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ФОРМУВАННЯ СОЦIАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТI
СПОСОБОМ ГРУПОВОЇ ДIЯЛЬНОСТI НА УРОКАХ ФIЗИКИ

На протязi багатьох рокiв педагоги намагалися з’єднати навчання i виховання.Але фiзика
вважалась такою наукою,де важливим було отримання знань.Своєю статею ми намагає-
мося показати, що i на точних науках iснує можливiсть виховувати школярiв,робити їх
соцiально компетентними.
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Проблема розвитку соцiальної компетентностi школярiв - це важлива со-
цiальна i психолого-педагогiчна проблема. Її рiшення зачiпає загальнi питан-
ня суспiльства i освiти, оскiльки в умовах соцiально-економiчних змiн перед
освiтою поставлено задачу не тiльки дати випускникам певний рiвень знань,
умiнь i навичок з основ наук, але й забезпечити здатнiсть i готовнiсть жи-
ти в сучасному надскладному суспiльствi, досягати соцiально-значимi цiлi,
ефективно взаємодiяти i вирiшувати життєвi проблеми [3].

Орiєнтацiя сучасного суспiльства на людину, на розкриття його соцiаль-
ної сутностi, на вирiшення соцiальних проблем повинна намiтити в практицi
шкiльної освiти прiоритети виховання, якому поки вiдводиться другорядна
роль. Школа покликана стати чинником розвитку соцiальної компетентностi
особистостi, що дозволяє жити в сучасному суспiльствi. Тому я вибрала те-
му дослiдження «Формування соцiальної компетентностi способом групової
дiяльностi на уроках фiзики».

У соцiологiчному словнику наводитися таке визначення: соцiальна ком-
петентнiсть (вiд лат. Competens - вiдповiдний, здiбний) - здатнiсть iндивiда
ефективно взаємодiяти з оточуючими його людьми в системi мiжособистi-
сних. вiдносин До складу соцiально-психологiчної компетентностi входить
умiння орiєнтуватися в соцiальних ситуацiях, правильно визначати особи-
стiснi особливостi та емоцiйнi стани iнших людей, обирати адекватнi способи
поводження з ними i реалiзовувати цi способи в процесi взаємодiї. Особливу
роль тут вiдiграє вмiння поставити себе на мiсце iншого.

c⃝ Олiйник Р.В., Агеєва Е.Р., 2011
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За ступенем складностi розрiзняють (див. напр. [1]) такi складовi соцi-
альної компетентностi :
– вираз: здатнiсть висловлюватися, виражати свої знання, думки i бажання;
– сприймання: здатнiсть слухати, спостерiгати за iншими членами групи,
сприймати подiї i динамiку процесу в групi;
– вiдкритiсть: готовнiсть сприймати стимули, здатнiсть вислуховувати кри-
тику i сперечатися з iншими;
– спiвпраця: здатнiсть усвiдомлювати i сприймати можливостi власних дiй та
вiдповiдальнiсть, вмiння розумiти i пристосовуватися до дiй iнших;
– формування: здатнiсть адаптуватися, налагоджувати контакти, знаходити
своє мiсце в групi, висловлювати критику адекватно ситуацiї; послiдовнiсть
у навчаннi; вмiння вести розмову, вести себе вiдповiдно процесу динамiки
розвитку групи;
– iдентифiкацiя: здатнiсть поставити себе на мiсце iншого i вирiшувати кон-
флiкти вiдповiдно до ситуацiї, пiдтримувати баланс «близькiсть i дистанцiя»,
усвiдомлювати власнi можливостi i межi.

Можна видiлити (див напр. [4]) такi основнi показники соцiальної компе-
тентностi:
– спiвробiтництво, робота в командi;
– здатнiсть приймати власнi рiшення;
– здатнiсть робити усвiдомлений вибiр;
– прагнення до усвiдомлення власних потреб i цiлей;
– соцiальна цiлiснiсть, вмiння визначити особистiсну роль у суспiльствi;
– наявнiсть досвiду виконання рiзноманiтних соцiальних ролей;
– володiння банком прийомiв ненасильницького вирiшення конфлiктiв;
– розвиток особистiсних якостей, саморегулювання .

У соцiальнiй компетентностi пiдлiткiв провiдну роль вiдiграють вiдповiд-
альнiсть, емоцiйна саморегуляцiя, навички конструктивної взаємодiї, адеква-
тна самооцiнка, узгоджена з потребою у досягненнi, мотивацiя досягнення
успiху, конструктивна поведiнка в життєвих труднощах. У старшому шкiль-
ному вiцi принципове значення для соцiальної компетентностi мають соцiаль-
ний iнтелект, свiдомiсть життя, побудова часової перспективи, сформованiсть
мотивацiї досягнення успiху, рефлексивнiсть, високий рiвень самоповаги i йо-
го iдентичнiсть, соцiально значущi цiннiснi орiєнтацiї, вiдповiдальнiсть.

Психологiчнi складовi соцiальної компетентностi проходять кiлька етапiв
формування: початковий, нестiйкий, стiйкий.

Спiввiдношення рiвнiв з вiковими складовими соцiальної компетентностi,
вираженими у вимiрюваних особистiсних проявах, визначає системи взаємо-
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зв’язаних показникiв для кожного вiку.
Дослiдники проблеми розрiзняють двi стратегiї у розвитку соцiальної

компетентностi школярiв в освiтньому середовищi: розвиваючу, яка перед-
бачає створення умов, що стимулюють розвиток її базових складових, i фор-
муючу, яка передбачає допомогу школярам у набуттi соцiальних навичок

Практична значимiсть мого дослiдження полягає в тому, щоб на осно-
вi розглянутого теоретичного обґрунтування розробити уроки, що стимулю-
ють розвиток у школярiв соцiальної компетентностi; пiдвищують результа-
тивнiсть освiтнього процесу в аспектi соцiальної адаптацiї особистостi.

Iснувала думка про те, що такi види компетентностей формуються в учнiв
на предметах гуманiтарного напрямку. В своїй працi ми намагаємося пока-
зати те, що це можливо, i потрiбно, реалiзовувати на фiзико-математичних
дисциплiнах.

Нами проаналiзованi технологiї навчання, якi сприяють розвитку соцi-
альної компетентностi, серед них вiдомi є:
– технологiя спiвробiтництва;
– технологiя диференцiйованого навчання;
– iгрова технологiя.

Означенi технологiї передбачають обов’язкове застосування групових
форм навчання. Вони використовуються для вирiшення комплексних зав-
дань, засвоєння та закрiплення нового матерiалу, розвитку творчих здiбно-
стей, формування загально навчальних вмiнь, дають можливiсть учням зро-
зумiти i вивчити навчальний матерiал з рiзних позицiй. Iнтерактивнi техно-
логiї виконують наступнi функцiї: комутативну (освоєння дiалектики спiлку-
вання), терапевтичну (подолання труднощiв), дiагностичну (самопiзнання).

При груповiй роботi школярi вчаться спiльної дiяльностi у вирiшеннi пi-
знавальних завдань. Хтось добре проявив себе в аналiзi навчального мате-
рiалу, хтось вiдчуває складнощi у вирiшеннi прикладу або завдання, хтось
ухиляється вiд роботи. Це вiдбувається при всiх. Даючи оцiнку, роблячи за-
уваження окремим учням, вчитель розраховує, що на них будуть реагувати
всi, припускає, що його вказiвки, питання, пропозицiї доходять до кожного.
Тi учнi, якi зустрiчають труднощi у вирiшеннi проблем, можуть вдатися до
допомоги своїх товаришiв. Вона будується з таким розрахунком, щоб кожен
виконував вказiвку вчителя, вступав у контакт з ним i класом, враховував йо-
го зауваження, реакцiї колективу i належним чином виходив зi сформованої
ситуацiї. При такiй органiзацiї колектив класу живе одними цiлями. Важли-
во, що при груповiй роботi застосовується дiалог, який є не тiльки засобом
навчання i виховання, вiн ще й полiгон для вправи мовної здiбностi учнiв
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i умова засвоєння ними законiв людського спiлкування. Засвоюючи знання,
виробляючи навички та вмiння в певнiй науковiй галузi, учень одночасно
засвоює правила мовної поведiнки i, зокрема, правила дiалогу.

З урахуванням викладеного ми визначили за мету нашого дослiдження
розвиток соцiальної компетентностi учнiв при вивченнi фiзики. Експеримен-
тальною базою був обраний 10 клас Макiївської ЗОШ № 99. За допомогою
психологiчних методик було визначено рiвень розвитку компетентностi учнiв.
Первинний контроль констатував у пiдлiткiв вiдставання у розвитку соцiаль-
ної компетентностi, особливо по субшкалам: «самостiйнiсть», «ставлення до
своїх обов’язкiв», «iнтерес до соцiального життя».

Для пiдвищення рiвня соцiальної компетентностi на уроках фiзики ми
здiйснили наступне:

– пiсля ознайомлення учнiв з цiлями та задачами майбутньої роботи про-
вели бесiди та пояснення, що сприяли психологiчнiй пiдготовцi учнiв, ада-
птували перехiд вiд iндивiдуальної дiяльностi до групової.

Для полiпшення роботи в групi ми рекомендували засвоїти пам’ятку:
1) уважно вислухай i зрозумiй думки товариша по групi;
2) якщо не зрозумiв, запитай ще раз;
3) висловлюй свої думки групi коротко i чiтко;
4) якщо не згоден з вiдповiддю товариша обгрунтуй, чому;
5) якщо не згоднi з тобою, встанови, чому;
6) якщо довели невiрнiсть твоїх поглядiв, визнай свою помилку;
7) пам’ятай: вирiшення проблеми залежить вiд кожного члена групи;

– для навчального процесу ми обрали роздiл «Молекулярна фiзика» (див.
напр. [2]). В календарно-тематичне планування внесли змiни, а саме проана-
лiзували можливiсть формування соцiальної компетентностi при вивченнi по-
нять та законiв фiзики, при виборi прийомiв та методiв роботи передбачили
тi, що сприяють її розвитку: мотивацiю досягнень учнiв, адекватну само-
оцiнку, емоцiйну саморегуляцiю, конструктивну взаємодiю, вiдповiдальнiсть,
органiзованiсть;
– при створеннi сценарiїв конспектiв урокiв розробили вiдповiдний змiст та
особливо дiяльнiсть, ґрунтуючись на групову роботу.

Наведемо приклад фрагментiв повторювально-узагальнюючого уроку-
гри за темою: «Молекулярна фiзика: термодинамiка.

Мета уроку: за допомогою гри «Сходження на пiк Знань» повторити,
узагальнити знання учнiв з даної теми; продовжити формування iнтелекту-
альних здiбностей учнiв при вирiшеннi якiсних завдань; формувати соцiальну
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компетентнiсть (через груповий засiб спiлкування); навчати учнiв засобiв са-
моконтролю; дати спробу вiдчути кожному учню потенцiал в здобуттi знань.

Обладнання: карта сходження, два стартових прапорця, малюнки з при-
слiв’ями, фiзичне домiно (два примiрники), набiр магнiтiв, три ракетки з на-
писами «кг», «м», «с».

Хiд уроку:

Етапи
уроку

Змiст дiяльностi вчителя
пiд час етапу уроку

Дiяльнiсть
учнiв

Що формуємо в
учнях.

1. Органiза-
цiйний момент

Привiтавшись з учнями вчи-
тель наочно перевiряє готов-
нiсть класу до уроку

2. Мотивацiя
навчальної
дiяльностi та
повiдомлення
завдань уроку

Дiти ми з Вами непогано
попрацювали при вивченнi
теми. Тепер Вам необхiдно
одержаннi знання системати-
зувати й скоригувати. Сього-
днi ми з Вами проведемо фi-
зичну гру. Зараз Ви за бажа-
нням подiлiться на 2 коман-
ди, виберiть капiтана коман-
ди, але так, щоб в командi бу-
ли i сильнi i слабкi учнi.

Об’єднують-
ся в групи
Обирають
головного
представни-
ка групи.

Формування вмiнь свi-
домо себе оцiнювати,
здатностi усвiдомлюва-
ти i сприймати свої мо-
жливостi i недолiки.

3. Цiльова
установка

Щоб робота вам приносила
задоволення, щоб кожен з вас
змiг реалiзувати себе у певнiй
дiяльностi давайте повторимо
пам’ятку, якої бажано дотри-
муватися на протязi не тiльки
уроку, а й усього життя.

Повто-
рюють
пам’ятку.

Формування навичок i
вмiнь спiвпрацювати в
групi, мотивацiю дося-
гнень учнiв.

4. Органiзацiя
самоконтролю

Зараз нам з Вами потрiбно
накреслити таблицю самокон-
тролю й заповнити перший
ряд
Я гадаю, що я знаю на . . .
Я знаю на . . .
Оцiнка ведучого

Креслять
в зошитi
таблицю i
заповнюють
перший ряд.

Формування вмiнь свi-
домо себе оцiнювати.

5. Ознайом-
лення з пра-
вилами гри

Вчитель оголошує правила
гри

Слiдкують
за правила-
ми гри.

Формування здi-
бностей сприймати
iнформацiю.
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6. Гра Привал 1 «Кросворд».
(На дошцi намальований кро-
сворд)

Розгадують
кросворд.

Формування самостiй-
ностi, формування
культури спiлкування
вмiнь сприймати iншi
точки зору i визначе-
ння єдиної правильної
вiдповiдi

Привал 2 «Ромашка».
(Ромашка має 8 пелюсток з
завданнями, кожнiй командi
по 4 завдання).

Вiдповiдають
на питання.

Формування самостiй-
ностi, творчого мислен-
ня.

Привал 3 «Увага».
Якщо я пiднiмаю ракетку зi
знаком «м», то всi повиннi
встати, демонструючи свою
«довжину»; якщо ракетка зi
знаком «с», то всi повиннi
швидко скинути руку i як би
подивитися на свої ручний го-
динник; якщо ракетка зi зна-
ком «кг», то всi повиннi сiсти
або сидiти тому що маса є мi-
рою iнертностi тiла. (Коман-
да, яка була менш уважною,
отримує штрафне очко).

Слiдкують
за словами
вчителя
i викону-
ють його
вказiвки.

Формування здiбно-
стей сприймати iнфор-
мацiю,бути уважними.

Привал 4 «Веселе питання -
серйозна вiдповiдь».
Учнi пригадують оповiдання i
пояснюють дiї героїв викори-
стовуючи закони фiзики.

Обмiнюючись
думками
вiдповiд-
ають на
запитання.

Формування комунiка-
тивних навичок, вмiн-
ня висловлювати свої
думки, та доводити їх;
не боятися знаходити
власнi рiшення у рiзних
учбових, а також i жит-
тєвих ситуацiях.

Привал 5 «Сюрприз - невда-
ча».
Пiсля викидання кубика, ого-
лошують помiчники, що че-
рез поганi погодних умов: очi-
кується снiгопад, схiд снiго-
вих лавин i сильний вiтер, ко-
мандам необхiдно повернути-
ся назад, на стiльки перехо-
дiв, скiльки вказує цифра на
гранi кубика.

Кидають
кубики.

Формування вмiнь
сприймати невдачу, не
зациклюватися на неї,
вмiння знаходити вихiд
з кожної ситуацiї.
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Привал 6 «Фiзичне домiно».
Користуючись принципом
гри в домiно, складiть пра-
вильнi формули.
Тут враховується правиль-
нiсть i швидкiсть виконання.

Грають у
фiзичне
домiно.

Формування соцiальної
компетентностi: вiдпо-
вiдальнiсть, володiння
засобами спiлкування
мiж собою i навичка-
ми конструктивної вза-
ємодiї; здатностi роби-
ти усвiдомлений вибiр.

Привал 7 «Вiдпочиваємо.
Пiдводимо пiдсумки».

Заповнюють
таблицi са-
моконтролю
i таблицю
«Ставлення
до уроку»

Формування вмiнь аде-
кватно оцiнювати себе,
iнших.

7. Домашнє
завдання

Оцiнюється робота учнiв,
робляться записи у журналi
та учнiвських щоденниках,
задається домашнє завдання.

Записують
домашнє
завдання

Формування сумлiнно-
го ставлення до своїх
обов’язкiв

Висновки
Таким чином, формування соцiальної компетенцiї людини є актуальною

проблемою психологiї та педагогiки, вирiшення якої має важливе значення як
для кожної конкретної людини, так i для суспiльства в цiлому. Як ми бачимо,
iснує можливiсть формувати соцiальну компетентнiсть школярiв на уроках
фiзики, i вважаємо за потрiбне продовжувати роботу в даному напрямку.
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