 

установка; активний стан особистості в діяльності; підготовленість до 

діяльності; мета й результат професійної підготовки тощо. Частіше всього 

науковці досліджують цю дефініцію у двох аспектах – функціональному (як 

певному психічному стану, що забезпечує високий рівень досягнень під час 

виконання того чи іншого виду діяльності) й особистісному (як якості або 

властивості особистості; наявності певних здібностей та здатностей). 

Визначено, що готовність до педагогічної діяльності майбутніх учителів 

початкових класів можна вважати цілісною, інтегративною якістю, сукупністю 

особистісних здатностей, що є метою і результатом процесу підготовки фахівців у 

закладах вищої освіти, та забезпечує ефективне виконання професійних функцій. 

Вивчення проблеми організації групової навчальної діяльності учнів і 

студентів зарубіжними (I. Besemer; J. Dean; D. Goleman; W. Henk, W. Arjaan; 
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S. Kagan; S. Mertens; K. Smith) та вітчизняними (М. Артюшина, О. Варакута, 

О. Ганчук, А. Дуднік, С. Карплюк, І. Кравченко, Л. Луцинкевич, С. Ратовська, 

О. Старовойтова, Т. Хріненко, О. Янжула) науковцями надали можливість 

визначити істотні ознаки групової навчальної діяльності, а саме: наявність 

спільної мети діяльності, чіткий розподіл функцій між членами групи, організація 

групового пошуку рішень, виконання індивідуальних завдань та обов’язкове їх 

обговорення у групі, оцінка внеску кожного члена групи в загальний результат 

роботи групи, підтримка та координація роботи групи викладачем. 

З’ясовано труднощі групової навчальної роботи студентів (об’єднання їх у 

групи; необхідність додаткових затрат часу на підготовку деяких видів групової 

роботи; можливість здобуття усіма групами однакових результатів у деяких 

завданнях) і переваги групової навчальної діяльності над традиційними формами 

навчання (оптимізація виконання роботи викладача й студентів; підвищення 

ефективність засвоєння навчального матеріалу, удосконалення уміння і навичок; 

формування мотивів навчання, професійного інтересу, особистої 

відповідальності студента за результати навчання; активізація навчальної 

діяльності (планування, рефлексія, самоконтроль, взаємоконтроль)). Доведено 

безпосередні зв’язки групової навчальної діяльності зі комунікативною та 

соціальною компетентностями. 

Виявлено, що сучасна вища школа зорієнтована на використання сучасних 

педагогічних технологій, які перевірені часом і відкривають нові можливості для 

удосконалення освітнього процесу. Однією із таких технологій є «технологія 

партнерства». Прототипом цієї технології є «педагогіка співробітництва (співпраці)», 

яка інтенсивно розвивалася у 80-х, на початку 90-х років ХХ ст. (Ш. Амонашвілі, 

І. Волков, І. Іванов, Є. Ільїн, В. Караковський, С. Лисенкова, Л. і Б. Нікітіни, 

В. Шаталов, М. Щетинін та ін.). У процесі розвитку технологія співробітництва 

(співпраці) набула нових особливостей й еволюціонувала в технологію партнерства, 

в її структурі з’являлися нові підходи, методи досягнення результату.  

Доведено, що феномен партнерства трактується науковцями (О. Вознюк 

І. Ворожцова І. Підласий К. Полупан та ін.) по-різному: як форма реалізації 

співробітництва, умова оптимального спілкування у педагогічній діяльності, вища 

форма педагогічних взаємодій при вирішенні творчих завдань, принцип 

педагогічної взаємодії, підструктура особистісно розвиваючої ситуації. 

Визначено, що партнерство – це співробітництво, що конструює всю спільну 

діяльність, спілкування і поведінку на основі добровільної відповідальності та 

рівності в досягненні загальних цілей і результатів діяльності. Особливостями 

партнерства вважаються: позитивне та гуманістичне ставлення до іншої людини 

як до рівної, із якою потрібно співпрацювати на основі спільної мети з 

урахуванням власних прагнень; узгодження своїх інтересів і намірів із груповими. 

Партнерство є типом симетричних відносин, де обидва учасники взаємодії 

представлені як суб’єкти. Це відносини горизонтального типу на відміну від 

вертикальних суб’єктно-об’єктних відносин. Два фактори забезпечують симетрію 

відносин: дотримання психологічної безпеки партнера діяльності навчання і 

прийняття партнера, визнання його унікальності.  

З’ясовано, що технологія партнерства має багато різновидів: перехід на 
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навчання за контрактами, взаємонавчання, коопероване навчання, колективний 

пошук знань, проблемне навчання, проєктне навчання, інтенсивне навчання, 

інтерактивне навчання тощо. Організація освітнього процесу вищої школи на 

основі технології партнерства передбачає опанування студентами різними 

стратегіями навчання, що сприяють розвитку їх комунікабельності, толерантності, 

самостійності, автономності, прагнення до самовдосконалення.  

Уточнено сутність поняття «технологія партнерства в освіті» – це 

система використання у певній послідовності методів, прийомів, стратегій та 

засобів суб’єкт-суб’єктної взаємодії учасників освітнього процесу на засадах 

толерантності та творчості. Визначено, що важливим для технології 

партнерства є те, що вона будується на використанні методу групової роботи як 

найбільш поширеної форми кооперації.  

Виокремлено основні принципи партнерських ділових взаємин, а саме: 

повага до особистості; доброзичливість, свідоме управління процесом взаємодії, 

розподілене лідерство, соціальне партнерство. Плюсами застосування технології 

партнерства в навчанні студентів визначено: розвиток їх самостійності та 

рефлексивності; свобода в прийнятті рішень; можливість виходити з власних 

мотивів, цінностей, ідеалів, інтересів і потреб у способах своєї діяльності; у роботі 

викладачів – звільнення від постійного догляду за студентами, контролю кожного 

їх кроку. 

У дослідженні запропоновано авторське визначення поняття «готовність 

до групової навчальної діяльності майбутніх учителів початкових класів 

засобами технології партнерства» – цілісна, інтегративна якість, сукупність 

особистісних здатностей, що розвинуті в процесі професійної підготовки з 

використанням методів, прийомів, стратегій та засобів суб’єкт-суб’єктної 

взаємодії на засадах толерантності, творчості й забезпечують їм ефективне 

виконання професійних функцій у початковій школі.  

У процесі дослідження визначено структурні компоненти, критерії та 

показники готовності до групової навчальної діяльності майбутніх учителів 

початкових класів засобами технології партнерства. Мотиваційно-ціннісний 

компонент – критерій готовності: мотиваційні утворення особистості; показники 

готовності: мотивація навчальної діяльності, усвідомлення соціальних та 

педагогічних цінностей; орієнтація на ділову співпрацю. Когнітивно-емоційний 

компонент – критерій готовності: наявність системних педагогічних знань, 

здатність до емпатії; показники готовності: теоретико-методична обізнаність 

щодо організації групової навчальної діяльності; здатність знаходити компромісні 

рішення у процесі групової роботи; емпатійність, схильність встановлювати 

товариські відносини з іншими. Креативно-операційний компонент – критерій 

готовності: творча взаємодія учасників групової роботи, сформованість умінь 

групової навчальної діяльності, поведінкова гнучкість; показники готовності: 

здатність до педагогічної творчості; наявність комунікативних й організаторських 

умінь; здатність вибудувати власний алгоритм дій у процесі групової навчальної 

діяльності; уміння співпрацювати з різними партнерами в групі та команді. 

Особистісно-рефлексивний компонент – критерій готовності: автономність, 

рефлексія власної діяльності; показники готовності: самостійність при 
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плануванні діяльності та поведінки в груповій навчальній діяльності, 

незалежність суджень, здатність до аналізу й самооцінювання стилю та 

результату суб’єкт суб’єктної взаємодії. 

У другому розділі – «Моделювання готовності до групової навчальної 

діяльності майбутніх учителів початкових класів засобами технології 

партнерства» – визначено методологічні підходи досліджуваного феномена; 

обґрунтовано педагогічні умови, наведено структурну й змістову характеристику 

моделі підготовки до групової навчальної діяльності майбутніх учителів 

початкових класів засобами технології партнерства.  

Методологічними підходами дослідження стали основні положення 

аксіологічного, компетентнісного, особистісно-діяльнісного, комунікативного, 

акмеологічного підходів. Аксіологічний підхід (М. Боришевський, С. Вітвицька, 

І. Зязюн, Т. Калюжна, А. Нікора та ін.) передбачає виховання гуманістичного та 

толерантного типу особистості студента, прийняття майбутніми вчителями 

початкових класів моральних ідеалів й усвідомлення власних цінностей, 

прагнення до постійного самовдосконалення, досягнення успіху в професійній 

діяльності. Компетентнісний підхід (Н. Ашиток, Л. Овсієнко, О. Овчарук, 

Д. Равен, О. Ходань, А. Хуторськой, W. Hutmacher та ін.) спрямований на 

розвиток умінь розв’язувати проблеми, що виникають у навчальній і практичній 

діяльності, у сферах етичних, соціальних, професійних, особистих взаємовідносин 

майбутніх учителів початкових класів. Особистісно-діяльнісний підхід 

(Б. Ананьєв, О. Бігич, С. Безбородих, Г. Борин, В. Будак, І. Бех, І. Княжева, 

О. Пєхота та ін.) передбачає організацію групової навчальної діяльності 

майбутніх учителів початкових класів із урахуванням їх особливостей та 

здатностей. Комунікативний підхід (Т. Богданова, С. Король, О. Локша 

В. Лучкевич, М. Прицак, А. Сергієнко та ін.) окреслений як основний етап у 

формуванні готовності до групової навчальної діяльності майбутніх учителів 

початкових класів засобами технології партнерства, що зорієнтований на розвиток 

здатності діалогового спілкування студентів у процесі їх суб’єкт-суб’єктної 

взаємодії. Акмеологічний підхід (А. Деркач, O. Дубасенюк, С. Вітвицька, 

Н. Кузьмина-Гаршина, Г. Сотська та ін.) полягає у вивченні особистості як 

цілісного феномена в єдності її суттєвих сторін (особистість, індивідуальність, 

суб’єкт взаємодії); орієнтації студентів на постійний саморозвиток і 

самовдосконалення, розвиток рефлексії, власного самоусвідомлення у процесі 

групової навчальної діяльності. 

Доведено, що педагогічні умови в науковій літературі (Л. Бахмат, 

М. Ковальчук, О. Ліба, В. Манько, І. Мозуль та ін.) характеризуються як чинники 

від яких залежать ефективність функціонування педагогічної системи; сукупність 

факторів і компонентів навчального процесу; сукупність спеціальних методів, 

форм навчання; сукупність внутрішніх параметрів та зовнішніх характеристик 

освітнього процесу; сукупність об’єктивних можливостей змісту, форм, методів і 

прийомів підвищення ефективності освітнього процесу тощо. Попри деякі 

розбіжності у визначенні цього поняття загальним положенням залишається 

розгляд педагогічних умов як певної сукупності (факторів, компонентів, змісту, 

форм, методів, прийомів, внутрішніх параметрів та зовнішніх характеристик 
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освітнього процесу), що підвищують його ефективність. 

Педагогічні умови формування готовності майбутніх учителів початкових 

класів до групової навчальної діяльності розглядаємо як сукупність внутрішніх 

параметрів та зовнішніх характеристик освітнього процесу, що детермінують 

мету, зміст та результат процесу формування означеної готовності засобами 

технології партнерства. У дослідженні визначено ряд педагогічних умов 

формування досліджуваного феномена: мотивоване залучення студентів до 

групової навчальної діяльності та співпраці, розвиток їх педагогічних та 

соціальних цінностей; створення емоційно-комфортного освітнього середовища 

суб’єкт-суб’єктної взаємодії у вищій школі, переорієнтація змісту психолого-

педагогічних дисциплін підготовки майбутніх учителів початкових класів на 

ґрунтовне вивчення основ технології партнерства й організацію групової 

навчальної діяльності; використання інноваційних форм, методів, стратегій 

навчання для формування професійних умінь і навичок, залучення студентів до 

активної групової навчальної діяльності засобами технології партнерства; 

розвиток особистісних якостей майбутніх учителів початкових класів 

(автономності, толерантності, рефлективності) в процесі групової роботи та 

використання технології партнерства. 

Застосування у дослідженні методу моделювання надало можливість 

створити модель формування готовності до групової навчальної діяльності 

майбутніх учителів початкових класів засобами технології партнерства, що 

складається із трьох взаємопов’язаних блоків (теоретико-методологічного, 

змістовно-процесуального, критеріально-оцінювального), які узгоджуються між 

собою й обумовлюють концепцію й етапність формувального експерименту 

(рис. 1). 

Теоретико-методологічний блок вміщує мету, яка полягає у формуванні 

готовності до групової навчальної діяльності майбутніх учителів початкових 

класів засобами технології партнерства, й завдання дослідження (стимулювання 

позитивної мотивації до групової навчальної діяльності; вдосконалення 

теоретико-методичної обізнаності щодо організації групової навчальної 

діяльності та технології партнерства; формування умінь групової навчальної 

діяльності, розвиток схильності до емпатії, встановлення товариських відносин із 

іншими; розвиток особистісних якостей).  

Складовою цього блоку моделі формування готовності до групової 

навчальної діяльності майбутніх учителів початкових класів засобами технології 

партнерства стали визначені на основі методологічних підходів принципи 

організації дослідження, а саме: принцип взаємодії – включення усіх студентів у 

групову навчальну діяльність на основі їхньої позитивної суб’єкт-суб’єктної 

взаємодії; принцип активності та творчості – залучення студентів до освітнього 

процесу, що базується на проявах творчості в процесі застосування таких 

різновидів навчання як коопероване, інтерактивне, проблемне, проєктне, 

інтенсивне тощо; принцип суб’єкт-суб’єктних відносин – організація навчання на 

основі скерування узгоджених кроків спільної діяльності студентів, діалогу 

партнерів; принцип комфортності – створення комфортних умов навчання, у 

яких студент  відчуває  свою  інтелектуальну  спроможність,  атмосферу  взаємної 
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Рис. 1.  Модель формування готовності до групової навчальної діяльності 
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майбутніх учителів початкових класів засобами технології партнерства. 

емоційної й інтелектуальної підтримки, доброзичливості, співпраці, 

співтворчості; принцип рефлексії групової навчальної діяльності – усвідомлення 

суб’єктності через постійний рефлексивний аналіз власної діяльності та її 

наслідків для інших учасників освітнього процесу, здатність формулювати 

рефлексивні оцінки щодо самоусвідомлення власних професійних умінь й 

особистісних якостей. 

Змістовно-процесуальний компонент передбачає переорієнтацію змісту 

психолого-педагогічних дисциплін вищої школи на підготовку майбутніх 

учителів початкових класів до застосування технології партнерства, 

вдосконалення теоретико-методичної обізнаності щодо організації групової 

навчальної діяльності, прийняття компромісних рішень у процесі групової роботи 

та вирішення конфліктів; розвиток їх схильності до емпатії, встановлення 

товариських відносин із іншими при вивченні таких психолого-педагогічних 

дисциплін як «Педагогіка», «Психологія», «Історія педагогіки», «Педагогічна 

творчість», «Новітні педагогічні технології у початковій школі», «Педагогіка 

вищої школи», «Психологія вищої школи», методики навчання предметів 

початкової школи тощо.  

Основою цього блоку стала реалізація виокремлених педагогічних умов 

формування досліджуваного феномена за допомогою традиційних (колективні 

(лекції); групові (семінарські, практичні), індивідуальні (самостійна робота) й 

інноваційних форм організації освітнього процесу (коопероване, інтерактивне, 

проблемне, інтенсивне, перевернуте навчання). У процесі формування готовності 

до групової навчальної діяльності майбутніх учителів початкових класів засобами 

технології партнерства передбачено використання наступних стратегій навчання: 

метакогнітивних (зосередження на самонавчанні, визначення мети навчання, 

організація і планування власного освітнього процесу, самомоніторинг і 

самооцінка); афективних (підвищення власної мотивації, зниження відчуття 

тривожності, позитивне самоналаштовування на співпрацю); соціальних 

(кооперація, емпатія, правильність постановки запитань, з’ясування наявності 

взаєморозуміння, звернення за допомогою); пізнавальних (рецепція та 

продукування ідей, аналізування та міркування, резюмування, визначення 

головних ідей). 

Критеріально-оцінювальний компонент моделі формування готовності до 

групової навчальної діяльності майбутніх учителів початкових класів засобами 

технології партнерства передбачає визначення структури досліджуваного 

феномена на основі критеріїв та виявлення рівнів сформованості означеного виду 

готовності студентів (високий, середній, низький).  

У третьому розділі – «Експериментальна перевірка ефективності 

формування готовності до групової навчальної діяльності майбутніх 

учителів початкових класів засобами технології партнерства» – 

охарактеризовано організацію та результати дослідно-експериментальної роботи 

щодо формування готовності до групової навчальної діяльності майбутніх 

учителів початкових класів засобами технології партнерства. 

У процесі організації і проведення експериментальної роботи згідно 
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компонентного складу досліджуваного феномена було підібрано діагностичні 

методики визначення рівнів готовності до групової навчальної діяльності 

майбутніх учителів початкових класів, а саме: «Діагностика мотивів навчальної 

діяльності студентів» А. Реана, В. Якуніна у модифікації Н. Бадмаєвої; авторська 

методика «Теоретико-методична обізнаність щодо організації групової навчальної 

діяльності в початковій школі»; «Діагностика прийняття інших» (В. Фей); 

«Діагностика комунікативних і організаторських схильностей (КОС-2)» і 

«Самооцінка рівня онтогенетичної рефлексії» (за М. Фетискіним, В. Козловим, 
Г. Мануйловим). 

На етапі констатувального експерименту доведено, що в переважної 

більшості респондентів діагностувався середній рівень прояву компонентів 

готовності до групової навчальної діяльності (мотиваційно-ціннісного, 

когнітивно-емоційного, креативно-операційного, особистісно-рефлексивного), які 

коливалися у межах від 57,56% до 63,95%. Низький рівень був притаманний 

приблизно четвертій частині респондентів (23,26% – 28,49%). Прояви високого 

рівня покомпонентного складу досліджуваного феномена становили від 7,56% 

(особистісно-рефлексивний компонент) до 18,60% (когнітивно-емоційний). 

Для проведення формувального експерименту визначалися контрольні й 

експериментальні групи, доводилась їх статистична однорідність. Формувальний 

експеримент і реалізація розвивальної програми дослідження проводилися у три 

етапи.  

Перший – мотиваційно-стимулювальний етап передбачав мотивоване 

залучення студентів до співпраці й партнерства, активне засвоєння теоретичних 

знань щодо організації групової навчальної діяльності учнів початкових класів у 

процесі вивчення педагогічних дисциплін, ознайомлення із сучасними 

технологіями партнерства. На початку експериментальної роботи з майбутніми 

вчителями початкових класів проводилася робота щодо мотивованого залучення 

до навчання. Для цього застосовувалися наступні їх методи та прийоми: 
врахування запитів, інтересів студентів, застосування для обговорення різних тем 

означеної проблематики, які надавали їм можливість проявити власну 

самостійність й ініціативність; використання методів стимулювання навчальної 

діяльності – ситуацій успіху в процесі залучення до навчання всіх студентів і 

виконання завдань, посильних для них; заохочення студентів шляхом постійного 

спостереження за їх досягненнями в навчанні та їх відзначенням, отже, розвитку 

віри в себе. Особливого значення у процесі розвитку позитивної мотивації 

майбутніх учителів початкових класів до навчання набуло включення студентів у 

групову діяльність, застосування ігрових та змагальних методів роботи, 

взаємоперевірка знань шляхом надання студентам допомоги один одному. 

Другий – партнерсько-груповий етап розвивальної програми сприяв 

розвитку умінь і навичок групової роботи, творчих здібностей студентів у 

практичній діяльності з використанням таких форм організації освітнього процесу 

як: кооперативне навчання (робота в малих групах, де ефективно поєднується 

використання традиційних й інноваційних методів); взаємне навчання (передача 

знань від більш підготовлених студентів своїм товаришам); інтерактивне 

навчання (співнавчання і взаємонавчання студентів із використанням 
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інтерактивних технологій і методів навчання); проблемне навчання (розв’язання 

студентами проблемних ситуацій); перевернуте навчання (засвоєння нового 

матеріалу в процесі самостійної роботи студентів із відповідним інструментарієм 

у поєднанні з груповою практичною навчальною діяльністю).  

Третій етап програми (результативно-рефлексивний) був спрямований на 

розвиток особистісних якостей майбутніх учителів початкових класів 

(автономності, толерантності, рефлексивності) в процесі групової роботи та 

застосування технологій партнерства. Для цього використовувався психологічний 

тренінг як форма активного навчання, орієнтованого на розвиток, у першу чергу, 

рефлексивності. Програма «Тренінгу рефлексивності» включала в себе: 

знайомство учасників один із одним, визначення правил спільної роботи; 

формування атмосфери довіри, згуртованості групи, стимулювання прагнення до 

самопізнання і саморозкриття. У формувальному експерименті застосовувались 

тренінгові технології, які включали міні-лекції, лекції-диспути, дискусії, методи 

конкретних ситуацій, ігрові методи, завдання на самопізнання (рефлексивні 

вправи) тощо.  

На кожному етапі розвивальної програми формування готовності до 

групової навчальної діяльності майбутніх учителів початкових класів засобами 

технології партнерства реалізовувалися певні педагогічні умови вдосконалення 

досліджуваного феномена, застосовувалися різні вправи («Інтерв’ю за три 

кроки», «Добре – погано», «Взаємні запитання», «Загадка»), ігри («Перегони», 

«Незнайко», «Дід Панас навпаки», «У каміння»), інтерактивні методи 

(«Карусель», «Мікрофон», «Діалог», «Синтез думок», «Пошук інформації, «Коло 

ідей», «Метод Прес», метод проєктів, ділові й рольові ігри, робота в малих 

групах тощо); проблемно-пошукові методи (метод проблемного викладу, 

евристичний метод, дослідницький метод, обговорення спеціальних відеозаписів 

уроків) тощо. 

Застосування різних методів експериментальної роботи надало можливість 

студентам використовувати в процесі навчання сучасні стратегії навчання: 

метакогнітивні, афективні, соціальні. Партнерство зі студентами змінило в 

процесі експериментальної роботи й стратегії діяльності викладачів, звільнила їх 

від догляду за студентами, ретельного контролю за їх навчальними досягненнями 

й вивченими темами. Стратегії діяльності викладачів у формувальному 

експерименті трансформувалися у стратегії поглиблення знань студентів, 

стратегії проблематизації навчання, стратегії збагачення навчання студентів 

як суб’єктів освітнього процесу, стратегії непрямого навчання. 

Отримані після завершення формувального експерименту емпіричні 

результати експериментальної роботи наведені в гістограмі на рис. 2. 

Прикінцеві дані експериментальної роботи засвідчили несуттєву динаміку в 

респондентів контрольних груп високого (від 12,77% до 14,89%), середнього (від 

61,70% до 62,77%) й низького (від 25,53% до 22,34%) рівнів прояву готовності до 

групової навчальної діяльності і суттєву – в експериментальних групах 

(відповідно від 12,82%, 61,54% і 25,64% до 25,64%, 64,10% і 10,26%), що довело 

результативність розвивальної програми формування готовності до групової 

навчальної діяльності майбутніх учителів початкових класів засобами технології 



15 

партнерства. Респонденти експериментальних груп після упровадження 

розвивальної програми відрізнялися позитивними мотиваційними утвореннями, а 

саме: наявністю комунікативних мотивів, мотивів уникнення невдач, мотивів 

престижу, професійних мотивів, мотивів творчої самореалізації, навчально-

пізнавальних мотивів, соціальних мотивів. Зафіксовано достовірне підвищення їх 

теоретико-методичної обізнаності щодо організації групової навчальної 

діяльності, емпатійності, спроможності сприйняття інших, володіння навичками 

творчої взаємодії учасників групової роботи, сформованості умінь групової 

навчальної діяльності, поведінкової гнучкості, комунікативних й 

організаторських умінь в умовах групової і командної співпраці. Вони виявляли 

самостійність при плануванні групової навчальної діяльності, незалежність 

суджень, спроможність до здійснення аналізу й самооцінювання результатів 

суб’єкт суб’єктної взаємодії тощо. 

 

 
Рис. 2. Гістограма динаміки сформованості готовності студентів 

контрольної й експериментальної груп до групової навчальної діяльності 

засобами технології партнерства за результатами формувального експерименту 

(у %). 

 

ВИСНОВКИ 

У дисертації подано нове висвітлення та сучасне узагальнення проблеми 

формування готовності до групової навчальної діяльності майбутніх учителів 

початкових класів засобами технології партнерства, що є особливо актуальною у 

процесі створення НУШ. Проведене дослідження дало підстави зробити наступні 

обґрунтовані висновки: 

1. З’ясовано, що удосконалення процесу підготовки майбутніх учителів 

початкових класів напряму пов’язані з модернізацією нової української школи, з 



16 

орієнтацією на розвиток партнерства між учнями на підґрунті розширення 

можливостей їх групової роботи. Визначено істотні ознаки групової навчальної 

діяльності: наявність спільної мети діяльності, чіткий розподіл функцій між 

членами групи, організація групового пошуку рішень, виконання індивідуальних 

завдань та обов’язкове їх обговорення у групі, оцінка внеску кожного члена групи 

в загальний результат роботи групи, підтримка та координація роботи групи 

викладачем. Доведено, що феномен партнерства трактується як форма реалізації 

«педагогіки співробітництва (співпраці)», яка активно розвивалася у 80-х, на початку 

90-х років ХХ ст. і сьогодні набула нових особливостей, еволюціонувала в 

технологію партнерства, де обидва учасники взаємодії представлені як суб’єкти на 

основі відносин горизонтального типу. В технології партнерства два фактори 

забезпечують симетрію відносин її учасників: дотримання психологічної безпеки 

партнера навчальної діяльності й прийняття партнера, визнання його 

унікальності. Запропоновано авторське визначення поняття «готовність до 

групової навчальної діяльності майбутніх учителів початкових класів засобами 

технології партнерства» – цілісна, інтегративна якість, сукупність особистісних 

здатностей, що розвинуті в процесі професійної підготовки з використанням 

методів, прийомів, стратегій та засобів суб’єкт-суб’єктної взаємодії на засадах 

толерантності, творчості й забезпечують їм ефективне виконання професійних 

функцій у початковій школі.  

2. У процесі дослідження визначено структурні компоненти, критерії та 

показники готовності до групової навчальної діяльності майбутніх учителів 

початкових класів засобами технології партнерства. Мотиваційно-ціннісний 

компонент – критерій готовності: мотиваційні утворення особистості; показники 

готовності: мотивація навчальної діяльності, усвідомлення соціальних та 

педагогічних цінностей; орієнтація на ділову співпрацю. Когнітивно-емоційний 

компонент – критерій готовності: наявність системних педагогічних знань, 

здатність до емпатії; показники готовності: теоретико-методична обізнаність 

щодо організації групової навчальної діяльності; здатність знаходити компромісні 

рішення у процесі групової роботи; емпатійність, схильність встановлювати 

товариські відносини з іншими. Креативно-операційний компонент – критерій 

готовності: творча взаємодія учасників групової роботи, сформованість умінь 

групової навчальної діяльності, поведінкова гнучкість; показники готовності: 

здатність до педагогічної творчості; наявність комунікативних й організаторських 

умінь; здатність будувати власний алгоритм дій у процесі групової навчальної 

діяльності; уміння співпрацювати з різними партнерами в групі та команді. 

Особистісно-рефлексивний компонент – критерій готовності: автономність, 

рефлексія власної діяльності; показники готовності: самостійність при 

плануванні діяльності та поведінки в груповій навчальній діяльності, 

незалежність суджень, здатність до аналізу й самооцінювання стилю та 

результату суб’єкт суб’єктної взаємодії. Згідно виділених компонентів, 

показників і критеріїв охарактеризовані рівні сформованості досліджуваного 

феномена, а саме: 

Високий рівень готовності до групової навчальної діяльності майбутніх 

учителів початкових класів характеризується мотивацією студентів на досягнення 
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успіху, пізнавальний інтерес та особистісний розвиток (професійне 

самовизначення), усвідомленням соціальних і педагогічних цінностей, 

орієнтацією на ділову співпрацю; теоретико-методичною обізнаністю щодо 

організації групової навчальної діяльності; здатністю віднаходити компромісні 

рішення у процесі групової роботи; емпатійністю, схильністю встановлювати 

товариські відносини з іншими; здатністю до педагогічної творчості; наявністю та 

розвитком комунікативних й організаторських умінь; здатністю будувати власний 

алгоритм дій у процесі групової навчальної діяльності; умінням співпрацювати з 

різними партнерами в групі та команді; самостійністю при плануванні діяльності 

й узгодженістю поведінки в груповій навчальній діяльності, незалежністю 

суджень, здатності до аналізу й самооцінювання стилю та результату суб’єкт 

суб’єктної взаємодії. 

Середній рівень готовності до групової навчальної діяльності майбутніх 

учителів початкових класів відзначається мотивацією студентів на широкі 

соціальні та комунікативні мотиви, особистісний розвиток (матеріальне 

благополуччя), ідентифікацію із викладачем, іншими студентами, однак 

недостатнім усвідомленням соціальних і педагогічних цінностей, вибірковою 

орієнтацією на ділову групову співпрацю; частковою теоретико-методичною 

обізнаністю щодо організації групової навчальної діяльності; не достатньо 

сформованою здатністю віднаходити компромісні рішення у процесі групової 

роботи, емпатійністю, але недостатнім розвитком товариських взаємовідносин із 

іншими; частковою здатністю до педагогічної творчості; наявністю, але 

недостатнім розвитком комунікативних й організаторських умінь; стереотипністю 

у побудові власного алгоритму дій у процесі групової навчальної діяльності; 

умінням співпрацювати з окремими партнерами в групі та команді; частковою 

самостійністю при плануванні діяльності й узгодженістю поведінки в груповій 

навчальній діяльності, залежністю власних суджень від позиції викладача, 

неадекватністю самооцінювання стилю та аналізу результату суб’єкт суб’єктної 

взаємодії. 

Низький рівень готовності до групової навчальної діяльності майбутніх 

учителів початкових класів характеризується мотивацією студентів на пасивну 

участь у навчальному процесі, уникнення неприємностей, не усвідомленням 

соціальних і педагогічних цінностей, небажанням співпрацювати; відсутністю 

теоретико-методичної обізнаності щодо організації групової навчальної 

діяльності; нездатністю віднаходити компромісні рішення у процесі групової 

роботи; відсутністю емпатійності й бажання встановлювати товариські відносини 

з іншими; не сформованістю здатності до педагогічної творчості; відсутністю або 

частковим розвитком комунікативних й організаторських умінь; невмінням 

будувати власний алгоритм дій у процесі групової навчальної діяльності, 

співпрацювати з різними партнерами в групі та команді; несамостійністю при 

плануванні діяльності та неузгодженістю поведінки в груповій навчальній 

діяльності, залежністю суджень від думки викладачів і товаришів, нездатністю до 

аналізу й самооцінювання стилю та результату суб’єкт суб’єктної взаємодії. 

3. Педагогічні умови формування готовності майбутніх учителів 

початкових класів до групової навчальної діяльності засобами технології 



18 

партнерства визначено як сукупність внутрішніх параметрів та зовнішніх 

характеристик освітнього процесу, що детермінують мету, зміст та результат 

процесу формування означеної готовності засобами технології партнерства. У 

дослідженні виокремлено педагогічні умови формування досліджуваного 

феномена: мотивоване залучення студентів до групової навчальної діяльності та 

співпраці, розвиток їх педагогічних та соціальних цінностей; створення емоційно-

комфортного освітнього середовища суб’єкт-суб’єктної взаємодії у вищій школі, 

переорієнтація змісту психолого-педагогічних дисциплін підготовки майбутніх 

учителів початкових класів на ґрунтовне вивчення основ технології партнерства 

та організацію групової навчальної діяльності; використання інноваційних форм, 

методів, стратегій навчання для формування професійних умінь і навичок, 

залучення студентів до активної групової навчальної діяльності засобами 

технології партнерства; розвиток особистісних якостей майбутніх учителів 

початкових класів (автономності, толерантності, рефлексивності) в процесі 

групової роботи та застосування технології партнерства. 

4. Моделювання у дослідженні розглянуто як метод опосередкованого 

дослідження різних педагогічних об’єктів і процесів, не сам об’єкт, а штучно 

створена уявна система, що репродукує характеристики певного об’єкта на інший 

об’єкт, що є моделлю, спеціально створеною для вивчення її особливостей. 

Створено модель формування готовності до групової навчальної діяльності 

майбутніх учителів початкових класів засобами технології партнерства, що 

складається із трьох взаємопов’язаних блоків (теоретико-методологічного, 

змістовно-процесуального, критеріально-оцінювального), які узгоджуються між 

собою й обумовлюють концепцію й етапність проведення формувального 

експерименту, розвивальної програми (мотиваційно-стимулювальний – 

мотивоване залучення студентів до співпраці й партнерства, активне засвоєння 

теоретичних знань щодо організації групової навчальної діяльності учнів 

початкових класів у процесі вивчення педагогічних дисциплін, ознайомлення із 

сучасними технологіями партнерства; партнерсько-груповий – розвиток умінь і 

навичок групової роботи, творчих здібностей студентів у практичній діяльності з 

використанням інноваційних форм організації освітнього процесу: 

кооперативного, взаємного, інтерактивного, проблемного, перевернутого 

навчання; результативно-рефлексивний – використання методів самооцінки й 

самоаналізу, рефлексивних вправ для оцінювання майбутніми вчителями 

початкових класів власної діяльності та самого себе як особистостей; формування 

у них потреб і мотивів самопізнання; підвищення рівня самоповаги, 

самосхвалення у процесі тренінгової роботи). 

Отримані після завершення формувального експерименту емпіричні 

результати засвідчили несуттєву динаміку високого (+2,12%), середнього (+ 

1,07%) й низького (-3,19%) рівнів прояву готовності до групової навчальної 

діяльності в респондентів контрольних груп і суттєву – в експериментальних 

групах (високий (+12,82%), середній (+2,56%) й низький (-15,38%)). 

Результативність розвивальної програми формування готовності до групової 

навчальної діяльності майбутніх учителів початкових класів засобами технології 

партнерства доведено за допомогою обрахунку 2 критерію (отримане емпіричне 
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значення критерію більше за критичне: 2 > 2 кр. – 14,32 > 9,21) і статистичними 

відмінностями сформованості готовності до групової навчальної діяльності 

майбутніх учителів початкової школи у контрольних й експериментальних групах 

після проведеного формувального етапу дослідження. 

Здійснене дослідження не вичерпує усіх аспектів проблеми формування 

готовності майбутніх учителів початкових класів до групової навчальної 

діяльності засобами технології партнерства. Подальшого дослідження потребують 

питання використання інших інноваційних технологій у практиці професійної 

підготовки майбутніх учителів початкових класів, вивчення упливу різних 

психолого-педагогічних чинників на результативність освітнього процесу, 

дослідження зарубіжного досвіду готовності майбутніх учителів початкових 

класів до групової навчальної діяльності тощо. 
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АНОТАЦІЇ 

Вихрестенко Ж. В. Формування готовності до групової навчальної 

діяльності майбутніх учителів початкових класів засобами технології 

партнерства. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі 

спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти («01 Освіта / 

Педагогіка). – ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний 

університет імені Григорія Сковороди», Переяслав, 2020.  

Дисертацію присвячено актуальній темі – формуванню готовності до 

групової навчальної діяльності майбутніх учителів початкових класів засобами 

технології партнерства. 

У дисертації визначено сутність і структуру поняття «готовність до 

групової навчальної діяльності майбутніх учителів початкових класів засобами 

технології партнерства». Розглянуто істотні ознаки групової навчальної 

діяльності, її труднощі й переваги над традиційними формами навчання. 

Уточнено визначення поняття «технологія партнерства в освіті». З’ясовано 

сучасні різновиди і принципи технології партнерства. 

Автором визначено методологічні підходи, педагогічні умови та розроблено 

модель формування готовності до групової навчальної діяльності майбутніх 

учителів початкових класів засобами технології партнерства. Впроваджено 

трьохетапну експериментальну розвивальну програму формування 

досліджуваного феномена (мотиваційно-стимулювальний, партнерсько-груповий, 

результативно-рефлексивний етапи) та за допомогою методів математичної 

статистики доведено її ефективність. 

Ключові слова: готовність до групової навчальної діяльності, майбутні 

вчителі початкових класів, технологія партнерства, кооперативне навчання, 

взаємне навчання, інтерактивне навчання, проблемне навчання, перевернуте 

навчання, інтерактивні методи, тренінгові технології, стратегії навчання. 

Выхрестенко Ж. В. Формирование готовности к групповой учебной 

деятельности будущих учителей начальных классов средствами технологии 

партнерства. – Квалификационный научный труд на правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук 

по специальности 13.00.04 – теория и методика профессионального образования 

(«01 Образование / Педагогика) – ГВУЗ «Переяслав-Хмельницкий 

государственный педагогический университет имени Григория Сковороды», 
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Переяслав, 2020. 

Диссертация посвящена актуальной теме – формированию готовности к 

групповой учебной деятельности будущих учителей начальных классов 

средствами технологии партнерства. 

В диссертации определена сущность и структура понятия «готовность к 

групповой учебной деятельности будущих учителей начальных классов 

средствами технологии партнерства». Рассмотрены существенные признаки 

групповой учебной деятельности, сложности её организации и преимущества над 

традиционными формами обучения. Уточнено определение понятия «технология 

партнерства в образовании». Выяснено современные разновидности и принципы 

технологии партнерства. 

Автором определены методологические подходы, педагогические условия и 

разработана модель формирования готовности к групповой учебной деятельности 

будущих учителей начальных классов средствами технологии партнерства. 

Внедрена в практику работы трёхэтапная экспериментальная развивающая 

программа формирования исследуемого феномена (мотивационно-

стимулирующий, партнёрски-групповой, результативно-рефлексивный этапы) и с 

помощью методов математической статистики доказана ее эффективность. 

Ключевые слова: готовность к групповой учебной деятельности, будущие 

учителя начальных классов, технология партнерства, кооперативное обучение, 

взаимное обучение, интерактивное обучение, проблемное обучение, перевернутое 

обучение, интерактивные методы, тренинговые технологии, стратегии обучения. 

 

Vykhrestenko Z. Formation of readiness for group educational activity of 

future primary school teachers by means of partnership technology. – Qualified 

scientific work on the rights of the manuscript. 

The thesis for getting the PhD degree in Pedagogy in specialty 13.00.04 – 

Theory and Methods of Professional Education (01 «Education / Pedagogy»). State 

Higher Educational Institution «Pereiaslav-Khmelnitskyi Hryhorii Skovoroda State 

Pedagogical University», Pereiaslav, 2020. 

The dissertation deals with the essence of the concept of «readiness for group 

teaching activity of future primary school teachers by means of partnership 

technology». The essential features of group educational activity, its difficulties and 

advantages over traditional forms of education have been considered. The 

interconnections of group learning interactions and communication- social 

competencies have been proven. The lack of unity of views of scientists on the 

phenomenon of partnership as a form of cooperation, pedagogical interaction in solving 

creative tasks, optimal communication in pedagogical activity, the principle of 

pedagogical interaction, substructure of the personally developing situation have been 

determined. The definition of the term «technology partnership in education» and 

modern varieties and principles of partnership technology has been clarified. 

Criteria and indicators of readiness for group learning activity of future primary 

school teachers by means of partnership technology (value-motivational, cognitive-

emotional, creative-operational, and personality-reflexive components) are determined 

on the basis of the structural components. 
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The set of methodological approaches that determine the initial positions of the 

research organization (axiological, competent, personal-activity, communicative, 

acmeological) is singled out. 

The application of the simulation method made it possible to create a model of 

the readiness formation of group teaching activities of future elementary school teachers 

by means of partnership technology, consisting of three interconnected blocks 

(theoretical, methodological, substantive-procedural, criterion-evaluation). The model is 

based on pedagogical conditions of the formation of the phenomenon under study, such 

as: motivated involvement of students in group learning activities and cooperation, 

development of their pedagogical and social values; creation of an emotionally 

comfortable educational environment of subject-subject interaction in higher education 

institutions, reorientation of the content of psychological and pedagogical disciplines for 

preparation of future primary school teachers to a thorough study based on the 

foundations of partnership technology and organization of group learning activities; use 

of innovative forms, methods and strategies of training for the formation of professional 

skills, involvement of students in active group learning activities by means of 

partnership technology; development of personal qualities of future primary school 

teachers in the process of group work and application of partnership technology. 

Control and experimental groups have been defined for conducting the formation 

experiment, their statistical homogeneity has been proved, diagnostic tools for 

determining the level of readiness for group educational activity of future primary 

school teachers by means of partnership technology have been selected. 

A three-stage experimental program of the studied phenomenon (motivational-

stimulating, partner-group, result-reflective) formation has been introduced. Particular 

attention was paid to partnership technologies in the process of experimental work: 

cooperative learning (small group work); peer learning (transferring knowledge from 

seniors – more experienced students to their junior companions); interactive learning 

(effective use of interactive technologies and teaching methods); problem-based 

learning (student problem solving); inverted learning (mastering new material in the 

process of independent work of students with appropriate tools in combination with 

group practical learning activities). In the formation experiment training technologies 

have also been applied, which includes mini-lectures, lectures, discussions, methods of 

specific situations, game methods, tasks for self-cognition (reflexive exercises), etc.  

The effectiveness of the development program of formation of the studied 

phenomenon has been proved by comparing the results of ascertaining and formation 

experiments (the manifestations of high and average levels of the studied readiness have 

increased respectively from 12,82% and 61,54% to 25,64% and 64,10% due to the 

decrease of the low – from 25,64%, before the experiment to 10,26% after the 

experiment), and application of statistical methods of the study (> critical value –        

14,32 > 9,21).  

Key words: readiness for group learning, future primary school teachers, 

partnership technology, cooperative learning, peer learning, interactive learning, 

problem learning, inverted learning, interactive methods, training technologies, learning 

strategies. 
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