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План заняття 

Інформаційно-теоретичний блок. 

1. Теоретичні передумови формування психологічних основ педагогічної 

взаємодії.  

2. Психологічні основи педагогічної взаємодії як опорний механізм 

партнерських відносин. Правила педагогічного спілкування у взаємодії. 

3. Тенденції розвитку психологічних засад педагогічної взаємодії з учнями 

за традиційних умов навчання. Методи педагогічної взаємодії. 

Практичний (тренінговий) блок. 

4. Рефлексія. Виконання вправ. (Навчальна ситуація «Є така точка зору». 

Рольова гра «Ефективна взаємодія з класом». Тренінг «Педагогічна взаємодія на 

основі партнерських стосунків»). 

 

Анотація 

Проблема педагогічної взаємодії є однією з центральних у педагогічній 

психології, оскільки від її трактування залежить психологічна коректність та 

цільова ефективність здійснення навчання, отримання освіти. 

З огляду на те, що педагогічна взаємодія здійснюється у контексті 

«партнерських відносин» виникає необхідність визначити особливості та 

структуру «партнерських відносин» як спільної діяльності («взаємодіяльності») 

за допомогою виокремлення у змісті поняття «педагогічна взаємодія» ознак, які 

власне і характеризують суб’єкта як носія партнерської діяльності. 



Категорія педагогічної взаємодії відтворює міру прояву суб’єктності 

кожного його учасника, яка залежить від рівня розвитку його свідомості, 

особистості та діяльності, а також від міри відповідності умов педагогічного 

процесу індивідуальним очікуванням. Збіг очікувань з реальними обставинами 

сприяє виникненню у її учасників почуття приналежності (партнерства) до 

спільної діяльності, і, отже, створює психологічну передумову для педагогічної 

взаємодії. Суб’єктність вчителя та учнів експлікується у їхній мовленнєвій 

діяльності, елементи якої характеризують значущість для них тих чи інших 

аспектів педагогічної взаємодії. Саме ці аспекти впливають на розвиток 

відповідних психічних утворень у структурі свідомості, особистості та 

діяльності її учасників. 

Структура педагогічної взаємодії утворюється єдністю зовнішніх, 

внутрішніх і процесуальних факторів. Зовнішня структура педагогічної взаємодії 

базується на взаємозалежностях систем: освітньої, педагогічної, соціально-

психологічної (педагогічний та учнівський колектив), міжособистісної (системи 

«вчитель – учень», «учень – учень»). Внутрішня структура визначається 

системною залежністю явищ, які відтворюються у категоріях діяльності 

(діяльнісний досвід), особистості (особистісний досвід), свідомості 

(усвідомлення діяльнісного та особистісного досвіду). Процесуальна структура 

педагогічної взаємодії створюється причинно-наслідковою послідовністю 

регулятивних і виконавчих елементів сумісної діяльності вчителя та учнів. 

Загальні механізми педагогічної взаємодії відтворюються у її структурно-

функціональних залежностях (суб’єкт-суб’єктні та суб’єкт-об’єктні зв’язки), 

соціалізації (соціальний досвід), інтеграції (досвід взаємин у групі), ідентифікації 

(досвід міжособистісних стосунків). Психологічні механізми педагогічної 

взаємодії постають як узгодження власних дій з вимогами суспільного, 

групового, міжособистісного оточення. Базовим психологічним механізмом 

педагогічної взаємодії є ототожнення себе з іншим за його функціональними 

ознаками, яке спирається на соціальний досвід і функціональні вимоги до 

спільної діяльності у групі.  



Психологічну основу педагогічної взаємодії як опорного механізму 

партнерських відносин утворюють: 

- усвідомлення досвіду, відтворення та засвоєння змістових і 

функціональних ознак інтерактивних ситуацій навчання та виховання (категорія 

свідомості); 

- інтегративне поєднання способів суб’єкт-суб’єктних (категорія 

особистості) та суб’єкт-об’єктних (категорія діяльності) дій вчителя і учня в 

подіях спілкування, навчання та виховання; 

- установки учителя й учнів як узагальнене відображення їхнього 

інтерактивного досвіду. 

 

Питання для самоперевірки 

1. У чому виражається практична готовність до педагогічної взаємодії? 

2. У чому полягає сутність і особливості педагогічної взаємодії у вашому 

розумінні? 

3. Сформулюйте завдання психологічних основ педагогічної взаємодії. 

4. Проаналізуйте зміст і методи педагогічної взаємодії. 

5. Розгляньте процес становлення педагогічної взаємодії як опорного 

механізму партнерських відносин. 

6. Чим відрізняється педагогічний вплив педагога від педагогічної 

взаємодії? 

7. Які вміння необхідні вчителю для ефективної педагогічної взаємодії? 

Проілюструйте свою відповідь прикладами з шкільної практики. 

8. Як пов’язаний професійний і особистісний розвиток педагога? 

 

Завдання для осмислення теми 

1. Складіть професійні заповіді для ефективної педагогічної взаємодії. 

2. Поміркуйте над питанням: «У чому ви вбачаєте небезпеку штампів у 

педагогічній взаємодії?» 



3. Підберіть епіграф, який підходить до теми заняття. (Це може бути 

крилатий вислів, прислів’я, поетичний рядок, висловлювання педагога, 

письменника, власне висловлювання). 

4. Напишіть ессе на тему «Учитель, якого чекають в сучасній школі». 
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Орієнтовний перелік проблемних питань для самоосвіти в міжкурсовий період 

в межах зазначеної теми 

1. Методологічні засади теорії педагогічної взаємодії. 

2. Стратегії та способи педагогічної взаємодії. 

3. Види і типи педагогічної взаємодії. 

4. Особливості педагогічної взаємодії суб’єктів навчально-виховного 

процесу. 

5. Чинники готовності учителів до педагогічної взаємодії з учнями. 

6. Психологічні умови формування психологічної готовності учителів до 

партнерської взаємодії. 

7. Методи педагогічної взаємодії. 

8. Комунікативна толерантність та рефлексійність особистості у 

педагогічній взаємодії. 

9. Рівні педагогічної взаємодії. 
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