
49

 Достижения науки за последние годы. Новые наработки 

 ПОД-СЕКЦИЯ 6. Теория, практика и методы обучения
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Харківського національного педагогічного університету
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аналіз  російських наукоВо-педагогічних досліджень 
з проблеМи підготоВки Майбутніх учителіВ до 

спіВробітництВа 

аналіз останніх досліджень проблеми та її актуальність. Сучасні зміни, 
які відбуваються у нашому суспільстві, вимагають суттєвих зрушень у системі 
підготовки майбутніх учителів.  Залишаються невирішеними питання підготовки 
майбутніх учителів у вищих навчальних закладах України до співробітництва, яке 
визнано перспективною формою поведінки, що забезпечує гуманні стосунки між 
людьми. Одним із шляхів розв’язання вказаної  проблеми  є  звернення до досвіду 
фахівців із близького зарубіжжя, творче використання найбільш вагомих здобутків 
російської освіти.

Метою статті є проведення порівняльного аналізу результатів досліджень 
російських учених щодо підготовки майбутніх учителів до співробітництва у 
навчально-професійній сфері вищого педагогічного навчального закладу.

Викладення основного матеріалу Порівняльний аналіз – один з основних 
логічних прийомів пізнання, процес кількісного та якісного співставлення різних 
характеристик та властивостей об’єктів за схожістю та відмінністю, перевагами та 
недоліками [3]. Розглянемо погляди авторів на зміст, структуру та форми підготовки 
майбутніх учителів до співробітництва.

Сучасні російські науковці тлумачать термін «співробітництво» як засіб 
морального виховання (Н.І. Литвинова), активізації навчання (В.М. Петрова), 
фактор розвитку шкільної культури  (Д.Б. Азізова, А.-І. Рихаб) та творчої особистості 
учнів (А.М. Вачьянц,О.Г. Калашнікова, І.В. Козирєва, Ч.Н. Сафіулліна). Автори 
обґрунтовують зміст поняття «відносини співробітництва», яке розуміють як основу 
особистісно-орієнтованої технології шкільного навчання (Н.М. Філяровська). 
Пропонуються умови для розвитку здібностей до навчального та творчого 
співробітництва вчителя та учнів, вивчаються генетичні  (Н.І. Репіна) та психолого-
педагогічні (В.Г. Казанська) основи цих процесів.

Проблема підготовки майбутніх учителів до співробітництва  російськими 
вченими досліджується за наступними напрямками: а) вивчення механізмів 
співробітництва студентів із викладачами; б) підготовка студентів до організації 
навчального співробітництва з учнями у школі (В.В. Широкова); в) формування 
готовності майбутніх учителів до співробітництва у педагогічному колективі  (Т.І. 
Смаглій); г) співробітництво між студентами як засіб розвитку навчальних умінь 
(Л.В. Грошева).

У статті аналізуються за схожістю та відмінністю наступні провідні 
ознаки обраних наукових праць: а)предмет дослідження; б)сутність провідного 
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поняття, що досліджується; в)системи відносин суб’єктів освітнього процесу. 
Предметом дослідження Т.І. Смаглій є формування готовності майбутніх учителів 
до професійно-педагогічного співробітництва, що знаходиться у рамках системи 
«вчитель – вчитель (вчительський колектив)».  Поняття «готовність» розуміється 
науковцем як інтеграційна професійно важлива якість педагога. Автор стверджує, 
що готовності майбутніх учителів до професійно-педагогічного співробітництва 
забезпечує конструктивне рішення завдань цілісного педагогічного процесу спільно з 
колегами, забезпечує особистісне зростання його учасників і розвиток педагогічного 
колективу в цілому. 
         Предметом дослідження В.В. Широкової є підготовка студентів педагогічного 
ВНЗ до організації співробітництва у навчальних класах, що знаходиться у рамках 
декількох систем: «викладач – студент (студентський колектив)», «студент - студент», 
«учитель – учень (учнівський колектив)». Навчальне співробітництво викладача 
зі студентом розглядається дослідником як особлива форма взаємодії, при якій 
викладач створює ситуацію «відкритого незнання», тобто необхідності перебудови 
способів дії студентів, що вже склалися. 

Предметом дослідження Л.В. Грошевої є вплив навчального співробітництва 
на розвиток навчальних умінь як компоненту предметно-практичної сфери, що 
знаходиться у рамках двох систем -  «викладач - студент», «студент - студент». 
Положення про сутність навчального співробітництва дослідник розглядає як форму 
організації сумісної діяльності студентів, що спрямована на взаємне навчання один 
одного навчальним умінням на основі інтеграції індивідуальних діяльностей. 

Автори вважають, що істотними ознаками навчального співробітництва є: 
1) діяльність, предметом якої є навчальні  уміння; 2) суб'єктна позиція студентів; 
3) поєднання індивідуальної і колективної діяльності студентів; 4) інтеграція 
індивідуальних діяльностей; 5) взаємне навчання на основі передачі і засвоєння 
досвіду діяльності; 6) поетапне здійснення спільної діяльності. Ми погоджуємося з 
авторами, які акцентують увагу на необхідності підготовки майбутніх учителів до 
співробітництва,. на важливості сумісної діяльності викладача і студента у процесі 
розвитку партнерських взаємовідносин.

Порівняльний аналіз дозволяє визначити схожість поглядів Л.В. Грошової 
та В.В. Широкової на процес підготовки студентів до організації навчального 
співробітництва.  Автори розглядають процес підготовки як перехід студентів від 
навчальної діяльності до квазіпрофесіональної, а від неї – до навчально-професійної 
діяльності, навчальної за формою та професійною за змістом [5]. 

Висновки. Отже, порівняльний аналіз російських науково-педагогічних 
досліджень з проблеми підготовки майбутніх учителів до співробітництва дозволяє 
визначити істотні ознаки підготовки майбутніх учителів до співробітництва: 
суб’єктна позиція студентів, наявність мети та предмету співробітництва, поетапне 
здійснення спільної діяльності.

перспективи подальших досліджень полягають у необхідності визначення 
особливостей підготовки майбутніх учителів музики до співробітництва.
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