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УДК 159.923 + 159.928 Н.О. Никончук, І.С. Загурська  ДО ПРОБЛЕМИ СПІВРОБІТНИЦТВА МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ 
Никончук Н.О., Загурська І.С. До проблеми співробітництва молодших школярів. В статті зроблено огляд питання співробітництва у молодшому шкільному віці. Представлено програму ціннісної підтримки розвитку здібностей засобами усної народної творчості, яка орієнтована на навчання дітей взаємному поцінуванню досягнень та співробітництву. Описано техніку ціннісної підтримки спільної діяльності та техніку ціннісної підтримки надання й отримання допомоги. Запропоновано паремії двох груп: 1) прислів’я і приказки, які мотивують дітей до спільної діяльності; 2) прислів’я і приказки для побудови ситуацій надання та отримання допомоги. Ключові слова: молодший шкільний вік, здібності, співробітництво, прислів’я та приказки, рефлексія, учіннєва діяльність, ціннісна підтримка. 
Никончук Н.А., Загурская И.С. К проблеме сотрудничества младших школьников. В статье сделан обзор вопроса сотрудничества в младшем школьном возрасте. Представлена программа ценностной поддержки развития способностей средствами устного народного творчества ориентированная на обучение детей взаимному оцениванию достижений и сотрудничеству. Описана техника ценностной поддержки совместной деятельности и техника ценностной поддержки предоставления и получения помощи. Предложен подбор паремий двух групп: 1) пословицы и поговорки мотивирующие детей к совместной деятельности; 2) пословицы и поговорки для построения ситуаций предоставления и получения помощи. Ключевые слова: младший школьный возраст, способности, сотрудничество, пословицы и поговорки, рефлексия, учебная деятельность, ценностная поддержка.  
Постановка проблеми та її зв’язок з важливими практичними завданнями. Початок молодшого шкільного віку пов’язаний з кардинальними змінами умов розвитку дитини. Молодші школярі мають не лише швидко опанувати нову провідну діяльність, а й адаптуватися до нового типу взаємин з дорослими й однолітками. В житті дітей з’являється дорослий в ролі «вчителя», який навчає, вимагає, контролює та оцінює. Ставлення оточуючих до молодших школярів починає опосередковуватися категорією «обов’язку». В межах учіннєвої діяльності молодші школярі працюють не разом з однокласниками, а поряд з ними. Нова провідна діяльність, позбавлена співробітництва, взаємодопомоги, творчості, а отже і належного взаємного поцінування здібностей, насичує взаємини дітей конкуренцією, образами, заздрощами тощо. Існує необхідність цілеспрямованого навчання молодших школярів співробітництву та взаємодопомозі в межах учіннєвої діяльності. Останні дослідження і публікації, виділення невирішених питань загальної проблеми, якій присвячується стаття. Учіннєва діяльність потребує такої організації, де б співробітництво було її основою та творчі здібності розвивалися не епізодично, а систематично. Іншими словами, вона повинна мати високий 
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розвивально-творчий потенціал. Параметрами розвитку співробітництва та творчих здібностей у діяльності з високим розвивально-творчим потенціалом є рівень суб’єктності в навчальній діяльності (широке поле суб’єктної діяльності в навчанні, що дає можливість отримати визнання у різних мікродіяльностях, які пов’язані з навчанням), рівень рефлексивної спрямованості (розвиток вміння поціновувати успіхи один одного – «ціннісна взаємодія»), розвиток соціальних контактів (розширення способів соціальної взаємодії завдяки співробітництву з ровесниками). Ціннісна взаємодія як важливий соціальний компонент діяльності розглядається О.Л. Музикою як вид соціальної взаємодії, в основі якої лежить взаємодія ціннісних систем (сфер) соціальної групи та особистості. Автор наголошує, що ціннісна взаємодія найінтенсивніше відбувається в колі референтних осіб [5]. Описаним вимогам повною мірою відповідає розвивальне навчання як форма учіннєво-творчої діяльності. Її особливістю, яка зближує учіння з власне творчою діяльністю, окрім суб’єктивно відкритих знань, є соціальна значимість результатів, яка повною мірою відрефлексовується дітьми в процесі міжособистісної взаємодії на рівні «учень-учень». У розвивальні системі навчання Д.Б. Ельконіна-В.В. Давидова, на відміну від традиційної системи навчання, вирішальне значення надається не стільки учіннєвому співробітництву дітей з дорослими, скільки співробітництву з ровесниками [3; 7; 8; 9]. Такий вид співробітництва, як підкреслює А.В. Захарова, є основою розвитку диференційованої самооцінки та рефлексії учіннєвих дій [1]. Загалом, розвивально-творчий потенціал діяльності забезпечує взаємодія соціальних (встановлення конструктивних соціальних стосунків, основою яких є співробітництво між учнями, визнання та поцінування успіхів вчителями та ровесниками, ціннісна взаємодія, високий рівень соціальної рефлексії) та діяльнісних компонентів (високий рівень рефлексії здібностей, виділення в їх структурі вмінь, дій та операцій, відкриття учнями суб’єктивно нових закономірностей, формування понять та способів розумових дій).  Формулювання цілей і постановка завдань статті. Окреслити основні напрямки ціннісної підтримки рефлексії співробітництва молодших школярів засобами усної народної творчості; описати техніку ціннісної підтримки  спільної діяльності та техніку ціннісної підтримки надання й отримання допомоги; представити підбір прислів’їв і приказок, які мотивують дітей до спільної діяльності та допомагають школярам налагодити ситуації взаємодопомоги. Виклад методики і результатів досліджень. Можливості цілеспрямованого навчання дітей працювати разом та надавати один одному допомогу в учіннєвій діяльності вивчалися в межах програми ціннісної підтримки розвитку здібностей молодших школярів засобами усної народної творчості [6]. Згадана програма розроблена з урахуванням основних теоретичних положень програми розвитку здібностей «Три кроки» О.Л. Музики [4], в якій зроблено акцент на соціальні аспекти становлення особистості. На думку дослідника,  людину до розвитку здібностей спонукає потреба у визнанні. Вона змушена включатися в діяльність, навчатися чомусь, щоб бути цікавою або потрібною іншим людям. Якщо соціальна група належно поціновує здобутки людини, то це сприяє розвитку її здібностей. 
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В межах програми «Три кроки» передбачається формування соціального середовища, здатного належно поцінувати досягнення дитини, створення умов, за яких вона досягає першості в якомусь виді діяльності, та забезпечення досвіду отримання такої першості в різних видах діяльності за роки навчання в загальноосвітній школі. О.Л. Музика є автором ідеї ціннісної підтримки, під якою розуміє різновид психологічної допомоги, спрямованої на cтворення сприятливих умов для виникнення або збереження суб’єктних цінностей, за допомогою яких людина реалізує потребу у визнанні [2]. Програма ціннісної підтримки розвитку здібностей молодших школярів спирається на застосування українських прислів’їв і приказок (паремій) для актуалізації в свідомості учнів рефлексивно-ціннісних регуляційних механізмів [6]. Прислів’я і приказки складають  ядро параміологічного мінімум людини. В них представлені основні логічні операції та предметні категорії, що є скарбницею і знаряддям передачі людського досвіду. В прислів’ях і приказках зафіксовані нормативні аспекти світобачення, діяльності та спілкування. Це лаконічні метафори, що впливають на свідоме та підсвідоме особистості, можуть спонукати її до дії. На відміну від інших жанрів усної народної творчості прислів’я та приказки не прив’язані до календарних і родинних обрядів і не мають вікової та статевої диференціації, а отже, можуть використовуватися в найрізноманітніших життєвих ситуаціях. Такі паремії є універсальним засобом відображення та регуляції різних аспектів діяльності та взаємодії людини з соціальним оточенням. Отже, прислів’я та приказки дозволяють компенсувати низький рівень когнітивного розвитку молодших школярів та брак соціального досвіду в учіннєвій діяльності [6]. В ході емпіричного дослідження особливостей рефлексії здібностей молодших школярів було виявлено ряд труднощів у розвитку регуляції в учіннєвій діяльності. Визначено три основні напрямки та шляхи ціннісної підтримки розвитку здібностей учнів початкових класів, зроблено підбір прислів’їв і приказок кількох груп: 1) для розвитку рефлексії учіннєвої діяльності (початку роботи, її тривалого продовження і позитивного підкріплення успішного завершення чи винесення уроків із невдач); 2) для розвитку рефлексії потреби в визнанні (вербалізація і усвідомлення прийомів надання й отримання поцінування та оцінювання власних досягнень); 3) для розвитку рефлексії співробітництва (мотивування до спільної діяльності та ціннісного обміну). Результатом ціннісної підтримки є особистісні якості, які усвідомлюються й розвиваються в їх співвідношенні з індивідуальними досягненнями молодших школярів в учіннєвій діяльності (див. рис. 1). В межах запропонованої нами програми ціннісна підтримка рефлексії співробітництва надається молодшим школярам поряд з ціннісною підтримкою рефлексії учіннєвої діяльності та ціннісною підтримкою рефлексії визнання, однак може застосовуватися і як самостійна процедура. 
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 Рис. 1. Напрямки ціннісної підтримки розвитку здібностей молодших школярів 
Робота за програмою ціннісної підтримки здійснюється безпосередньо на навчальних заняттях. Вчитель самостійно виокремлює ті види робіт, в межах яких має надаватися ціннісна підтримка. Чим частіше учні мають можливість працювати разом, надавати один одному допомогу, бачити досягнення один одного та поцінувати їх, тим кращі умови складаються для розвитку рефлексії здібностей. Виокремлено два основні напрямки ціннісної підтримки рефлексії співробітництва  та запропоновано відповідні техніки роботи: 

 ціннісна підтримка спільної діяльності; 
 ціннісна підтримка надання та отримання допомоги. 

Ціннісна підтримка спільної діяльності Мета: мотивування учнів до спільної діяльності, формування в молодших школярів уміння й потреби працювати разом; збагачення досвіду взаємодії дітей в учіннєвій діяльності. Паремії, які пропонуються для ціннісної підтримки спільної діяльності, використовуються як засіб демонстрації молодшим школярам переваги об’єднання спільних зусиль, схвалення стратегії звернення за допомогою, підкреслення впливу характеру взаємовідносин на ефективність діяльності та інше. Перелік паремій для ціннісної підтримки спільної діяльності містить понад два десятки прислів’їв і приказок. З такими пареміями молодші школярі знайомляться поступово. Вчитель готує набір прислів’їв і приказок з-поміж тих, які пропонує програма. Оскільки обсяг уваги учнів початкових класів ще невеликий, рекомендується включати до одного набору не більше 5 паремій і згодом їх оновлювати. Бажано, щоб з одним набором прислів’їв і приказок діти попрацювали хоча б у 5 різних видах діяльності. 
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З часом вчитель до кожної групи прислів’їв і приказок вводить по одній новій паремії. Школярі під керівництвом вчителя порівнюють нові прислів’я і приказки з уже відомими, зазначають, з яким пареміями вони схожі. За необхідності вчитель може не вводити по одній новій паремії, а повністю замінити старі набори прислів’їв і приказок новими. Варто звернути увагу на те, що в межах однієї ситуації спільної діяльності вчитель пропонує молодшим школярам на вибір кілька прислів’їв і приказок, які акцентують увагу на близьких, але водночас нетотожних аспектах явища. Це позитивно впливає на розвиток рефлексії дітей, а також дозволяє врахувати відмінності ціннісної підтримки, якої потребують різні школярі, а іноді один і той же учень у різних ситуаціях і в різний час. Алгоритм роботи 1. Вчитель виділяє ті види діяльності, які передбачають спільну роботу школярів, та пропонує учням прислів’я і приказки на підтримку спільної діяльності. 2. Школярі об’єднуються в групи для спільної роботи. Кожна група дітей самостійно обирає ту паремію, яка допоможе їм разом виконати роботу. 3. Після завершення роботи вчитель цікавиться у школярів, який результат вони отримали, та запитує, які прислів’я і приказки допомогли їм разом виконати завдання. Таким чином, паремії на підтримку спільної діяльності школярі опрацьовують тричі:  при повторенні прислів’їв і приказок, які допомагають виконувати роботу разом;  при виборі паремії для роботи в групі;  при аналізі прислів’їв і приказок, які обрала кожна група. Таблиця 1 Прислів’я та приказки для ціннісної підтримки спільної діяльності 
Тип вербальних формул Приклади вербальних формул 

1. Прислів’я та приказки, які підтримують стратегію звернення за допомогою «Хто не знає, нехай людей попитає». «Хто людей питає, той і розум має». «Щоб часом дарма не блудити, чужого розуму питайся». «Без ради і військо гине». 
2. Прислів’я та приказки, які вказують на те, що зусилля однієї людини можуть бути обмеженими. 

«Одна бджола мало меду наносить». «Один кіл плота не вдержить». «Одним пальцем вузла не зав’яжеш». 
3. Прислів’я та приказки, в яких підкреслюється цінність об’єднання зусиль. 

«Один розум добре, а два краще». «Одна голова мудра, а дві ще мудріші». «Одна головешка в печі гасне, а дві й в полі горять». «Де гурт, там і сила». «Де спілка, там і силка». 
4. Прислів’я та приказки, які фіксують переваги об’єднання спільних зусиль «В гурті і комар сила». «Гурту і вовк не страшний». 
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та, відповідно, зміну характеру виконання роботи. «В гурті робота спориться». «В гурті робити, як з гори бігти». «Гуртом можна і море загатити». 
5. Прислів’я та приказки, які підкреслюють вплив характеру взаємовідносин на ефективність роботи. 

«Як дружні сороки, то й гуску з’їдять». «Дружні сороки орла заклюють». «Дружній череді і вовк не страшний». «Берись дружно – не буде сутужно». «Дружно люди візьмуться, то й гори здадуться». 
Ціннісна підтримка надання та отримання допомоги Мета: формування в молодших школярів уміння надавати та отримувати допомогу в учіннєвій діяльності, мотивування до ціннісного обміну. Прислів’я та приказки, які слугують вербальними формулами для побудови ситуації надання та отримання допомоги, є стандартними. Таких паремій небагато. Вчитель ознайомлює дітей з усіма вербальними формулами згаданої групи та пояснює, як за допомогою прислів’їв і приказок можна звернутися за допомогою або запропонувати допомогу. В межах розробленої нами програми молодші школярі навчаються не лише приходити один одному на допомогу, а також за необхідності, «правильно» відмовляти один одному у допомозі. Такі ситуації також регулюються прислів’ями та приказками. Відповідні вербальні формули знімають психологічний дискомфорт і водночас вичерпують ситуацію непорозуміння. Це створює сприятливі умови для продовження діяльності та побудови стосунків на іншому рівні. Алгоритм роботи 1. Вчитель виділяє ті види робіт, в межах яких молодші школярі працюють одноосібно, однак при потребі можуть звертатися один до одного за допомогою. 2. Вчитель нагадує, що учень має право звернутися за допомогою або надати допомогу лише в тому випадку, коли використає визначену вербальну формулу («чарівні слова»). Інший учень може надати допомогу або відмовитися надавати допомогу лише в тому випадку, коли для відповіді використає іншу вербальну формулу. 3. Молодші школярі під керівництвом вчителя повторюють, як можна попросити про допомогу, а також, як можна запропонувати допомогу. 4. Після завершення роботи вчитель цікавиться у школярів, як вони виконали завдання. Запитує у школярів, хто з них звертався за допомогою до однокласників:  до кого звертався;  що саме просив допомогти;  чи погодився інший учень допомогти школяру;  які «чарівні слова» було використано;  що саме однокласник допоміг зробити. Вчитель також запитує в учнів, хто запропонував свою допомогу однокласникам:  хто звернувся з пропозицією надати допомогу; 
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 що саме хотів допомогти;  чи погодився інший школяр отримати допомогу;  які «чарівні слова» було використано;  що саме вдалося допомогти зробити. Отже, паремії на підтримку взаємодопомоги школярі розглядають тричі:  при повторенні прислів’їв і приказок, які дозволять надати та отримати допомогу;  при безпосередньому звертанні за допомогою та наданні допомоги;  при аналізі випадків, коли діти надавали допомогу й отримували її. При підборі вербальних формул для налагодження молодшими школярами ситуації взаємодопомоги враховується той аспект, що ініціатором побудови такої ситуації може бути і той учень, який потребує допомоги, і той, який може її надати. Розглянемо два варіанти взаємодії дітей. Варіант І. Учень потребує допомоги. Ініціатором ситуації співробітництва є учень 1, який потребує допомоги. Він звертається до учня 2, який може надати таку допомогу. Учень 2, в свою чергу, або погоджується надати допомогу (+), або відмовляється її надати (–) (рис. 2, табл. 2). 

 
Рис. 2. Варіант побудови ситуації співробітництва школярем, який потребує допомоги Таблиця 2 Формули-звернення за допомогою 

Звернення за допомогою «Добра порада дорожча від золота, Оленко, допоможи мені...» 
Згода надати допомогу «Для доброго друга випряжу коня з плуга» 
Відмова надавати допомогу   «Гарно допомогти не можемо, а як-небудь допомагати не хочемо» 

Варіант ІІ. Учень пропонує допомогу. Ініціатором ситуації співробітництва є учень 2, який бачить, що учень 1 потребує допомоги. Він пропонує допомогу. Учень 1, у свою чергу, або погоджується її прийняти (+), або відмовляється від неї (–) (рис. 3, табл. 3). 

       
Рис. 3. Варіант побудови ситуації співробітництва школярем, який може надати допомогу 
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Учень 2.  
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Таблиця 3 Формули-пропозиції надати допомогу 
Пропозиція надати допомогу «Самому робити, як під гору йти, хочемо вам трошки допомогти» 
Згода отримати допомогу «Дякую, добрий друг завжди поможе» 
Відмова отримати допомогу   «Дякуємо, що хочете допомогти, але ми спробуємо зробити самі, а як не вийде, то до вас прийдем» 

Емпіричне дослідження показало, що ціннісна підтримка рефлексії співробітництва засобами усної народної творчості сприяє формуванню в молодших школярів бажання й уміння працювати разом, а також уміння надавати й отримувати допомогу. В учнів початкових класів розширюється коло референтних осіб за рахунок включення до нього однокласників. У дітей формуються конструктивні стратегії діяльності і взаємодії з оточуючими (уважність, чуйність, доброзичливість, готовність прийти на допомогу). Молодші школярі свідомо шукають визнання в ціннісному обміні та співробітництві в ситуаціях спільної  учіннєвої діяльності [6]. Висновки і подальші перспективи досліджень. Важливою умовою гармонійного розвитку дітей у молодшому шкільному віці є співробітництво з ровесниками в межах провідної учіннєвої діяльності. Така форма співробітництва сприяє розвитку соціальної рефлексії та рефлексії здібностей учнів. Теоретичні та методологічні засади розвитку співробітництва молодших школярів з ровесниками на сьогодні найбільш повно розроблені та впроваджені в межах розвивальної системи навчання Д.Б. Ельконіна-В.В. Давидова. Традиційна система навчання переважно орієнтована на взаємодію дітей не з ровесниками, а з вчителем. У зв’язку з цим навчально-виховний процес варто збагачувати ситуаціями співробітництва дітей один з одним, цілеспрямовано навчати молодших школярів надавати та отримувати допомогу в учіннєвій діяльності.  Можливості навчання дітей співробітництву та взаємодопомозі вивчаються в межах програми ціннісної підтримки розвитку здібностей молодших школярів засобами усної народної творчості. Ціннісна підтримка рефлексії співробітництва надається учням початкових класів поряд з ціннісною підтримкою рефлексії учіннєвої діяльності та ціннісною підтримкою рефлексії визнання, однак може застосовуватися і як самостійна процедура. Основним засобом регуляції взаємодії школярів слугують українські народні прислів’я та приказки (паремії). Виокремлено два основні напрямки ціннісної підтримки рефлексії співробітництва та запропоновано відповідні техніки роботи: ціннісна підтримка спільної діяльності та ціннісна підтримка надання та отримання допомоги. В межах згаданих технік прислів’я та приказки мотивують учнів до спільної діяльності, сприяють формуванню в молодших школярів уміння й потреби працювати разом, а також уміння надавати та отримувати допомогу в учіннєвій діяльності, збагачують досвід взаємодії дітей та мотивують до ціннісного обміну. Розроблена нами програма охоплює лише незначну частину українських 
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приказок і прислів’їв, які відображають найрізноманітніші аспекти взаємодії людей. Тож перспективи роботи вбачаємо у збагаченні програми новими приказками і прислів’ями, які могли б слугувати ефективним засобом регуляції діяльності та стосунків дітей у молодшому шкільному віці. 
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Nykonchuk N.O., Zahurska I.S. The problem of cooperation of elementary school pupils. An important condition for harmonious development of children in early school age is cooperation with peers within the basic learning activities. This form of cooperation promotes social reflection and reflection of students` abilities. Traditional system of education is mainly focused on the interaction of children with their peers and not with a teacher. In this regard, the educational process should be enriched with situations of children’s cooperation with each other, the pupils should be purposefully trained to get and receive help in learning activities. Features of training children to cooperate and help each other are studied within the program of value support of development of the abilities of elementary school pupils by means of folk art. Ukrainian folk proverbs (paremias) are the main means of regulating pupils` interaction. The above mentioned programme has been developed considering the main theoretical propositions of abilities development programme "Three steps" by Muzyka O.L. For value support of reflection of cooperation two techniques are used: 1) value support of joint activities; 2) value support of providing and receiving assistance. Proverbs and sayings are used as a means of demonstrating to elementary school pupils the benefits of uniting joint efforts, approval of asking for help strategy, emphasizing of relationship features` influence at the effectiveness of activities etc. Paremias are also used as a means of building by elementary school pupils` situations of providing and receiving assistance. Value support of reflection of cooperation contributes to the development of desire and ability of elementary school pupils to work together, as well as the ability to give and receive help in learning activities. Keywords: primary school age, abilities, cooperation, proverbs and sayings, reflection, studying activities, values support. 

  




