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А. Молчанова 

ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ ПЕДАГОГІЧНОЇ ВЗАЄМОДІЇ 

ВИКЛАДАЧА ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 

З СУБ’ЄКТАМИ ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА 

Ефективність спільної діяльності людей залежить від умов їхньої 

комунікативної компетентності. Спілкуючись, люди виявляють, 

розкривають, розвивають і формують свої якості, засвоюють накопичений 

досвід, суспільні норми, цінності, знання, способи діяльності. Спілкування 

(комунікація) як предметна діяльність – найважливіший фактор соціальної 

взаємодії (соціалізації), яка за своїм призначенням є багатофункціональним 

явищем: це і пізнання людьми предметного світу, і взаєморозуміння, і 

формування міжособистісних взаємин, і вплив людини одна на одну. 

Для результативного спілкування людей потрібно мати приблизно 

однакові емоційний та інтелектуальний рівні, але суспільне життя 

ототожнюється не тільки зі спілкуванням, а й з освітою, потребуючи 

навчання і виховання нових поколінь. Саме освіті належить чільне місце у 

складній системі цінностей, серед яких – життя, особиста свобода, власність 

та інші, що найбільшою мірою сприяє моральному вдосконаленню 

особистості, її самореалізації, підготовці до комунікативної відкритості як 

моральної норми існування суспільства відкритого типу. 

Через своє світосприйняття і власний світ емоцій особистість осмислює  

інформацію, тому проблема формування комунікативної відкритості 

найактуальніша і найскладніша. Комунікація є природною і невід’ємною 

частиною будь-яких процесів (навчальних, освітніх, виробничих тощо), які 

пов’язані зі спілкуванням і обміном інформацією між людьми. 

Особливого сенсу у цьому процесі набуває культурний складник змісту 

освіти, де сучасний соціокультурний простір сприяє усвідомленню факту  

полікультурності та можливості творчого розвитку особистості, що формує 

культуру мислення, праці, комунікативності, сприяє формуванню її 

світогляду й самореалізації, що визначає місце людини в сучасному 
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суспільстві. Це забезпечує її взаємодію з іншими людьми, що особливо 

стосується сфери педагогічної діяльності. 

Педагогічна взаємодія є складовою професійної компетентності 

сучасного педагога і розглядається як інтегральна якість його особистості, 

що синтезує в собі загальну культуру спілкування і її специфічні прояви в 

професійній діяльності. Розвиток комунікативної культури відбувається 

впродовж життя людини внаслідок того, що індивід шляхом проб і помилок 

засвоює правила взаємодії, зміст міжособистісних ролей, напрями 

поведінкових дій, удосконалює комунікативні засоби та виробляє вміння 

пристосовуватися до стресових впливів тощо [1; 4; 6].  

Єдність спілкування і взаємодії людини має всезагальний характер. За 

критерієм мети спілкування визначаються основні функції цього процесу: 

контактна (встановлює, підтримує контакти і є основною у спілкуванні); 

інформаційна (змінює системи діяльності і адаптації людини в нових 

умовах); спонукальна (стимулює партнера до виконання дій); координаційна 

(орієнтує та узгоджує дії у сумісній діяльності); осмислювальна (розуміння 

змісту інформації та намірів партнера); соціальна (на основі аналізу 

спілкувань усвідомлення та фіксування свого місця в системі соціальних 

зв’язків). Остання функція є основною в особистісному розвитку людини, 

забезпечує її соціальну поведінку і дає змогу ідентифікувати себе, тобто 

ототожнювати з іншими, визначати свої соціальні ролі, погляди, норми і 

цінності [6]. Підкреслимо важливість особистого розвитку людини в умовах 

глобалізаційного розвитку сучасного суспільства, швидкої зміни ідей, знань, 

умов життя, вдосконалення інформаційних освітніх технологій, які 

передбачають новий тип навчальної діяльності у професійних навчальних 

закладах [9]. 

Питанням комунікативної підготовки майбутнього педагога та 

розв’язанням різноманітних проблем, пов’язаних із розвитком ідеї 

педагогічної взаємодії присвячено дослідження  психологів і педагогів. Серед 

них – Г. Балл, І. Бех, О. Бондарчук, Н. Волкова, О. Глузман, О. Грейліх, 
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М. Євтух, С. Золотухіна, І. Зязюн, Т. Іванова, Л. Карамушка, О. Киричук, 

А. Корецька, В. Кремень, Г. Ложкін, В. Майборода, С. Максименко, 

О. Микитюк, Н. Побірченко, В. Рибалка, В. Семиченко, Л. Сергеєва, 

І. Цимбалюк, Т. Яценко та ін. Роботи закордонних авторів (Р. Селман, 

О. Стауфорд, М. Фландерс, М. Хаузен) розглядають взаємодію, або 

інтеракцію, у навчанні, виходячи з положень гуманістичної й когнітивної 

психології. Емоційні аспекти навчальної взаємодії аналізували В. Котов, 

М. Рибакова, Р. Шакуров В. Кан-Калик, М. Никандрова та ін. 

Позиції та оцінки багатьох авторів є поштовхом для досліджень 

сутнісної ролі міжособової професійної взаємодії викладачів і студентів в 

розвитку фахової компетенції майбутнього кадрового потенціалу 

суспільства. 

Інноваційний характер прогресу створює вимоги до розвитку людини, 

що стає основним важелем підготовки спеціалістів різних галузей. В цих 

умовах пріоритетні функції викладача полягають у тому, щоб навчити 

студентів практично застосовувати знання, а не тільки сприймати їх; мати 

почуття національної єдності, відчувати зміни у професії і набувати досвіду 

життя у суспільстві, що постійно змінюється; формувати в молоді бажання 

бути успішними, професійно відповідальними та конкурентоспроможними, 

що забезпечує мобільність фахівця будь-якої країни [10]. 

Основні завдання вищого навчального закладу визначаються у статті 

26 Закону України «Про вищу освіту» і полягають у провадженні на 

високому рівні освітньої діяльності; активної та творчої участі у забезпеченні 

суспільного та економічного розвитку держави через формування людського 

капіталу; вихованні особистості шляхом патріотичного, правового, 

екологічного виховання; формуванні вміння вільно мислити та 

самоорганізовуватися в сучасних умовах; створенні необхідних умов для 

реалізації студентами їхніх здібностей і талантів; збереженні та примноженні 

національних моральних і культурних цінностей [3]. 
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Наведені завдання реалізуються через цілеспрямований освітній 

процес, що має здійснювати педагогічний колектив навчального закладу. 

Освітній процес – це інтелектуальна, творча діяльність, яка проводиться 

через систему науково-методичних і педагогічних заходів та спрямована на 

передачу, засвоєння, примноження і використання знань, умінь та інших 

професійних компетентностей студентів, а також на формування їх як 

гармонійно розвиненої особистості. 

Основою освітнього процесу є професійна та комунікативна 

компетентність викладача навчального закладу, його уміння забезпечити 

педагогічну взаємодію з учнівським або студентським колективом. 

Поєднання цих аспектів зумовлює різні сфери педагогічного впливу на 

студента: емоційно-вольова сфера (характер), що важливо для індивідуальної 

роботи; освітня сфера; мікроклімат навчального закладу, сім’ї, особистісного 

оточення (сусіди, група, друзі, хобі); природне середовище та соціокультурна 

сфера. Врахування можливостей різноманітного впливу на особистість 

студента (учня) є основою організаційних засад побудови педагогічної 

взаємодії суб`єктів освітнього процесу. 

Педагогічна взаємодія викладача забезпечує професійне та особистісне 

зростання молоді й є прикладом та зразком для студентів (учнів) у майбутній 

професійній адаптації. Це сприяє формуванню у них стилю майбутньої 

професійної діяльності, розвиває професійну здатність студента (учня) 

оцінювати особливості свого сприйняття, власних емоцій, причин стресів 

тощо. 

Ефективність педагогічної взаємодії залежить від уміння викладача 

встановлювати міжособистісні контакти зі студентами, в процесі якої вони 

переконуються в можливості використання внутрішніх резервів для 

успішного подолання труднощів у навчанні. Мистецтво створювати 

психологічний клімат, проявляти щирість, встановлювати атмосферу 

взаємної довіри забезпечує рівень задоволення очікувань студентів від 

процесу навчання, що є грунтовною підставою організаційних засад 
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педагогічної взаємодії під час навчання. У вирішенні щоденних завдань 

взаємодії важливого значення для студентів набуває професійна 

ерудованість, толерантність, емоційна стабільність, мобільність, здатність 

викладача управляти психологічним механізмом спілкування [2]. Саме тому 

мистецтво педагогічної взаємодії є складовою професійної компетентності 

викладача. 

Ефективна взаємодія вихованців професійних навчальних закладів 

передбачає наявність у них комунікативної компетенції, тобто здатності 

налагоджувати і підтримувати необхідні контакти з іншими людьми у 

виробничому процесі та життєвих обставинах, а саме: досягати 

взаєморозуміння, ясного уявлення про ситуацію і предмет спілкування. 

Складовою організації освітнього процесу є формування викладачем 

професійної комунікативної культури майбутнього фахівця, що потребує 

чіткого орієнтування у професійній ситуації, вибору саме тих технологій і 

засобів спілкування, які допомагають ефективно її вирішити. 

Зусилля викладача спрямовуються на формування комунікативної 

культури майбутніх фахівців в їхній діяльності у професійному середовищі, 

на розвиток навичок їхньої професійної та міжособистісної взаємодії та 

вміння вдосконалювати цей процес. Слід звертати увагу студентів (учнів) на 

те, що виразником низького рівня культури є комунікативна 

некомпетентність, неспроможність (невміння) слухати й адекватно розуміти 

партнера; невміння, або небажання стати на його місце, щоб краще зрозуміти 

те, що він відчуває; невміння грамотно і зрозуміло висловлювати власні 

думки.  

В організації освітнього процесу доцільно обґрунтовано доводити, що 

помилки у спілкуванні криються в надмірній суб’єктивності, спрямованості 

на себе, а його успішність в діяльності забезпечується тільки 

міжособистісною взаємодією.  

Це явище виникає в певних комунікативних (міжособистісних) 

ситуаціях. Майбутній спеціаліст повинен не просто накопичити у своїй 
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пам’яті картотеку можливих вирішень міжособистісних ситуацій, а 

навчитись аналізувати й усвідомлювати свою участь у них. Результатом 

мають бути не просто комунікативні вміння, а здатність компетентно брати  

участь в міжособистісних ситуаціях на творчому рівні [1; 6; 7].  

Організаційні спрямування викладача на такі вправи будуть сприяти 

оволодінню студентами (учнями) знань основних факторів професійної 

комунікативної культури, що включають: рівноправність, толерантність, 

гнучкість, референтність (референтна людина намагається бачити в інших 

людях позитивне, підкреслює їх гарні риси; люди поводяться відповідно до 

того, чого очікує оточення), інтернальність (інтернальна людина не 

звинувачує зовнішні обставини та інших людей, вона здатна взяти провину 

на себе, попросити вибачення), етичність, доброзичливість, автентичність 

(уміння бути природним у стосунках, здатність бути самим собою в 

контактах з оточенням, не ховатися за масками або ролями), ініціативність, 

самопізнання, емпатійність (готовність приймати емоції з боку інших, не 

нав’язувати оточенню свої почуття) [4]. 

Важливо підкреслювати роль загальної культури особистості. Значним 

фактором у невербальній комунікації є дистанція між співрозмовниками. 

Вона залежить від культурних, національних традицій та ступеня довіри до 

співрозмовника. Показники відстаней особистого простору запропоновано 

Едвардом Холлом. Виділяють такі типи зон: інтимну (15–45 см), куди 

допускають лише близьких людей; зону особистого простору (0,5–1,2 м), 

притаманну звичайній бесіді між друзями та колегами для забезпечення 

зорового контакту; зону соціального простору (1,5–6,0 м), якої дотримуються 

при офіційних зустрічах у кабінетах і офісах з тими, кого не дуже добре 

знають; зону публічного простору (понад 4,0 м), яка передбачає спілкування 

з великою групою людей (виступи перед аудиторією слухачів/учасників 

зборів тощо) [11]. 

Існує чимало явищ, які можуть чинити негативний вплив на 

педагогічну взаємодію, вони зазвичай виникають у фізичному оточенні або у 
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сфері емоцій людини. Інколи їх вплив є таким значущим, що може зробити 

процес комунікації неможливим через недостатність інформації або 

неправильну інтерпретацію повідомлення. Бар’єрами у спілкуванні 

називають різного роду перепони і перешкоди, які порушують процес 

передачі інформації і знижують його ефективність. Виділяють такі бар’єри: 

темпераменту, негативних емоцій, характеру, манери спілкування, 

недостатнього розуміння важливості спілкування тощо [8]. Навіть у 

педагогічних колективах міжособистісні бар’єри виникають через проблеми 

психологічного клімату, різного погляду на системи цінностей, відсутність 

інтересу учасників комунікаційного процесу один до одного. Це ускладнює 

міжособисту взаємодію і педагогічний вплив на освітній процес навчального 

закладу, динамічна взаємодія вихователів і вихованців якого має 

спрямовуватися на досягнення поставленої мети.  

Спостереження за взаємодією викладачів зі студентами показали, що 

причинами її слабкої дії може бути слабка обізнаність викладачів зі 

психологічними знаннями, що становлять операційну компетентність їхньої 

професійної діяльності; недостатня сформованість «інтелігентності» 

викладачів, неспроможність бачити студентів партнерами в професійному 

навчанні; деяка пасивність, пов’язана з відсутністю мотивації досягнень у 

професійному розвитку; недооцінка власного впливу на ставлення студентів 

до професійної діяльності [2]. 

Результативна педагогічна взаємодія викладача є складною системою, 

що потребує відповідних організаційних умов і включає такі основні етапи: 

 моделювання педагогом майбутньої взаємодії (прогностичний етап), 

підчас якої окреслюються контури майбутньої взаємодії зі студентами, її 

мета, аналіз студентського середовища, зміст теми, можливі способи 

комунікації; 

 встановлення емоційного і ділового контакту, визначення технології 

швидкого входження у взаємодію з  навчальною групою; 
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 педагогічне керування взаємодією під час освітнього процесу, що є 

свідомою і цілеспрямованою організацією взаємодії з коригуванням процесу 

спілкування відповідно до його мети. На цьому етапі відбуваються 

інформаційні повідомлення, їх обговорення та оцінки в умовах створеного 

позитивного навчального середовища; 

 аналіз взаємодії – порівняння мети, її засобів з результатами 

взаємодії, моделювання подальшого процесу взаємодії зі студентами під час 

освітнього процесу (етап самокоригування). Визначення технологій 

сприятливого психологічного настрою організації творчої взаємодії для 

успішного особистісного та професійного розвитку майбутніх фахівців. 

Рефлексивний компонент у взаємодії – це вияв здатності педагога до 

усвідомленого самосприйняття, поведінки, звичок, навичок, якими 

забезпечується вплив діючої міжособової професійної взаємодії на 

становлення у студентів професійно важливих якостей. 

Здійснення цих етапів потребує відповідних організаційних засад, до 

яких можна віднести: відповідність комунікаційного впливу цілям і 

завданням педагогічної взаємодії (про що йшлося вище); подолання 

комунікаційних бар’єрів та творче спілкування суб’єктів під час освітнього 

процесу; створення позитивного навчального середовища, забезпечення 

дієвого зворотного зв’язку; використання інтерактивних методів навчання, 

що характеризуються високим ступенем залучення студентів в освітній 

процес, активізують їхню діяльність (пізнавальну, творчу) у вирішенні 

поставлених завдань. 

Управління процесом педагогічної взаємодії має базуватися на 

філософської категорії «система», що знаходить свою реалізацію в межах 

системного підходу, системного аналізу, сінергетики тощо, а також на 

закономірностях і принципах педагогіки [5]. Додамо, що реалізація 

освітнього процесу на основі педагогічної взаємодії потребує діяльності 

педагога інноваційної орієнтації, який здатен брати на себе відповідальність, 
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виступати як дослідник освітнього процесу, мати адекватні ціннісні 

орієнтації, гнучке професійне мислення, розвинуту професійну 

самосвідомість, сформовану готовність до сприйняття нової інформації, 

високий рівень самоактуалізації, володіння мистецтвом рефлексії, а також 

вчасно враховувати ситуацію, що змінюється. 

Педагогічна взаємодія як організоване професійно-етичне явище 

вимагає від викладача аналізу мікросоціального оточення, в якому вчаться 

студенти, зокрема, наявності в них потреби у встановленні професійної 

взаємодії з викладачами. Встановлення міжособової професійної взаємодії є 

необхідним чинником розвитку в студента інтегрованих професійних умінь, 

що характеризують його як суб’єкта діяльності. Адекватно рисам 

суб’єктності студенти вибирають прийоми взаємодії, мобілізують власні 

можливості розвитку мотивації досягнень, що оптимізує формування їхніх 

професійно важливих якостей. 

Зміст та способи педагогічної взаємодії  визначаються завданнями та 

вимогами сучасного освітнього процесу, що передбачає організаційно-

методичні зміни в освітньому процесі, а також зміни стану та перетворення 

властивостей і здібностей вихованців. Це дає підстави розглядати 

педагогічну взаємодію як цілеспрямований багатофункціональний 

інтегрований процес, в якому соціальні ідеї та професійний зміст навчання 

мають перетворюватися в якості особистості майбутніх фахівців. 
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