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ПРОТИРІЧЧЯ У НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ ЯК 
ПРИЧИНИ ВИНИКНЕННЯ ПЕДАГОГІЧНИХ СИТУАЦІЙ 

 
Входження України в Європейський освітній простір, розвиток су-

часної освіти зумовили докорінні зміни, які відбуваються в системі освіти 
на сучасному етапі. Зросла роль початкової школи як фундамента для ви-
ховання та розвитку майбутніх спеціалістів, адже як зазначається у Націона-
льній доктрині розвитку освіти, одним із пріоритетних напрямів державної 
політики щодо розвитку освіти є «постійне підвищення якості освіти, онов-
лення її змісту та форм організації навчально-виховного процесу» [4, 234]. 

Цьому сприятимуть, по-перше, підготовка висококваліфікованих ка-
дрів, які здатні до творчості, нестандартного мислення та професійного 
самовдосконалення, а по-друге, створення належних європейських умов 
для навчання, виховання та розвитку дітей і молоді. У контексті європей-
ської інтеграції саме на вчителя покладається вирішальна роль у здобутті 
та передачі інформації наступному поколінню, проте, у сучасному навча-
льному процесі досить часто виникають конфлікти між вчителем і учнями, 
обставини у педагогічному процесі, які заважають його успішному проті-
канню – педагогічні ситуації. 

Різні аспекти педагогічних ситуацій та задач висвітлювали у своїх 
роботах І. Зязюн, Т. Гукова, О. Каневська, Р. Карпюк та ін. У своїх працях 
дослідники з різних точок зору обґрунтовували поняття «педагогічна ситу-
ація», алгоритми розв’язання педагогічних задач, класифікації педагогіч-
них ситуацій. Проблемами педагогічного спілкування у контексті виходу із 
педагогічних ситуацій займалися Б. Вульфов, В. Кан-Калик, М. Лазарєв, 
М. Нікандров, М. Поташник та ін. Моделювання педагогічних ситуацій 
описували у наукових роботах Л. Кондрашова, Н. Кузьміна, Л. Мільто, 
Л. Спірін та ін. 

Проте, на нашу думку, у роботах вказаних авторів проблема харак-
теристики причин виникнення педагогічних ситуацій недостатньо вивчена 
і потребує подальшого опрацювання. 

Мета нашої статті – виокремлення шляхом аналізу психолого-
педагогічних наукових джерел та емпіричного досвіду основних протиріч 
як причин виникнення педагогічних ситуацій. 

Дослідження цього питання доцільно розпочати з аналізу поняття 
«педагогічна ситуація». Згідно із словниковим тлумаченням, педагогічна 
ситуація – це фрагмент педагогічної дiяльностi, який мiстить суперечностi 
мiж досягнутим i бажаним рiвнем вихованостi учнiв i колективу, що їх 
враховує вчитель у виборi способiв впливу для стимулювання розвитку 
особистості [12, 28]. 

На думку В. Воронова, педагогічна ситуація – такий стан педагогіч-
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ного процесу, коли виникають розбіжності між бажаним та реальним, до-
сягнутим у формуванні особистості [2, 19]. 

М. Поташник і Б. Вульфов розглядають педагогічну ситуацію «як 
сукупність умов і обставин, що вимагають від педагога швидкого ухвален-
ня професійно правильного рішення в тій або тій ситуації і складає найва-
жливішу ознаку педагогічної майстерності» [11, 3]. 

Згідно із тлумачним словником, поняття «причина» – це 1. Явище, 
яке обумовлює або породжує інше явище; прот. наслідок. 2. Підстава, при-
від для яких-небудь дій, вчинків. // Спонукання, міркування, мотиви, яки-
ми викликаються які-небудь вчинки. 3. Непередбачений випадок, скрутні 
обставини. // Горе, нещастя. 4. Провина. 5. За упередженими уявленнями – 
хвороба, заподіяна чаклунством [1]. 

Безумовно, педагогічні ситуації виникають у житті кожного вчителя. 
Так, наприклад, за даними спецiальних дослiджень на уроцi часом виникає 
вiд 25 до 150 ситуацiй психологiчної несумiсностi педагога i дiтей, якi 
свiдомо не контролюються вчителем [7, 91]. 

На нашу думку, причини виникнення педагогічних ситуацій, це так 
зване виникнення протиріч тобто суперечностей. Науковці зазначають, що 
педагогічна ситуація − це фрагмент педагогічної діяльності, що містить 
суперечності між досягнутим і бажаним рівнями вихованості учнів і коле-
ктиву [5, 30]. 

Аналіз психолого-педагогічної літератури (О. Каневська, М. Лазарєв, 
Л. Спірін, С. Шейко, П. Щербань) [6; 9; 15] та емпіричного досвіду дозво-
лив нам виокремити такі протиріччя у навчально-виховному процесі, що 
спричинюють педагогічні ситуації: 

1. Протиріччя між природнім бажанням учня порушувати загальний 
порядок (внаслідок психологічних особливостей дітей) та бажанням вчите-
ля підтримувати дисципліну під час навчального процесу. 

Наприклад: «Ви розпочали урок, всі учні заспокоїлись, настала ти-
ша, і раптом хтось у класі голосно засміявся. Коли ви, не вистигнувши ні-
чого сказати, запитально і здивовано подивилися на учня, що засміявся, він 
не дивлячись вам прямо у вічі, заявив: «Мені завжди смішно дивитися на 
вас і хочеться сміятися, коли ви починаєте вести заняття» [14]. 

Підкреслимо, що поняття «протиріччя» тотожне поняттю «супереч-
ність», а саме: «1. Становище, за якого що-небудь одне виключає інше, не-
сумісне з ним або протилежне йому; невідповідність чого-небудь чомусь; 
протиріччя. 2. Протилежність інтересів» [1]. 

При виникненні педагогічних ситуацій треба звертати увагу на 
мiсце, час, внутрiшнi та зовнiшнi причини виникнення ситуацiї, 
iндивiдуальнi та вiковi особливостi її учасникiв. На думку Т. Гукової, най-
частіше в сучасній школі виникають педагогічні ситуації, що не мають 
простих рішень [3, 53]. 

На наш погляд, перше протиріччя є основним, адже під час процесу 
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навчання третину свого часу вчитель витрачає саме на підтримку належно-
го порядку, і досить часто педагогічні ситуації виникають саме за таких 
умов. 

2. Протиріччя між адаптацією учня до нових умов та небажанням 
колективу приймати «новачка» до свого клас [13]. 

Наприклад: У 2 класі іде урок математики. Всі старанно працюють 
у зошитах. Раптом стук у двері і до класу заходить директор школи з но-
вим хлопчиком. 

− Познайомтесь, це – Коля. Відтепер він буде вчитися у вашому 
класі. Коля приїхав здалеку. Будьте з ним привітними. 

Раптом з останньої парти чути: 
− А це ще, що за опудало? 
Дане протиріччя виникає досить часто, однак вчителю належить за-

здалегідь продумати як увести «новачка» в колектив, щоб попередити ви-
никнення аналогічної педагогічної ситуації. 

3. Протиріччя між бажанням учня відстояти, захистити свої інтереси, 
уподобання та неможливістю це зробити звичним шляхом. 

Наприклад: «На тому тижні в нас був складний ТОЗ (тематичне 
опитування знань) з інформатики. Більшість учнів класу не підготувалися 
і тому не хотіли його складати. Зрештою вирішили не йти на урок. Я ж 
мав складати і попередній ТОЗ, тому хотів іти на урок. Однак одноклас-
ники почали мене вмовляти. Вони вирішили: «Або всі йдуть, або ніхто!» 
Переді мною постала проблема: що робити?» [6, 40]. 

Сутність протиріччя полягає в тому, що відбуваються загострення 
інтересів учня, неспроможність довести та відстояти свою думку. На цьому 
фоні, педагогічна ситуація є ніби каталізатором для знаходження правиль-
ного рішення. 

4. Протиріччя між бажанням учня утвердитися в колективі, знайти 
своє місце та небажанням однолітків погоджуватися з цим. 

Наприклад: В одній сім’ї дитина виховується в певній вірі, де своєрі-
дні святкування, звичаї. Коли у школі святкували Новий рік, ця дитина 
відмовилася від свята, сказала, що не прийде. Діти в класі сприйняли вчи-
нок з бурхливою реакцією: перестали розмовляти з нею, почали цуратися, 
насміхатися. 

Вищезгадане протиріччя часто зустрічається в учнівському колекти-
ві. Інколи учнівський колектив – жорстокий, і не кожному учневі вдається 
знайти в ньому своє місце. Отож, і виникає безліч педагогічних ситуацій, 
спрямованих саме на самоутвердження особистості. 

5. Протиріччя між формою дiяльностi, запропонованою педагогом i 
наявною формою дiяльностi окремого учня. 

Наприклад: «На уроці iсторiї йшла розмова про повстання Спарта-
ка. Вчителька помітила, що один з учнів весь захоплений читанням книги. 
Це був «Спартак» Р. Джованьолi. Вчителька пiдiйшла до учня, продов-
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жуючи бесіду, i деякий час спостерігала за ним. Вона шукала рішення i не 
поспiшала дiяти. Хлопчик був так захоплений читанням, що нiчого не 
помiчав. Учителька врахувала вiковi особливостi пiдлiтка. Вона добре 
знала, що це вiк активного спiлкування, самоствердження, несприйняття 
найменшого замаху на гiднiсть особистості» [9, 11]. 

Значення даного протиріччя полягає в тому, що виникає супереч-
ність між формою діяльності педагога і окремого учня, і саме тут доцільно 
звертати увагу на вікові та психологічні особливості дитини. 

6. Протиріччя (на основі аналізу конфліктогенних педагогічних си-
туацій [15, 36]) між невиконанням учнем навчальних завдань, успішності, 
позаурочної діяльності та вимогами, поставленими перед учнем школою. 

Наприклад: «Смірнова Т. у 2 класі не любила українську мову. Вона 
приїхала з Росії, тому предмет давався їй досить важко, але і певних зу-
силь вона не докладала, щоб його гарно засвоїти. Після першої чверті до 
класу прийшла нова вчителька − Ірина Миколаївна. «І чого вона вже тіль-
ки не робила» − згадує Т. Якось залишила мене після уроків, відкрила зо-
шит, глянула на мою роботу і … заплакала, мабуть від безсилля. І я, як це 
побачила − наче щось зламалося в душі. І з того часу, хочете вірте, хоче-
те ні, українська мова − мій найулюбленіший предмет». 

Сутність даного протиріччя полягає в невиконанні завдань поставле-
них школою перед учнем. Це протиріччя є актуальним у наш час, адже уч-
ні, в силу вікових особливостей, часто не виконують поставлених вимог, 
вчаться незадовільно і є досить інертними особистостями. 

7. Протиріччя між емоціями, почуттями вчителя та уподобаннями 
учня в сфері спілкування у процесі педагогічної діяльності [15, 36]. 

Наприклад: «Урок української мови. Вчителька кілька разів робила 
зауваження учню, який не працював. На зауваження учительки він не реа-
гував, продовжуючи заважати іншим. Учителька припинила урок. Клас 
зашумів, а винуватець продовжував сидіти на своєму місці. Учителька сі-
ла за стіл і стала писати в журналі. Учні займалися своїми справами. Так 
пройшло двадцять хвилин. Продзвенів дзвінок, учителька підвелась і сказа-
ла, що весь клас залишається після уроків. Усі зашуміли» [8]. 

Вважаємо, що дане протиріччя є досить актуальним. За останні роки 
відбулося зростання науково-технічного прогресу, розвиваються ринкові 
відносини і це призвело до повної переоцінки моральних цінностей. Без 
видимих причин загострюються відносини між вчителями та учнями. Ви-
никає безліч педагогічних ситуацій, де кожен «займає свою позицію» і не 
бажає поступитися. 

Таким чином, на основі опрацьованих нами джерел та емпіричного 
досвіду виокремлено як причини виникнення педагогічних ситуацій такі 
протиріччя між: 

• природнім бажанням учня порушувати загальний порядок та ба-
жанням вчителя підтримувати дисципліну під час навчального процесу; 
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• адаптацією учня до нових умов та небажанням колективу при-
ймати «новачка» до свого класу; 

• бажанням учня відстояти, захистити свої інтереси, уподобання та 
неможливістю це зробити звичним шляхом; 

• бажанням учня утвердитися в колективі, знайти своє місце та не-
бажанням однолітків погоджуватися з цим; 

• формою дiяльностi, запропонованою педагогом i наявною фор-
мою дiяльностi окремого учня; 

• невиконанням учнем навчальних завдань, успішності, позауроч-
ної діяльності та вимогами поставленими перед учнем школою; 

• емоціями та почуттями вчителя та уподобаннями учня в сфері 
спілкування у процесі педагогічної діяльності. 

Зазначимо, що доцільно розглядати причини виникнення педагогіч-
них ситуацій через протиріччя, тому що це найповніше розкриває саму її 
сутність, вказуючи на можливі шляхи виходу із педагогічних ситуацій та 
розв’язання педагогічних задач. Наголошуємо на тому, що виокремлені 
причини виникнення педагогічних ситуацій – не остаточні і можуть бути 
доповненими у процесі життєвого досвіду. Відтак, подальшого досліджен-
ня потребує з’ясування психологічних та дидактичних причин виникнення 
педагогічних ситуацій. 
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