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Психологічні проблеми педагогічної взаємодії 
 

Анотація 
Розглянуто проблеми педагогічної взаємодії з позицій взаємозв'язків в професійному 
просторі: «суб'єкт педагогічної діяльності» ( викладач) — «професійна педагогічна діяльність» — 
«об'єкт педагогічної діяльності» (зміни, успіхи і інш.). З позицій системного підходу подана  
загальна характеристика педагогічної діяльності, розглянуто основні  педагогічні 
здібності, типи педагогічної  спрямованості, мотивацію педагогічної праці. 
Ключові слова: рівні педагогічної спрямованості, мотиви педагогічної діяльності, 
педагогічні здібності; компоненти педагогічної системи, стилі педагогічної діяльності. 
 
Актуальність 
Проблема педагогічної взаємодії та її продуктивності є актуальною  для педагогічної психології  
та для педагогічної практики. На її особливості впливають індивідуальні властивості педагога, 
мотиви  його діяльності, стилі   керівництва, педагогічні здібності та  вміння, типи спрямованості.  
 
Проблема 
В педагогічної діяльності можна виділити такі проблеми як творчий потенціал педагога і 
можливості подолання ним педагогічних стереотипів. Проблема професіоналізму. 
Проблема психологічної підготовки.  Проблема підвищення кваліфікації та самореалізації. 
Також сфера професійної педагогічної діяльності є сферою подолання безлічі протиріч. 
Це протиріччя між: динамікою професійних завдань і внутрішньою готовністю викладача 
до їх здійснення; динамікою освітньої політики і прагненням займати чітку і послідовну 
позицію; особистою потребою  в творчій самореалізації і можливістю її задоволення; 
зростаючим об'ємом актуальної інформації і рутинними способами її переробки, 
зберігання і передачі; потребою суспільства в освітніх послугах. 
 
Аналіз 

До складу професійно зумовлених властивостей і характеристик викладача  входять 
загальна спрямованість його особистості (соціальна зрілість і цивільна відповідальність, 
професійні ідеали, гуманізм, високорозвинені пізнавальні інтереси, самовіддане 
відношення до вибраної професії), а також деякі специфічні якості: організаторські 
(організованість, діловитість, ініціативність, вимогливість, самокритичність); 
комунікативні (справедливість, уважність, привітність, відвертість, доброзичливість, 
скромність, чуйність, тактовність); перцептивні (спостережливість, креативність, 
інтелектуальна активність, дослідницький стиль, гнучкість, оригінальність і критичність 
мислення, здібність до нестандартних рішень, відчуття нового, інтуїція, об'єктивність і 
безсторонність, дбайливе і уважне відношення до досвіду старших колег, потреба в 
постійному оновленні і збагаченні знань); експресивні (високий емоційно-вольовий 
тонус, оптимізм, емоційна сприйнятливість і чуйність, самовладання, толерантність, 
витримка, почуття гумору); професійна працездатність; фізичне і психічне здоров'я. 

Н. В. Кузьміна  виділила п’ять структурно - функціональних компонентів педагогічної 
системи: суб'єкт і об'єкт педагогічної дії, предмет їх спільної діяльності, цілі навчання і 
засоби педагогічної комунікації. Вказані компоненти утворюють систему, бо, з одного боку, 
відсутність будь-якого з них веде до ліквідації самої педагогічної системи, а з іншого — 
ніякий з них не може бути виражений через інший елемент або їх сукупність. Всі 
структурні компоненти педагогічної системи мають прямий і зворотний зв'язок між 
собою. Розробляючи проблему педагогічної діяльності, Н. В. Кузьміна виділила і описала 
психологічну структуру діяльності вчителя. Спочатку було виділено чотири функціональні 
компоненти: гностичний, конструктивний, організаторський і комунікативний. Потім до них 
додалися проектувальний і конструктивний компоненти.  



Гностичний компонент  пов'язаний з сферою знань педагога він включає не лише 
знання свого предмету, але і знання засобів педагогічної комунікації, знання психологічних 
особливостей особистості студента та  знання  властивостей власної особистості та 
діяльності.  

Проектувальний компонент включає віддалені, перспективні цілі навчання і виховання, 
а також стратегії і способи їх досягнення. 

 Конструктивний компонент відображає особливості конструювання педагогом власної 
діяльності і діяльності студентів з врахуванням найближчих  цілей навчання і виховання.  

Комунікативний компонент характеризує специфіку взаємодії викладача з студентами; 
при цьому акцент робиться на зв'язку комунікації з ефективністю педагогічної діяльності, з 
досягненням дидактичних цілей. 

 Організаційний компонент пов'язаний з вміннями педагога організувати діяльність 
студентів і свою власну. Тут підкреслюється, що не тільки організаторський, але і всі інші 
компоненти цієї моделі часто описуються через систему відповідних вмінь викладача. Також 
доцільно зазначити, що представлені компоненти не лише  взаємозв'язані, але інколи досить 
сильно пересікаються.  

До проблеми педагогічної взаємодії  мають безпосереднє відношення  комунікативна, 
організаторська і конструктивна діяльність. Проектувальний компонент пов'язаний з методами 
виховання і навчання, але не так прямо, як конструктивний. В.І Гініцинський вважає, що 
конструктивна діяльність викладача, яка безпосередньо пов'язана з проблемою методів навчання, 
може бути  характеризована як реалізація чотирьох функцій: презентативної, інсентивної, 
корегуючої та  діагностичної. 

Презентативна функція полягає в поданні студентам змісту матеріалу. Інсентивна функція  в 
спонуканні  до засвоєння тієї або іншої інформації. Реалізація цієї функції пов'язана з 
постановкою питань, оцінкою відповідей. Корегуюча функція  полягає у виправленні і зіставленні 
результатів діяльності студенів. Діагностична функція  забезпечує зворотний зв'язок. 
Домінування тієї або іншої функції в діяльності викладача вказує, на  реалізацію певного методу 
навчання. 

Конструктивна діяльність викладача як реалізація чотирьох функцій дозволяє виділити те 
загальне, що характеризує процес навчання, який  протікає у  різних умовах. 

 А. К. Маркова в структурі педагогічної  діяльності  виділяє такі складові: професійні 
психологічні і педагогічні знання; професійні педагогічні вміння; професійні психологічні 
позиції; установки викладача,  які вимагає від нього професія; особистісні властивості, які 
забезпечують оволодіння ним професійними знаннями і вміннями. В  своїй концепції А. К. 
Маркова (1993) виділяє і детально описує десять груп педагогічних вмінь.  

Перша група педагогічних вмінь включає вміння побачити в педагогічній ситуації 
проблему і сформулювати її у вигляді педагогічних завдань; вміння при постановці педагогічного 
завдання орієнтуватися на студента як на активного співучасника навчально-виховного процесу; 
вміння вивчати і перетворювати педагогічну ситуацію; вміння конкретизувати педагогічні 
завдання, ухвалювати оптимальне педагогічне рішення в умовах невизначеності; вміння 
передбачати близькі і віддалені результати вирішення педагогічних завдань і ін. 

Другу групу педагогічних вмінь складають: вміння працювати із змістом навчального 
матеріалу; здібність до педагогічної інтерпретації різноманітної інформації; формування у 
студентів загально навчальних і соціальних вмінь і навиків; демонстрація міжпредметних зв'язків; 
вміння вивчати  стан окремих психічних функцій та визначення реальних навчальних можливостей, 
передбачати можливі і враховувати типові труднощі; вміння виходити з мотивації  учнів та 
студентів при плануванні і організації учбово-виховного процесу; вміння відбирати і 
застосовувати поєднання прийомів і форм навчання і виховання, враховувати витрати сил і часу 
учасників педагогічної взаємодії і ін. 



Третя група педагогічних вмінь: вміння використовувати психолого-педагогічні знання і 
обізнаність в сучасному стані психології та педагогіки; вміння співвідносити труднощі студентів з 
недоліками в своїй роботі; вміння будувати плани розвитку своєї педагогічної діяльності і ін. 

Четверта група вмінь — постановка широкого спектру комунікативних завдань, з яких 
найголовнішими є створення умов психологічної безпеки в спілкуванні та реалізація внутрішніх 
резервів партнера по спілкуванні. 

П'ята група вмінь включає прийоми,  які сприяють досягненню високих рівнів спілкування. До 
таких прийомів відносяться: вміння зрозуміти позицію іншого в спілкуванні, виявити цікавість до 
його особистості, орієнтація на розвиток особистості; вміння інтерпретувати і «читати» її 
внутрішній стан за нюансами поведінки, володіння засобами невербального спілкування (міміка, 
жести); вміння встати на точку зору іншого; вміння створити ситуацію довіри, терпимості до 
іншої людини; володіння риторичними прийомами;  переважання демократичного стилю 
керівництва; вміння з гумором віднестися до окремих аспектів педагогічної ситуації. 

Шоста група вмінь. Це вміння утримувати стійку професійну позицію педагога, який розуміє 
значущість своєї професії; вміння реалізовувати і розвивати свої педагогічні здібності; вміння 
керувати своїми емоційними станами, надаючи їм конструктивного характеру. 

Сьома група вмінь. Здібності усвідомлювати перспективу свого професійного розвитку, 
визначати особливості свого індивідуального стилю, максимально використовувати все 
позитивне зі своїх природних даних; вміння укріплювати свої сильні сторони. 

Восьма група вмінь включає вміння визначати знання учнів та студентів на початку і в 
кінці навчального року; вміння визначати стан діяльності, вмінь і навиків, видів 
самоконтролю і самооцінки в навчальній діяльності на початку і в кінці року; вміння 
виявити окремі показники научуваності; вміння стимулювати готовність до самонавчання і 
безперервної освіти. 

Дев'ята група вмінь — це оцінка викладачем ступеня вихованості і виховання; вміння за 
проявами поведінки розпізнавати, наскільки узгоджені етичні норми і переконання 
студентів; вміння викладача побачити особистість в цілому — у взаємозв'язку того, що він 
говорить, думає і як поступає; вміння створювати умови для стимуляції слаборозвинених рис 
особистості окремих студентів. 

Десята група вмінь — це інтегральні вміння педагога оцінити свою працю в цілому: 
вміння побачити причинно-наслідкові зв’язки між його завданнями, цілями, способами, 
засобами, умовами, результатами; його вміння перейти від оцінки окремих педагогічних вмінь 
до оцінки своєї результативності та професіоналізму. 
Важливою якістю в особистості педагога є його "особиста спрямованість". А.К. Маркова 
вважає, що аналіз особистості викладача слід починати з того, на що  він спрямований в 
своїй діяльності. Стійка педагогічна спрямованість - це прагнення стати, бути і 
залишатися викладачем, вміння долати перешкоди і труднощі в своїй роботі.   Н.В. 
Кузьміна (1967, 1990) під сутністю педагогічної спрямованості розуміє інтерес і любов до 
педагогічної професії, усвідомлення труднощів у викладацькій роботі, потреба в 
педагогічній діяльності, прагнення опанувати основи педагогічної майстерності. 
Ієрархічна структура педагогічної спрямованості  може бути представлена таким чином:  
1) спрямованість на дитину (і інших людей), пов'язана з турботою, інтересом, любов’ю, 
сприянням розвитку її особистості і максимальної самоактуалізації її індивідуальності;  
2) спрямованість на себе, пов'язана з потребою в самовдосконаленні і самореалізації у 
сфері педагогічної праці;  
3) спрямованість на наочну сторону професії викладача (зміст навчального предмету).  
 Вибір головних стратегій діяльності зумовлює, за Н.В. Кузьміною (Кузьміна Н.В., 1990;), 
три типи спрямованості: 1) істинно педагогічну; ) формально педагогічну; 3) помилково 



педагогічну.  Лише перший тип спрямованості сприяє досягненню високих результатів в 
педагогічній діяльності.  
Продуктивність педагогічної діяльності   залежить від сили і структури професійної 
мотивації педагога. А.К. Байметов, вивчючи мотиви педагогічної діяльності об'єднав  їх в 
три групи: 1) мотиви повинності; 2) мотиви зацікавленості і захопленості предметом; 3) 
мотиви захопленості спілкуванням з дітьми - "любов до дітей". За характером 
домінування цих мотивів він видів чотири групи вчителів: з переважанням мотивів 
повинності (43%); з домінуванням інтересу до предмету (39%); з домінуванням потреби 
спілкування з дітьми (11%); без провідного мотиву (7%).  
Л.Н. Захарова (2003) характеризує діяльність викладача при явному домінуванні одного з 
мотивів, зокрема  вона виділяє: 
          Зовнішні стимул-реакції, пов'язані з матеріальною винагородою (сюди входять такі 
стимул-реакції, як підвищення розряду, послаблення вимог і контролю).Такий викладач 
орієнтований на зовнішні показники своєї праці. Практично не прагне до підвищення 
кваліфікації (за винятком навчання з відривом від роботи ) він більше, ніж інші, байдужий 
до змін в своїй праці, він, якщо і вносить  новизну, то часто через те, щоб "не відстати від 
моди", через "службову необхідність".  Використання нового носить випадковий, 
епізодичний характер.         
      Мотиви зовнішнього самоствердження викладача (самоствердження через зовнішню 
позитивну оцінку  оточуючих), інакше - мотив престижу. Основний мотив такого педагога  
- позитивна оцінка його роботи, а не сформованість пізнавальної діяльності, рівень 
засвоєння знань.  
          Професійна мотивація: у найбільш загальному вигляді  виступає як бажання вчити 
і виховувати. Характерною для даного виду мотивації є спрямованість  діяльності  на 
студентів. Такий викладач постійно шукає можливості для особисто-орієнтованого 
навчання. 
          Мотиви особистої самореалізації.  Викладачі,  які прагнуть до самоактуалізації, 
надають перевагу творчим видам роботи,  які відкривають  можливості для саморозвитку.  
Мотиваційна сфера діяльності педагога може бути охарактеризована з позицій центрації 
педагога. Центрація  - це не просто його спрямованість, але і зацікавленість, інтересами 
тих або інших учасників педагогічної системи. Так А. Б. Орлов (1995) виділяє сім 
основних центрацій, кожна з яких може домінувати як в педагогічній діяльності в цілому, 
так і в конкретних педагогічних ситуаціях: егоїстична - центрація на інтересах власного 
"Я"; бюрократична - центрація на інтересах адміністрації та керівництва; конфліктна - 
центрація на інтересах колег; авторитетна - центрація на інтересах батьків учнів; 
пізнавальна - центрація на вимогах засобів навчання і виховання; альтруїстична - 
центрація на інтересах, потребах студентів; гуманістична - центрація на інтересах, 
проявах своєї сутності і сутності інших людей.  
Крім мотивації та центрації в педагогічні взаємодії має місце і система педагогічних 
здібностей. Педагогічні здібності це сукупність індивідуально-психологічних 
особливостей особистості, які відповідають вимогам педагогічної діяльності і  визначають 
успіх в опануванні цією діяльністю. Провідними властивостями в педагогічних здібностях 
є: педагогічний такт; спостережливість; любов до дітей; потреба в передачі знань.  
 В найбільш узагальненому вигляді педагогічні здібності були представлені В.А. 
Крутєцким (Крутецкий В.А., 1976. С. 294-299). Він виділяє: 
Дидактичні здібності - здібності передавати учбовий матеріал, подавати його ясно і 
зрозуміло, викликати інтерес до предмету, збуджувати активну самостійну думку . 
Академічні здібності - здібності до відповідної області наук. 
Перцептивні здібності - здатність проникати у внутрішній світ студента, психологічна 
спостережливість, пов'язана з тонким розумінням особистості та її тимчасових психічних 
станів.  



Мовні здібності - здатність ясно і чітко виражати свої думки, почуття за допомогою мови, 
а також міміки і пантоміміки.  
Організаторські здібності - це, по-перше, здатність організувати групу, згуртувати її, 
надихнути на вирішення важливих завдань і, по-друге, здатність правильно організувати 
свою власну роботу.  
Авторитарні здібності - здатність безпосереднього емоційно-вольового впливу і вміння на 
цій основі добиватися авторитету.  
Комунікативні здібності - здібність до спілкування, вміння знайти правильний підхід 
встановити  доцільні, з педагогічної точки зору, взаємовідносини, наявність педагогічного 
такту.  
Педагогічна уява (або прогностичні здібності) - це спеціальна здатність, що виражається в 
передбаченні наслідків своїх дій, у виховному проектуванні особистості, пов'язаного з 
уявленням про те, що з студента вийде в майбутньому, в умінні прогнозувати розвиток 
тих або інших якостей студента.  

Здібності і вміння педагога  виявляються в стилі педагогічної діяльності. Цікавий 
підхід до їх характеристики розробила А.М.Марковоа спільно з А.Я.Никоновою. В основу 
виділення стилю в педагогічній діяльності авторами були покладені наступні ознаки: 
змістовні характеристики стилю; динамічні характеристики стилю; результативність. 
Автори виділяють такі стилі з їх характеристиками та рекомендаціями. 
Емоційно-імпровізаційний стиль (ЕІС). Викладача з ЕІС характеризує орієнтація на 
процес навчання. Пояснення нового матеріалу він будує логічно, цікаво, але в процесі 
пояснення у нього часто відсутній зворотний зв'язок. Під час опитування звертається до 
невеликої кількості в основному сильних студентів. Для нього характерне недостатньо 
адекватне планування навчально-виховного процесу. Для відпрацювання на занятті він 
вибирає найцікавіший учбовий матеріал; менш цікавий матеріал, хоч і важливий залишає 
для самостійного опрацювання. В діяльності недостатньо представлено закріплення і 
повторення навчального матеріалу та контроль знань. Викладача характеризує висока 
оперативність, використання різноманітних методів навчання. Він часто практикує 
колективні обговорення, стимулює спонтанні висловлювання. Для нього характерна 
інтуїтивність, що виражається в частому невмінні проаналізувати особливості і 
результативність своєї діяльності на занятті. Володіє високим рівнем знань, артистизмом, 
контактністю, проникливістю, вмінням цікаво викласти учбовий матеріал, захопити 
предметом, керувати колективною роботою, варіювати різноманітні форми і методи 
навчання. Заняття характеризує сприятливий психологічний клімат, але є певні недоліки: 
відсутність методичності та недостатня увага до рівня знань слабших, недостатня 
вимогливість, завищена самооцінка, демонстративність, підвищена чутливість, яка 
обумовлює  надмірну залежність від ситуації на занятті. В результаті  стійкий інтерес до 
предмету, що вивчається, і висока пізнавальна активність поєднуються з неміцними 
знаннями, недостатньо сформованими навиками, тому автори радять зменшити кількість 
часу відведеного на пояснення нового матеріалу; в процесі пояснення ретельно 
контролювати, як засвоюється матеріал;  не переходити до вивчення нового матеріалу, не 
впевнившись в засвоєння попереднього; під час опитування більше часу відводити на 
індивідуальні відповіді, давати їй повну та об’єктивну оцінку; детально планувати заняття. 
Емоційно-методичний стиль (ЕМС). Для викладача з ЕМС характерні орієнтація на 
процес і результати навчання, адекватне планування навчально-виховного процесу, висока 
оперативність; ретельне планування учбово-виховного процесу, поетапне відпрацювання 
всього навчального матеріалу, контроль за рівнем знань; постійне закріплення і 
повторення матеріалу. Викладач характеризується високою оперативністю, він часто 
міняє види роботи на занятті, практикує колективні обговорення; має високий рівень 
знань, контактний, проникливий, вимогливий, вміє цікаво викласти навчальний матеріал 
та активізувати студентів, викликавши в них інтерес до особливостей предмету, вміло 
використовує різні форми і методи навчання. В результаті  міцні знання поєднуються з 



високою пізнавальною активністю і сформованими навиками, але недоліками є трохи 
завищена самооцінка, деяка демонстративність, підвищена чутливість, які зумовлюють 
залежність від ситуації на занятті, настрою і підготовленості студентів. Автори 
рекомендують таким викладачам прагнути менше говорити на занятті, даючи можливість 
повною мірою висловитися студентам, не виправляти відразу неправильних відповідей, а 
шляхом численних уточнень, доповнень, підказок добиватися, щоб опитуваний сам 
виправив і оформив свою відповідь, а  власні формулювання пропонувати лише тоді, коли 
це дійсно необхідно, також бажано проявляти більше стриманості. 
Розсудливо-імпровізаційний стиль (РІС). Для викладача з РІС характерні орієнтація на 
процес і результати навчання, адекватне планування навчально-виховного процесу. В 
порівнянні з викладачами емоційних стилів викладач з РІС проявляє меншу 
винахідливість в підборі  методів навчання, не завжди здатний забезпечити високий темп 
роботи, рідше практикує колективні обговорення. Викладач менше говорить сам, 
особливо під час опитування, вважаючи за краще впливати непрямим шляхом (за 
допомогою підказок, уточнень і т.д.), даючи можливість тим хто відповідає детально 
оформити відповідь. У викладача високий рівень знань, контактність, проникливість, 
вимогливість, вміє ясно і чітко викласти  матеріал, уважно слідкує за рівнем знань,  має 
об'єктивну самооцінку, стриманий. Інтерес до предмету поєднується з міцними знаннями і 
сформованими навиками навчання, але недоліками є недостатньо широке використання 
форм і методів навчання недостатня увага до постійної підтримки дисципліни на уроці, 
багато часу відводиться кожній відповіді та її  детальній характеристиці , що сповільнює 
темп заняття. Автори рекомендують частіше практикувати колективні обговорення, 
проявляти більше винахідливості в підборі тем, також слід проявляти більше 
нетерпимості до порушень дисципліни на занятті.  
Розсудливо-методичний стиль (РМС). Орієнтуючись переважно на результати навчання 
і адекватно плануючи навчально-виховний процес, викладач з РМС проявляє 
консервативність у використанні засобів і способів педагогічної діяльності. Висока 
методичність (систематичність закріплення, повторення учбового матеріалу, контролю 
знань учнів) поєднується з малим, стандартним набором методів навчання, перевага 
надається репродуктивній діяльності студентів, рідко проводяться колективні 
обговорення. В процесі опитування викладач звертається до невеликої кількості студентів, 
даючи кожному багато часу на відповідь, особливий час приділяючи слабким студентам.  
Викладача характеризує  уважне відношення до рівня знань, висока вимогливість. 
Недоліками є: невміння постійно підтримувати інтерес до предмету, використання 
стандартного набору форм і методів навчання, перевага репродуктивної, а не 
продуктивної діяльності, нестабільне емоційне відношення. В результаті сформовані 
навики учіння і міцні знання поєднуються з відсутністю інтересу до предмету, який 
вивчається, на заняттях відсутній сприятливий психологічний клімат. Автори 
рекомендують ширше застосовувати заохочення хороших відповідей, менш різко 
засуджувати погані; розширити арсенал методичних прийомів, ширше використовувати 
різноманітні форми занять; використовувати різні вправи для активізації навиків.  
Однією з важливих якостей педагога є  володіння професійно-педагогічним спілкуванням 
- найважливіша вимога до особистості педагога яка стосується міжособистих відносин. 
Виходячи з трьох сторін спілкування (комунікативної, перцептивної та інтерактивної) 
можна виділити три групи базових комунікативних вмінь педагога:  
вміння міжособистої комунікації яке включає: вміння передавати навчальну інформацію;  
користуватися вербальними і невербальними засобами передачі інформації; 
організовувати і підтримувати педагогічний діалог;  активно слухати.  
 вміння сприймати і розуміти один одного включає вміння орієнтуватися в комунікативній 
ситуації педагогічної взаємодії; вміння розпізнавати приховані мотиви і психологічні 
захисти; вміння розуміти емоційний стан.  



вміння міжособистої взаємодії включає вміння правильно оцінити ситуацію спілкування - 
це здатність спостерігати за обстановкою, вибирати найбільш інформативні її ознаки і 
звертати на них увагу; правильно сприймати і оцінювати  її соціальний і психологічний 
сенс. Педагогічне спілкування здійснюється у різних формах, які залежать від 
індивідуальних якостей педагога і його уявлення про власну роль в цьому процесі. У 
педагогічній  літературі ця проблема, як правило, розглядається у зв'язку із стилем 
педагогічної діяльності. Існує декілька класифікацій педагогічних стилів, які базуються на 
різних підставах. Наприклад, виділяються протилежні один одному регламентований і 
імпровізаційний стилі педагогічної взаємодії, які можна також розглядати як стилі 
педагогічного спілкування.  
          Регламентований стиль передбачає строгий розподіл і обмеження ролей учасників 
педагогічного процесу, а також дотримання певних шаблонів і правил. Його перевага, як 
правило, в чіткій організації навчально-виховної роботи. Проте для цього процесу 
характерне виникнення нових, несподіваних умов і обставин, які не передбачені 
початковою регламентацією і не можуть бути безконфліктно під неї "підігнані". 
Можливості корекції педагогічної взаємодії в нестандартних умовах в рамках 
регламентованого стилю дуже низькі. 
          Імпровізаційний стиль в цьому плані має більше переваг, бо дозволяє спонтанно 
знаходити рішення кожної нової ситуації. але здібності до продуктивної імпровізації  
індивідуальні, тому  взаємодія в такому стилі не завжди можлива. Оптимальним було б 
гармонійне поєднання в педагогічному процесі елементів регламентації і імпровізації, що 
дозволяло б одночасно підтримувати необхідні вимоги до процесу і результату навчання, 
а також при необхідності скоректувати механізми взаємодії. 
          Існує також традиційний поділ стилів  учасників педагогічного процесу: 
авторитарний стиль спілкування в якому ролі строго регламентовані, причому студентам 
належить роль підпорядкування.  
          Протилежністю авторитарному в  педагогічного спілкування є стиль  потурання. 
Зовні він дозволяє досягти розкутих стосунків, проте  використовуючи його можна втрати 
контроль педагога над поведінкою студентів. 
          Тому оптимальним  є демократичний стиль спілкування, при  є певна регламентація 
ролей учасників діалогу, яка дозволяє проявитися індивідуальним особливостям 
характеру. Саме такий стиль дозволяє гнучко коректувати механізми взаємодії. 
Висновок 
Розглянуто та охарактеризовано основні стилі та компоненти  педагогічної діяльності, 
види педагогічних здібностей на умінь, мотивацію педагогічної праці.  
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