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Педагогічна взаємодія між викладачем та студентами

Гладких Г.В.
викладач-стажист кафедри іноземних мов 
Таврійський державний агротехнологічний університет 
імені Дмитра Моторного

Професіоналізм сучасного фахівця ви-
значається сукупністю професійних та за-
гальних компетентностей, залежить від 
вміння конструктивно взаємодіяти із ото-
чуючим середовищем, виконувати постав-
лені перед ним професійні завдання, по-
стійно вдосконалювати свої знання та на-
вички. Тільки у цьому випадку фахівець 
буде конкурентоспроможним на ринку пра-
ці та затребуваний на своїй роботі.

Значну частину компетентностей май-
бутній фахівець отримує у закладі вищої 
освіти під час взаємодії з викладачами та 
студентами у процесі опанування різними 
навчальними дисциплінами. Під поняттям 
«Педагогічна взаємодія» розуміється сис-
тема впливів між викладачем та студента-
ми у межах спільної діяльності на основі 
загальних цілей у процесі професійної 
освіти [2, с. 175].

На думку науковців, одна із головних 
функцій викладача/вчителя полягає у ство-
ренні відповідних умов для студентів/
учнів, їх навчальної діяльності, самороз-

витку та самоорганізації тощо. Викладачі 
повинні допомагати здобувачам освіти ста-
ти активними учасниками навчального 
процесу та забезпечити суб’єкт-суб’єктний 
характер педагогічної взаємодії [7, с. 124]. 
Водночас, повинна бути забезпечена взає-
моповага один до одного, що дозволить 
отримати конструктивну взаємодію між 
учасниками навчального процесу [2, с. 
176]. На аспект спільної та погодженої ро-
боти у процесі взаємодії між викладачами 
та студентами також звертають увагу 
Н. Старовойтенко, О. Лещинський [9, с. 
141] та інші вчені.

Важливою складовою педагогічної вза-
ємодії є педагогічне спілкування, що в 
умовах орієнтації навчально-виховного 
процесу на особистість здобувача освіти та 
пануючими гуманістичними тенденціями в 
освіті є доволі актуальним педагогічним 
явищем.

Під поняттям «Педагогічне спілкуван-
ня» розуміється соціально-педагогічне яви-
ще, що передбачає соціально-психологічну 
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взаємодію між вчителем та учнем (виклада-
чем та студентом), під час якої створюються 
оптимальні умови для спільної діяльності 
[8, с. 126]; професійне спілкування здобува-
ча освіти з викладачем під час аудиторної 
або позааудиторної роботи з метою встанов-
лення сприятливого психологічного клімату 
та оптимізації навчально-виховного проце-
су. Цю категорію можна розглядати як важ-
ливу сферу морально-духовного вдоскона-
лення особистості [9, с. 141], оскільки у 
процесі спілкування здійснюється обмін 
думками, досвідом, формуються ціннісні 
орієнтації майбутнього фахівця.

Спілкування між викладачем та студен-
тами вважається одним із основних видів 
діяльності, під час якої відбувається фор-
мування комунікативної компетентності як 
здатності встановлювати та підтримувати 
необхідні контакти з іншими людьми на 
високому рівні [4, с. 71]. Як цілеспрямова-
ний процес комунікації, педагогічне спіл-
кування має свою структуру, що складаєть-
ся зі змісту (інформація, яка передається 
від джерела до споживача), мети (задово-
лення різних, небіологічних, потреб та під-
вищення рівня міжособистісних стосунків) 
та засобів спілкування (різноманітні ком-
поненти, які забезпечують обмін інформа-
цією) [6, с. 222].

Педагогічне спілкування характеризу-
ється певними педагогічними функціями, 
процесом обміну між суб’єктами інформа-
цією, емоційними впливами та встановлен-
ням між ними взаєморозуміння [7, с. 127]. 
Під час спілкування викладача зі студента-
ми він знаходиться, на думку О. Баніта, 
одночасно у декількох рівнях спостережен-
ня та поведінки: безпосередня взаємодія зі 
співрозмовником із контролем її професій-
ної відповідності, зосередженість на меті 
та оцінка доцільності її зміни. На думку 
автора, педагогічне спілкування допомагає 
викладачу вирішити власні навчальні або 
виховні завдання, які були поставлені та 
організовані ним самим [1, с. 80].

Педагогічна взаємодія та її якість зале-
жить від декількох факторів, а саме:

1. Стилю керівництва (автократичний, 
авторитарний, демократичний, стиль ігно-
рування, конформний та непослідовний 
стилі);

2. Моделі поведінки викладача у спіл-
куванні зі студентами на заняттях (дикта-
торська, неконтактна моделі, модель дифе-
ренційованої уваги, гіпорефлексна та гі-
перрефлексна моделі, модель негнучкого 
реагування, авторитарна модель, модель 
активної взаємодії) [2, с. 177].

М. Заброцький у своєму дослідженні 
зосереджує увагу на діалогічній взаємодії 
вчителя з учнями, що характеризується 
орієнтацією вчителя на співробітництво з 
учнями, повагою до особистості учнів та їх 
думок, довірою до учнівської самостійнос-
ті тощо [5, с. 84].

Найбільш ефективними, на нашу дум-
ку, є демократичний стиль керівництва у 
поєднанні з використанням моделі актив-
ної взаємодії, коли викладач прислухову-
ється до думок студентів, радиться з ними 
за окремими питаннями, заохочує ініціати-
ву, відповідно реагує на психологічний 
клімат у колективі.

3. Стилю педагогічного спілкування 
(відкритий, домінантний, дружелюбній; за-
критий, домінантний, дружелюбний; за-
критий, домінантний, недружелюбний; від-
критий, пасивний, дружелюбний; відкри-
тий, пасивний, недружелюбний; закритий, 
пасивний, недружелюбний; закритий, па-
сивний, дружелюбний; відкритий, домі-
нантний, недружелюбний стиль) [3, с. 31.]

4. Стійкої мотивації студентів на опану-
вання новими знаннями та формування 
професійних навичок. Без мотивації, без 
бажання вчитися викладач не зможе ефек-
тивно передати свій досвід студентам та 
сформувати у них професійні компетент-
ності;

У процесі педагогічної взаємодії між 
викладачами та студентами можуть вини-
кати конфліктні ситуації, що пояснюється 
різними причинами:

• неадекватна оцінка знань студентів з 
боку викладача [2, с. 177];

• неможливість викладача встановити 
контакт з аудиторією під час лекційних, 
семінарських занять;

• мовні труднощі викладача у спілкуванні 
зі студентами;

• нерозуміння внутрішніх психологічних 
особливостей здобувачів вищої освіти [9, с. 
141];
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До способів та прийомів, які унемож-

ливлюють конфлікти або надають змогу їх 
швидко вирішити, можна віднести:

• вміння прогнозувати можливі конфлік-
тні ситуації [10, с. 203];

• здатність ставитися до студента як до 
особистості із розвинутою самосвідомістю;

• адекватно реагувати на виниклі про-
блемні ситуації [2, с. 177];

• мати відчуття гумору, володіти невер-
бальними методами спілкування;

• бути охайним, вміти слухати та при-
слуховуватися до висловлювань студентів 
[9, с. 143];

• вміти розуміти співрозмовника, бачити 
його бажання;

• повинна бути наявність міжособистіс-
ного зворотнього зв’язку [7, с. 125].

Отже, педагогічна взаємодія викладача 
та студентів є запорукою успішного опану-
вання навчальним матеріалом, формування 
професійних та загальних компетентнос-
тей. Основним компонентом педагогічної 
взаємодії є педагогічне спілкування, що 
передбачає обмін інформацією на кон-
структивних засадах взаємоповаги, моти-
вації студентів на отримання знань та педа-
гогічної майстерності викладача.
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