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ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ВИВЧЕННЯ 
ЗГУРТОВАНОСТІ СТУДЕНТСЬКИХ ГРУП 
У СУМІСНІЙ НАВЧАЛЬНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

УДК 152.27.015

На сьогодні психологи у дослідженнях часто на-
голошують на складній ситуації розвитку сучасної мо-
лодої людини. З одного боку, відмічається зростання 
самосвідомості, самовизначення, критичного мислен-
ня, а з іншого – помітна невпевненість, напруженість, 
тривожність. Нестійкість соціальних, економічних,  
ідеологічних обставин, дискредитація моральних орієн-
тирів викликає психологічний стрес, що позначається 
на духовному та фізичному здоров’ї, зумовлюючи па-
сивність і байдужість людей. Очевидною є зміна со-
ціально-психологічної сфери людини, що об’єктивно 
пов’язано зі змінами в культурно-історичному середо-
вищі, яке, на думку Л. С. Виготського, відіграє роль не 
обставин, а джерела розвитку особистості. 

Постає проблема усвідомлення сучасного серед-
овища, де перебуває людина, розуміння в якому мі-
кро-просторі вона живе та які вимоги об’єктивно 
пред’являє до нього нова ситуація розвитку, професій-
ного становлення. Стосовно студентського середовища  
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ВНЗ, виявлення та вивчення тих психологічних явищ, 
що можливі лише у групі взаємопов’язаних та взає-
модіючих людей, надає змогу усвідомити значущість 
групової згуртованості первинного студентського ко-
лективу (ПСК) у формуванні особистості молодої лю-
дини, становленні майбутнього успішного фахівця у 
процесі сумісної навчальної діяльності.

Молода людина вступає в нові життєві умови з 
новою системою вимог, у порівнянні з попереднім 
життєвим періодом, з іншою системою спілкування 
у новому соціальному середовищі. Це призводить 
до встановлення нових зв’язків між членами колек-
тиву, а також до появи нових інтересів і потреб. Це 
вирішальний період соціалізації молоді, її адаптації у 
новому середовищі. За таких умов, значну роль віді-
грає згуртований колектив, який здатен чинити дієвий 
вплив на прискорення цих процесів.

Основною ознакою ПСК є його суспільно- 
корисна діяльність, що є основою виникнення та  

2. ПЕДАГОГІЧНИЙ ТА ПСИХОЛОГІЧНИЙ ДОСВІД

Экспериментальное исследование показало, что в формировании сплоченности студенческих коллективов важную 
роль играет характер межличностного общения и система групповых ценностей и норм, коллективное мнение, которое 
складывается в этом процессе. В статье предлагается новый подход к изучению интеллекта и интеллектуальной компе-
тентности, основанной на анализе их проявлений в совместной учебной деятельности.
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Experimental research showed that the nature of interpersonal communication and the system of team values and standards, the 

final thought of a group play a significant role in the process of formation of a student community.
It was proved that the nature of interpersonal communication and system of team values and standards, final thought of a group 

that was created due to implementation of innovative reflexive technology into learning and brining up process play an essential role 
during the formation of PSK.
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функціонування певного об’єднання людей. Якщо 
згуртованість ПСК підпорядкована вузькогруповим 
цілям, що не співпадають з цілями колективу, вимо-
гами суспільства в цілому, то ця згуртованість нега-
тивного плану, оскільки існування колективу можли-
ве лише за умови, об’єднання людей для виконання 
суспільно-корисних задач [2]. 

На розвиток згуртованості ПСК впливають відно-
сини між студентами у процесі навчальної діяльності, 
а також особисті контакти у вільний час. Більшість 
дослідників розподіляють первинний колектив на 
малі – до 10 осіб, середні – від 10 до 30 осіб та великі 
групи – більше 30 осіб. Також науковці характеризу-
ють колективи за згуртованістю, як: 

а) згуртовані, для більшості членів яких характер-
ними є дружні відносини і відсутні стійкі антипатії; 

б) розчленовані: у колективі утворено декілька со-
ціально-психологічних груп, які недружелюбно став-
ляться одна до одної; 

в) роз’єднані: більшість членів не мають дружніх 
зв’язків у колективі, де домінують формальні відно-
сини, а міжособистісні є слабо розвиненими [6].

У деяких наукових дослідженнях розроблено систе-
му теоретичних положень, які пояснюють «сумісну інте-
лектуальну діяльність», визначено основні складники та 
модератори, які впливають на прояв інтелекту та креатив-
ності: характер міжособистісних відносин, особливості 
учасників та характер розподілу ролей між ними [1].

В інших дослідженнях показано розвиток інтелек-
ту і креативності в умовах соціального середовища [3].  
Доведено, що креативні здібності можуть зростати 
завдяки підтримувальному, збагачувальному середо-
вищу, що заохочує творчі досягнення. Так, Т. М. Ти-
хомирова припускає, що механізми взаємозв’язку 
соціального середовища та показників розвитку креа-
тивності полягають в особливостях функціонування 
метакогнітивних процесів. До того ж, їх функціону-
вання може бути змінено як за рахунок прямого впли-
ву соціального середовища, так і впливів виховного 
діяння (наприклад, на формування самооцінювання 
тощо) [4]. Інтелект більше пов’язаний з когнітивними 
процесами, а креативність більше залежна на від ме-
такогнітивних процесів [7]. За цими дослідженнями 

переконливо показано, що соціокультурний чинник 
середовища є одним із провідних у формуванні розу-
мових здібностей. 

З метою визначення та експериментальної пере-
вірки психолого-педагогічних умов розвитку інтелек-
туальних здібностей студентів, як основи професійної 
компетентності, залежно від групової згуртованості 
ПСК, як суб’єкта сумісної навчальної діяльності, було 
проведено психолого-педагогічний експеримент. Він 
охопив період з жовтня 2012 до листопада 2014 року. 
В експериментальному дослідження брали участь 
студенти І–ІІ курсів чотирьох академічних груп, дві з 
яких – експериментальні. Усього експериментальним 
дослідженням було охоплено 77 респондентів.

В експериментальних групах протягом 2-х років 
з метою інтенсифікації особистісно-професійного 
розвитку молоді до стандартного навчального про-
цесу використовували (інкорпорували) інноваційні 
рефлексивно-психологічні впливи, що активізували 
формування у студентів необхідних елементів їхньої 
професійної самосвідомості та особистісного ціле-
спрямування, що забезпечувало гуманізацію та інди-
відуалізацію навчання. Стандартна організація освіт-
нього мікро-середовища в актуальному (лекційному, 
семінарському) навчальному процесі підсилювалась 
рефлексивно-психологічним складником (рефлетех-
нології та активізація самосвідомості, рефлексії, мис-
лення, соціальних орієнтацій і самовизначення осо-
бистості студентів). 

Розвиток особистості відбувається не лише через 
її соціалізацію у формальних інституціях, але й не-
формально – за допомогою самостійно прийнятого та 
рефлексивно відповідального вибору різних спосо-
бів самореалізації. Для студентів експериментальних 
груп було організовано регулярні сумісні (групові) 
заняття у спортивних секціях з волейболу та баскет-
болу, туристичні походи вихідного дня, участь у нау-
ково-дослідних гуртках тощо. 

У процесі експериментального дослідження згур-
тованості академічних груп, залежно від інтенсив-
ності спілкування студентів у сумісній навчальній 
інтелектуальній діяльності та у вільний час, було 
отримано певні дані (табл. 1). За результатами стає 

Таблиця 1
Показники згуртованості дослідних та контрольних груп до і після експерименту

№*
Перше вимірювання Кількість

членів групи
Заключне вимірювання Кількість

членів групиРp Рδ V (%) Рр Рδ V (%)

Дослідні групи
1 0,288 0,230 77,0 15 0,750* 0,136 17,0 15
2 0,310 0,254 82,0 23 0,614* 0,191 31,0 23

Контрольні групи
1 0,284 0,220 89,0 15 0,553* 0,195 35,0 15
2 0,290 0,244 84,0 24 0,372 0,227 61,0 24

Примітка*: істотність різниці між контрольними та відповідними групами подано за рангом дослідними 
групами
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зрозуміло, якщо за первісним виміром згуртованість 
контрольних і дослідних груп були порівняно одна-
кові, то за підсумковим – дослідні групи істотно від-
різнялися від контрольних за цими ж показниками. 
Необхідно зазначити, що більш висока згуртованість 
груп за показниками коефіцієнтів згуртованості (Рр) 
пов’язана з дисперсією індивідуальних коефіцієнтів 
кореляції (Р δ ) та показниками варіації (V) [5]. 

Для визначення згуртованості груп ці обставини 
були досить важливими. Порівнюючи ступінь згур-
тованості експериментальних груп за підсумковим 
тестуванням, враховували не лише більш високі кое-
фіцієнти згуртованості але й показники дисперсії та 
варіації. Це давало можливість бачити не лише коефі-
цієнти згуртованості а й розпорошення думок членів 
групи навколо середньої значущості. 

З метою повного уявлення щодо згуртованості 
досліджуваних груп було побудовано графічне зобра-
ження згуртованості, що дозволило порівняти дина-
міку згуртованості дослідних та контрольних груп. 
Графіки згуртованості було сформовано так: по осі 
абсцис розміщували коефіцієнти кореляції рангів, по 
осі ординат – їх частоти. Криві поділу індивідуальних 
коефіцієнтів кореляції за частотою містили графічне 
відображення згуртованості Співставлення коефіці-
єнтів згуртованості з особливостями розпорошення 
коефіцієнтів кореляції та їхнього графічного відобра-
ження, дозволило глибше зрозуміти особливості фор-
мування згуртованості досліджуваних груп. На рис. 1 
проілюстровано згуртованість двох груп – контроль-
ної і дослідної, які у підгрупах за підсумками вимі-
рювання виявилися більш згуртованими. У дослідній 
групі дещо вищі коефіцієнти кореляції, але нижчі по-
казники дисперсії коефіцієнтів кореляції рангів у по-
рівнянні з контрольною групою.

Розтягнутість кривих показує, що для обох груп 
характерною є наявність як високих, так і низьких 

коефіцієнтів варіації, які мають значні відхилення 
від середнього значення. Аналіз згуртованості конт-
рольних і дослідних груп показує, що у порівнянні з 
початковим рівнем вона значно виросла протягом 2-х 
років як у дослідних, так і в контрольних групах. Це 
може пояснюватися інтенсивністю спілкування та ха-
рактером внутрішньо-групової діяльності студентів, 
що специфічно для ВНЗ. Ця різниця в рівнях згурто-
ваності контрольних і дослідних груп за підсумковим 
тестуванням є статистично значущою. Зі зростанням 
згуртованості криві зміщуються по шкалі праворуч, 
їх розтягнутість по прямій зменшується, вони стають 
більш витягнутими вгору. З рис. 1 видно, що графічне 
відображення згуртованості дослідної та контрольної 
груп за підсумковим виміром схожі за формою, про-
те крива, що ілюструє згуртованість дослідної групи 
більш зміщена праворуч та має більш високий «пік» 
голкоподібної форми. Також на графіку видно, що по-
ряд з основним згуртованим ядром існують групи, 
думка яких може не співпадати з думкою більшості, 
що буде знижувати згуртованість цих колективів. 

Подібна «двовершинність», а також «багатовер-
шинність» є характерними і для інших двох груп. Вона 
також залежить від кількісного складу групи. Криві, 
що відображають згуртованість другої дослідної та 
відповідної контрольної груп, які є порівняно нечис-
ленні, за підсумковим виміром мали одновершинні 
форми, що нагадували криві нормального розподі-
лу. Відмічаючи тенденцію залежності згуртованості 
груп від кількісного складу необхідно зазначити, що 
не коректно пояснювати низьку згуртованість, осно-
вуючись лише з численності групи. 

Дослідження проказує, що згуртованість груп зале-
жить не стільки від кількості студентів, скільки від ха-
рактеру внутрішньо-колективних зв’язків, рівня виховної 
діяльності у певному колективі. Такий чинник, як стать, 
також не впливає суттєво на згуртованість колективу. 
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Рис. 1. Динаміка згуртованості експериментальних груп (перша контрольна і дослідна групи)
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Аналіз відхилень індивідуальних поділів від ета-
лонного ряду рис лідера (старости групи) показує 
більшу схожість соціальних установок та ціннісних 
орієнтацій у членів дослідних груп у порівнянні з 
контрольними. 

Графічне зображення високого рівня згуртова-
ності (рис. 1) буде являти собою криву зі значно ви-
тягнутою вгору вершиною, близькою за формою до 
кривої нормального поділу. Це зумовлює більш швид-
ке «входження», адаптацію особистості в колективі 
і, як наслідок цього, його згуртованість. Зазначимо, 
що згуртованість дослідних груп могла бути вище не 
лише завдяки частоті та якості спілкування їх членів 
під час навчання та відпочинку. На її зростання могли 
вплинути й інші чинники, що складно врахувати і ви-
ключити з аналізу. Серед них могли бути: організа-
ційні здібності кураторів, від яких залежить рівень 
виховної діяльності у групах; організаційно-виховні 
заходи, що проводилися з організації та контролю за 
перебігом експерименту в дослідних групах тощо. 

Таким чином, можна стверджувати, що колектив-
ний характер сумісної діяльності у навчальному про-
цесі та активне проведення та спілкування у процесі 
вільного від занять часу суттєво вплинули на розви-
ток та спрямованість взаємовідношень у цих ПСК, що 
сприяло створенню атмосфери взаємодовіри, адапта-
ції студентів у ПСК і за підсумком суттєво вплинуло 
на згуртованість цих навчальних колективів.

Отже, можемо зробити такі висновки. Експери-
ментальне дослідження показало, що у формуван-
ні згуртованих ПСК важливу роль відіграє характер 
міжособистісного спілкування та система групових 
цінностей і норм, колективна думка, що формується 
у процесі. Доведено, що у формуванні ПСК важливу 
роль відіграє характер міжособистісного спілкуван-
ня та система групових цінностей і норм, колектив-
на думка, що утворюються у процесі цього, завдяки 
впровадженню у навчально-виховний процес інно-
ваційних рефлексивних технологій. Дійсне наукове 
управління різнобічною діяльністю ПСК можливе на 
основі пізнання цих соціально-психологічних явищ. 
Певну значущість у вдосконаленні соціально-психо-
логічної структури ПСК має колективне спілкування 
під час занять і у вільний час. Ці заняття є важливим 

засіб формування соціальної єдності колективу, роз-
витку дружніх взаємовідношень та особистих кон-
тактів між студентами. Дослідження показує, що со-
ціальна значущість рефлексивних семінарів, сумісних 
занять з фізичними вправами не обмежується пози-
тивним впливом на здоров’я студентів, оптимізацію 
відпочинку, підвищення розумової працездатності 
тощо, а й проявляється у характері міжособистісних 
відносин і цінностей колективу групи, що вказує на 
їхню важливу роль у зростанні згуртованості ПСК.
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