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ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ВЗАЄМОДІЇ УЧАСНИКІВ ПЕДАГОГІЧНОГО 

СПІЛКУВАННЯ 

Успішність досягнення цілей модернізації освіти обумовлена головним 

чином особистістю педагога, його готовністю та адаптивністю до роботи у 

нових умовах, уміннями до постановки і реалізації перспективних задач 

розвитку, здібністю до активної та систематичної творчості. В сою чергу, 

сучасне суспільство вимагає таких форм організації навчальної діяльності, які б 

найкращим чином сприяли формуванню творчої особистості, здатної 

вирішувати завдання в нестандартних умовах, гнучко і самостійно 

використовувати знання в різних життєвих ситуаціях. На сьогоднішній день 

особливість діяльності професіонала в умовах інформаційно-

телекомунікаційного прогресу полягає у необхідності швидкої зміни 

професійних знань, умінь та навичок, у здатності до самоосвіти, до 

безперервного підвищення рівня власної кваліфікації, та можливості лабільного 

пристосування до умов сучасності. Очевидно, що педагогічна взаємодія 

учасників навчально-виховної діяльності, як складний динамічний процес 

«передачі – набуття – і закріплення (або зміни існуючих)» способів діяльності, 

набуває особливого значення у життєдіяльності кожної особистості. 

Педагогічний процес – це внутрішньо логічно пов’язана сукупність 

процесів, які у своїй багатогранності й складності трансформують досвід 

людства, його знання, цінності, надбання в особистісні якості, установки та 

риси студентів, а також їх освіченість та ідейність, культуру й здібності, 

навички й характер [4].  

У досягненні цілей освітнього процесу важлива роль надається саме 

наявності в структурі професійної діяльності викладача сформованих навиків 

ефективної педагогічної взаємодії. С.Л. Рубінштейн зазначав, що існує 



залежність відтворення навчального матеріалу від характеру його викладу. 

Тобто, основи міцного засвоєння знань закладаються в процесі первинного 

подання. Це положення має не тільки теоретичне, але й практичне значення 

тому, що його недооцінка, пов'язана з тенденцією ставити засвоєння знань в 

залежність майже виключно від подальшої роботи, часто призводить до 

недооцінки роботи педагога над викладом матеріалу [5, с.505]. 

Незважаючи на те, що спілкування педагога зі студентами історично 

виникло разом з початком процесу передачі соціального досвіду, і з тих пір не 

припиняється, поняття педагогічного спілкування виникло недавно – практично 

одночасно воно було введене в кінці 1970-х рр.. В. А. Кан-Калліком і 

О. О. Леонтьєвим. 

Професійне спілкування педагога визначається як педагогічне спілкування 

в процесі навчання і виховання під час аудиторних занять, так і в позаурочний 

час. З погляду ставлення до студентів як до об'єктів педагогічного процесу, 

педагогічне спілкування розглядається як спосіб реалізації методів і прийомів 

педагогічних дій, що мають на меті розвиток особистості та ефективне 

засвоєння навчальної програми. 

Причини різночитань в дефініціях педагогічного спілкування полягають в 

різному розумінні не ситуативного, а суб'єктного атрибуту цього виду 

спілкування, що випливає з трактування навчальної діяльності, навчання, ролі 

викладача і студента [3, с.346].  

Весь хід процесу засвоєння знань суттєво обумовлений специфічними 

відношеннями, що формуються у студента в процесі навчання: до навчального 

матеріалу, до педагога, до власне навчання. В процесі засвоєння знань 

особистість проходить чотири етапи: первинне ознайомлення з навчальним 

матеріалом, осмислення, робота щодо закріплення і, нарешті, оволодіння 

матеріалом тобто застосовування в різних ситуаціях на практиці. Ці стадії 

взаємообумовлюючі, оскільки аналіз протікання процесу засвоєння знань при 

раціонально організованому навчанні показує, що кожен з вищезазначених 

моментів залежить від всіх етапів процесу навчання.  



Міцність засвоєння знань залежить не тільки від подальшої роботи по їх 

закріпленню, але і від первинного сприйняття матеріалу, а осмислене його 

сприйняття - не тільки від первинного з ним ознайомлення, але і від всієї 

подальшої роботи, включаючи і повторювальну роботу, спеціально призначену 

для закріплення знань [5, с.503]. 

Ефективне засвоєння системи знань передбачає відповідальне ставлення 

студента до процесу навчання. Особистість, яка здобуває освіту, повинна 

усвідомлювати цей факт та, відповідно, формувати в себе здібність діяти у 

напрямку свідомо поставленої мети – навчитися вчитися . Іншими словами, в 

процесі навчання розкриваються та вдосконалюються здібності, набуваються 

навики, і, одночасно, відбувається формування особистості в цілому. 

Оскільки процес навчання визначається як двосторонній соціальний 

процес, на практиці кожен викладач так чи інакше стикається зі специфічними 

особливостями педагогічного спілкування. 

Педагогічний процес у вищому навчальному закладі – це цілеспрямована 

мотивована, доцільно організована та змістово-насичена система взаємодії 

суб’єктів та об’єктів навчально-виховного процесу щодо підготовки студентів 

до професійної діяльності й суспільного життя [1]. 

Специфіка педагогічної взаємодії викладача зі студентами визначається, 

по-перше, тим, що педагогічне спілкування – це складний конгломерат ділового 

(соціально-рольового) і особистісного спілкування, причому співвідношення 

компонентів вельми рухливе, і залежить від особистісних якостей як викладача, 

так і студента, збігів-неспівпадінь їхніх цілей і мотивів, а також низки 

ситуативних характеристик (зокрема, наявності або відсутності свідків або 

інших учасників спілкування, часу і місця і тому подібне) [3, с.346]. 

Педагогічне спілкування вимагає добре розвинених умінь використання 

широкого арсеналу засобів і форм спілкування для одночасної взаємодії з 

великою кількістю партнерів. 

В більшості випадків взаємодія учасників педагогічного процесу є полі 

функціональною, педагогічне спілкування може вживатися для встановлення і 



підтримання контакту, розуміння, координації, надання впливу. Кількість 

партнерів по спілкуванню постійно змінюється, причому варіює також рівень їх 

активності.  

Педагогічне спілкування здійснюється одночасно з іншими видами і 

компонентами діяльності викладача. Переважно педагогічне спілкування 

носить формальний - офіційний характер. Педагогічна взаємодія може тривати, 

різні періоди в часовому просторі.  

О.О Леонтьєв виокремив поняття оптимального педагогічного 

спілкування, а саме такого спілкування педагога (педагогів) зі студентами в 

процесі навчання, яке створює найкращі умови для розвитку мотивації і 

творчого характеру навчальної діяльності, для правильного формування 

особистості тих, хто навчаються, забезпечує сприятливий емоційний клімат 

навчання і дозволяє максимально використовувати в навчальному процесі 

особистісні якості викладача [2, 3]. Введення цього поняття – надзвичайно 

важливий крок тому, що як цінність фіксується не тільки передача-засвоєння 

знань, а й розвиток особистості, а також розвиток студентського колективу; 

крім того, гуманізація освіти починає розглядати викладача і як суб'єкта 

педагогічного спілкування і як одного з суб'єктів навчальної 

діяльності [3, с.347]. 

Педагогічне спілкування має свою структуру і включає в себе низку етапів: 

моделювання педагогом майбутнього спілкування з аудиторією в процесі 

підготовки до занятть, організація безпосереднього спілкування з аудиторією, 

управління спілкуванням у динамічному педагогічному процесі і стимулювання 

аудиторії до активного спілкування, аналіз здійсненого спілкування та 

моделювання системи спілкування у майбутній діяльності [2]. 

Структура педагогічної взаємодії включає такі складові: професійні 

знання, педагогічні уміння, професійні позиції, психологічні якості. 

Процес засвоєння знань це найважливіша частина навчальної діяльності. 

Засвоєння системи знань, поєднане з опануванням відповідними навичками 

являє собою основний зміст і завдання навчання. Це психологічно дуже 



складний процес, в який включаються сприйняття, осмислення, 

запам'ятовування і оволодіння знаннями. Сприйняття навчального матеріалу – 

це сприйняття знань, які викладач передає студенту, опрацьовуючи їх певним 

чином, разом з тим, привносячи у їх структуру власне семантичне розуміння. 

Те, як матеріал сприймається, істотно залежить від того, як він подається; те, як 

він осмислюється й засвоюється, - від того, як він викладається. Основний 

принцип правильного трактування сприйняття, мислення та інших психічних 

процесів полягає в тому, що вони є компонентом двостороннього процесу 

педагогічної взаємодії.  

Вивчення психологічних аспектів взаємодії учасників педагогічного 

спілкування, зокрема, формування у викладачів навиків педагогічного 

спілкування забезпечує підвищення якості освітньої діяльності, сприяє 

досягненню цілей модернізації системи освіти. 
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