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Развитие коммуникативной компетентности студентов благодаря
обучению в сотрудничестве (co-operative learning)
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реализации
идеи
обучения
в
сотрудничестве во время изучения курса «Философия образования»;
охарактеризованы основные методы и формы работы, которые были
использованы; определено, что философия «обучения в сотрудничестве»
содействует развитию коммуникативной компетентности за счет
активизации когнитивного, эмоционально-оценочного и поведенческого
аспектов.
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Development of the communicative competence of students by
co-operative learning
It is analyzed the realization of the idea of co-operative learning during the
studying of the course “Philosophy of Education”; it is characterized the main
methods and forms that are used; it is defined that philosophy of co-operative
learning facilitates the development of the communicative competence by
intensification the cognitive, emotional and evaluated, behavioral aspects.
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Динамічність та швидкоплинність сучасного світу зумовили необхідність
утвердження нової парадигми розвитку освіти, яка ґрунтується на
компетентнісному підході. Реалізація даного підходу на всіх рівнях освіти
наразі є актуальним завданням, про що свідчать як вітчизняні дослідження
(Н. Бібік, Г. Гаврищак, І. Гудзик, І. Зимня, О. Локшина, А. Маркова,
О. Савченко, С. Сисоєва, О. Ситник, Н. Фоменко, А. Хуторський), так і
дослідження, які активно проводяться міжнародними організаціями (ЮНЕСКО,
ЮНІСЕФ,
ПРООН,
Радою
Європи,
Організацією
європейського
співробітництва та розвитку та ін.).
Поняття «компетентність» у Законі України «Про вищу освіту»
визначається як динамічна комбінація знань, умінь і практичних навичок,
способів мислення, професійних, світоглядних і громадянських якостей,
морально-етичних цінностей [1]. Вважається, що формування основних
компетентностей забезпечує здатність особи успішно здійснювати подальшу
навчальну діяльність, реалізовуватися професійно в умовах сучасної динаміки
ринку праці, дає можливість орієнтуватися у глобалізованому суспільстві,
інформаційному просторі.
Ключовою як для професійного, так і для особистісного розвитку, є
комунікативна компетентність. У вітчизняному науковому просторі різні її
аспекти
досліджували
Г. Андрєєва,
О. Бодальова,
О. Добротвор,
Ю. Ємельянова, В. Кан-Калик, О. Киричук, Н. Кузьміна, І. Ладанов,
Л. Петровська, І. Родигіна, О. Савченко Т. Яценко та ін.
В останні роки проблема формування комунікативної компетентності все
більше актуалізується за рахунок впровадження проблемно-орієнтованого та
діяльнісного підходів до навчання, у рамках яких розробляються різноманітні
педагогічні технології, що спрямовані на забезпечення активної комунікації між
студентами, їх творчої взаємодії та спільного навчання.
Мета даної статті – розкрити важливість навчання у співпраці (co-operative
learning) для розвитку комунікативної компетентності у студентів.
Вважається, що навчання у співпраці – це, швидше, філософія, ніж
технологія чи набір дидактичних прийомів і методів [5]. Її розробниками є
американські вчені: Р. Славін (Університет Хопкінса), Р. Джонсон і Д. Джонсон
(Міннесотський Університет) та група Дж. Аронсона (Каліфорнія). Головна
ідея навчання у співпраці – вчитися разом, а не просто щось виконувати разом.
До основних принципів такого навчання можна віднести: індивідуальну
відповідальність, рівні можливості для участі кожного члена підгрупи, розподіл
обов’язків, позитивну атмосферу, взаємодію тощо.
Основні ідеї та принципи навчання у співпраці було апробовано під час
вивчення курсу «Філософія освіти» (освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр»)
у Київському університеті імені Бориса Грінченка.
Згідно з робочою навчальною програмою студенти, вивчаючи дану
дисципліну, повинні навчитися:

- аналізувати праці філософів і педагогів, виявляти їх креативну сутність та
соціально значущі ідеї;
- порівнювати філософські концепції представників різних філософських
шкіл;
- обґрунтовувати власну позицію;
- виявляти та аналізувати тенденції розвитку освіти;
- здійснювати методологічно коректне обґрунтування тенденцій розвитку
освіти;
- використовувати різні джерела та дослідження з інших галузей знань для
обґрунтування своїх відповідей;
- оформлювати власні дослідження відповідно до вимог, визначених
програмою навчального курсу [5, 108].
Задля формування у студентів необхідних умінь та навичок їм було
запропоновано різні стратегії роботи, зокрема:
- навчання у команді (Student Team Learning): невеликі підгрупи із 5-6 осіб
працювали над своєю проблемою / дослідженням. Кожна підгрупа складалася зі
студентів, що мали різний рівень знань або зі студентів – представників різних
академічних груп. Важливим тут було досягнення усвідомлення кожним
студентом, що його зусилля спрямовані на досягнення спільних цілей (team
goals) та успіху всієї команди (team success) [3];
- «Пила» (Jigsaw): спільна тема для підгрупи із 4-6 осіб поділялася на
підтеми для кожного студента, який мав познайомити з нею всіх інших.
Проблемою тут стало те, що для успішного освоєння загальної теми
необхідними були добросовісність кожного учасника підгрупи і активна
співпраця у засвоєнні матеріалу, чого не завжди вдавалося досягнути. Тому
більш ефективним виявилася варіація цієї стратегії – «Пила-2» (розробник
Р. Славін). Відмінним тут стало те, що всі учасники підгрупи вивчали одну
тему, але кожен додатково більш глибоко вивчав одну із підтем, стаючи у ній
експертом. Ефективність цієї стратегії ще більше підвищилася, коли кожний
експерт перед тим, як познайомити підгрупу зі своєї темою, спілкувався з
експертами з інших підгруп, поглиблюючи свої знання;
- «навчання разом» (Learning Together): вся група працювала над однією
загальною темою, окремі підтеми якої більш детально вивчалися підгрупами із
4-6 осіб. У результаті обміну інформацією між такими підгрупами відбувалося
спільне навчання.
Варто зазначити, що принципи філософії «навчання у співпраці» було
використано як під час практичних занять, так і під час лекцій, до яких
студенти мали можливість готуватися заздалегідь. Завдяки такому підходу
семінарські та лекційні заняття набули:
- проблемності – студенти у своїх підгрупах постійно працювали над
вирішенням різноманітних завдань, вчилися комплексно підходити до проблем,
формувати обґрунтовані висновки;
- діалогічного спілкування, яке відбувалося у вигляді як зовнішнього, так і
внутрішнього діалогу;

- ознак ігрової діяльності – для активізації комунікативних та мисленнєвих
процесів студентів було використано методи мозкового штурму та бліц-гри.
Так, зокрема, досить ефективним виявився метод шести капелюхів мислення
мальтійського та британського психолога Е. де Боно. На його думку, при
вирішенні будь-якої проблеми відбувається паралельна активізація різних,
часто протилежно направлених, мисленнєвих процесів (E. de Bono, 2010).
Психолог виокремив 6 основних режимів мислення і запропонував розділити їх
між студентами, які у підгрупах працюють над дослідженням певної проблеми.
Ці мисленнєві процеси метафорично представлені капелюхами різного кольору:
білий капелюх відповідає за мислення, яке оперує фактами, цифрами, точними
даними; жовтий капелюх відображає позитивне мислення; чорний капелюх
відповідає за пошук недоліків та вияв перешкод; червоний капелюх є втіленням
емоційного наповнення на шляху до вирішення заданої проблеми, інтуїтивних
здогадок; зелений капелюх відображає креативне мислення, відповідає за
пошук нестандартних варіантів вирішення проблеми; синій капелюх збирає та
опрацьовує всю отриману інформацію, формулює висновки та приймає
рішення. Під час вивчення курсу «Філософія освіти» завдяки цьому методу
студенти мали змогу подивитися на проблему з різних точок зору і досягнути, у
результаті, більшої об’єктивності. Особливо важливим було надання
можливості кожному студенту попрацювати у різних ролях, що значною мірою
сприяло розвитку комунікативних умінь та навичок;
- ефекту синергії – завдяки спільній колективній діяльності. Було
апробовано метод дебатів (формат К. Поперра): команди відстоювали
протилежні погляди на тему: «Знання – найважливіша ціннісна орієнтація
людини у ХХІ ст.» (тема розглядалася у контексті ліберальної та
консервативної парадигм в освіті).
Таблиця 1
Проведення дебатів за форматом К. Поперра
1.Перший виступ Доповідач 1 (с) *

5. Третій виступ Доповідач 2 (с)

1)
Представляє
1) відбиває заперечення
команду
від команди-суперника
2)
Представляє тему
2) відстоює
3)
Висвітлює
стверджувальні позиції
актуальність теми
своєї команди, наводячи
4)
Обґрунтовує 3
нові докази (до вже
аргументи на
висунутих аргументів)
підтвердження теми. До
3) окреслює слабкі
кожного наводить факти, позиції командистатистику, цитати
суперниці

П’ятий виступ Доповідач 3 (с)
1) виявляє ключові місця
зіткнення двох команд
2) робить порівняльний
аналіз 2 позицій,
підкреслюючи сильні
сторони своєї команди і
слабкі – командисуперниці
3) використовує не
тільки безпосередні
виступи гравців, а й
результати перехресних
запитань.

* Нові аргументи не
наводить
2.Доповідач 3 (з) ставить
запитання доповідачу 1
(с)
3. Другий виступ Доповідач 1 (з) *

6. Доповідач 1 (з)
ставить запитання
доповідачу 2 (с)
7. Четвертий виступ Доповідач 2 (з)

1) представляє команду
2) висвітлює
актуальність теми, але з
позиції незгоди з нею
3) відбиває основні
аргументи суперників
4) наводить власні 3
аргументи з доказами

1) спростовує докази
стверджувальної
команди
2) утверджує власні
(наводить докази до 3-х
основних положеньаргументів)
3) підкреслює слабкі
позиції командисуперниці

4. Доповідач 3 (с)
ставить запитання
доповідачу 1 (з)

Доповідач 1 (с) ставить
запитання доповідачу 2
(з)

Шостий виступ -Доповідач 3 (з)
1) виявляє ключові місця
зіткнення двох команд
2) робить порівняльний
аналіз 2-ох позицій,
підкреслюючи сильні
сторони своєї команди і
слабкі – командисуперниці
3) використовує не
тільки безпосередні
виступи гравців, а й
результати перехресних
запитань.
! Нові аргументи не
наводить

* Умовні позначення:
Доповідач 1 (с) – перший гравець команди, яка займає ствердну позицію
щодо теми.
Доповідач 1 (з) – перший гравець команди, яка заперечує тему.
Висновки. Застосування основних ідей та принципів «навчання у
співпраці» («co-operative learning») під час вивчення курсу «Філософія освіти»
сприяло активізації у студентів основних аспектів спілкування, а саме:
комунікативного, перцептивного та інтерактивного. Апробовані стратегії
(«навчання у команді», «навчання разом», «пила») виявили свою ефективність
у формуванні основних компонентів, що складають структуру комунікативної
компетентності:
- когнітивного – студенти отримали теоретичні знання про основні
правила, принципи та закономірності міжособистісного спілкування;
- емоційно-оцінного – студентів стимулювали до прояву та усвідомлення
тих інтересів та схильностей, які визначають їх комунікацію;

- поведінкового – студенти набули практичних навичок та умінь,
(наприклад, вести діалог, розподіляти обов’язки, аргументовано висловлювали
свою точку зору, переконувати, вирішувати конфлікти, дискутувати тощо).
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studying of the course “Philosophy of Education”; it is characterized the main
methods and forms that are used; it is defined that philosophy co-operative learning
facilitates the development of the communicative competence by intensification the
cognitive, emotional and evaluated, behavioral aspects.

- ознак ігрової діяльності – для активізації комунікативних та
мисленнєвих процесів студентів було використано методи мозкового штурму
та бліц-гри.
ефекту синергії завдяки спільній колективній діяльності. Було апробовано
метод дебатів (формат К. Поперра)
The principles of the philosophy of " co-operative learning" were used during
seminars and lectures, that acquired:
- problematic - students in their subgroups were constantly solving various
tasks, forming a comprehensive approach to the problems, making reasonable
conclusions;
- dialogic communication, which was in both form – external and internal
(individual work);
- features of play – it was used the methods of brainstorming and blitz games
for the purpose to intensify the communication and thought processes of students;
- synergy through cooperation.
Application of the basic ideas and principles of the philosophy co-operative
learning» during the study of the course "Philosophy of Education" helped intensify
in students the basic aspects of communication, namely communicative, perceptual
and interactive. Tested strategies such as: “Student Team Learning”, “Jigsaw”,
“Learning Together” revealed their effectiveness in the formation of the main
components that make up the structure of communicative competence, namely:
- cognitive - students received theoretical knowledge of the basic rules,
principles and patterns of interpersonal communication;
- emotional evaluation - students encouraged to exercise and awareness of their
own interests and aptitudes that determine their communication;
- behavioral - students acquired practical skills and abilities (eg, to carry on
dialogue, to share responsibilities, reasonably express their points of view, to
persuade, to resolve conflicts, to take part in debate, etc.).
Keywords: communicative competence; philosophy “co-operative learning”,
strategies “Student Team Learning”, “Jigsaw”, “Learning Together”.
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