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ДО ПИТАННЯ ПРО СУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ  

«ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ 

НАВЧАЛЬНОЇ ВЗАЄМОДІЇ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ» 
 
У статті подається аналіз сутності поняття «підготовка 

майбутніх учителів до організації навчальної взаємодії молодших школярів» 
у філософській та психолого-педагогічній літературі. Виокремлено такі 

категорії, як «взаємодія», «навчальна взаємодія», «суб’єкт-суб’єктна 

взаємодія молодших школярів» та з’ясовано, що зазначені поняття є 

основою для поступової трансформації дефініції «підготовка майбутніх 

учителів до організації навчальної взаємодії молодших школярів». Зроблено 

спробу дати власне визначення поняття «підготовка майбутніх учителів 

до організації навчальної взаємодії молодших школярів». 
Ключові слова: взаємодія, навчальна взаємодія молодших школярів, 

суб’єкт-суб’єктна взаємодія молодших школярів, підготовка майбутніх 

учителів до організації навчальної взаємодії молодших школярів. 
 
В статье подается анализ сущности понятия «подготовка будущих 

учителей к организации учебного взаимодействия младших школьников» в 

философской и психолого-педагогической литературе. Выделены такие 

категории, как «взаимодействие», «учебное взаимодействие», «субъект-
субъектное взаимодействие младших школьников» и удалось выяснить, 

что указанные понятия являются основой для постепенной трансформации 
дефиниции «подготовка будущих учителей к организации учебного 

взаимодействия младших школьников». Сделана попытка дать собственное 
определение понятия «подготовка будущих учителей к организации 

учебного взаимодействия младших школьников». 
Ключевые слова: взаимодействие, учебное взаимодействие младших 

школьников, субъект-субъектное взаимодействие младших школьников, 

подготовка будущих учителей к организации учебного взаимодействия 

младших школьников. 
 
The article deals with analysis of the essence of the concept of «training 

future teachers to educational interaction of primary school children» in the 
philosophical, psychological and pedagogical literature. Thesis there is 
determined categories such as «interaction», «educational interaction», 
«subject-subject interaction of primary school children» and found that these 
concepts are the basis for the gradual transformation of the definition of 
«preparing future teachers to educational interaction of primary school 
children». An attempt to give their own definition of «training of future teachers 
to educational interaction of primary school children» as purposeful, socially 
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conditioned, dynamic process that provides an equal interchange of ideas 
between the subjects of educational process that promotes mutual intellectual, 
emotional and activity-areas of future specialists. Self-development and self-
expression of personality of each member of the educational process and their 
cooperation is the basis of the subject-subject interaction during training at 
pedagogical universities. 

Key words: interaction, educational interaction of primary school 
children, subject-subject interaction, training of future teachers to educational 
interaction of primary school children. 

 
Складною і фундаментальною залишається проблема збереження і 

розвитку духовних пріоритетів, формування особистості в межах нової 

освітньої парадигми на гуманістичних та демократичних засадах. 
Підтвердженням актуальності зазначеної проблеми є нормативно-

правові документи, зокрема, Концепція розвитку педагогічної освіти 

(1998 р.), Національна доктрина розвитку освіти у ХХІ столітті (2002 р.), 
закони України «Про освіту» (1991 р.) та «Про вищу освіту» (2014 р.), 

Національна стратегія розвитку освіти в Україні на 2012–2021 роки 

(2012 р.) в яких зазначається, що головними завданнями реформування 
вищої освіти є виховання особистості, здатної здійснювати гуманістичну 

професійну діяльність на високому науковому та фаховому рівнях. 
Гуманізм учителя, як стверджує Ш. Амонашвілі, передбачає 

насамперед самовіддану й сумлінну працю, повагу, віру в кожну 

особистість дитини, увагу, допомогу, співчуття й співпереживання у 

труднощах особистісного становлення, об’єктивність в оцінюванні дій 
своїх і учня, винятково вдумливий, самокритичний аналіз усієї своєї 

педагогічної діяльності [1, с. 248]. 
Гуманізація педагогічної освіти передбачає, насамперед, суб’єктний 

розвиток і саморозвиток особистості майбутнього фахівця, здатного на 

професійному рівні організовувати педагогічний процес в основі якого 

лежить навчальна взаємодія вчителя й учнів.  
Така взаємодія зумовлює зміну авторитарно-дисциплінарної моделі 

навчання на особистісно-орієнтовану, сутнісними ознаками якої є 

максимальна індивідуалізація всіх її складових, створення умов для 

самовдосконалення особистості, свідомого визначення своїх можливостей 
та життєвих цілей.  

Сьогодення вимагає від майбутнього фахівця, окрім передачі знань 

умінь і навичок в навчальному процесі, забезпечувати максимально 
комфортні психологічні умови для своїх учнів, адже у процесі взаємодії 

люди впливають одне на одного не лише тим, що вони говорять, а й як 

говорять і діють. 
Самовдосконалення майбутніх педагогів виступає засобом і 

наслідком становлення їх як суб’єктів власного розвитку та визнається 

провідною умовою, пріоритетним завданням і новітньою технологією 
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процесу навчання в основі якого лежить підготовка майбутніх учителів до 

організації навчальної взаємодії молодших школярів. 
Мета статті – розкрити сутність поняття «підготовка майбутніх 

учителів до організації навчальної взаємодії молодших школярів» на 

основі аналізу філософської та психолого-педагогічної літератури. 
Категорія «взаємодія» достатньо широко досліджена на філософському 

рівні. Так, у «Філософському словнику» (за ред. В. І. Шинкарука, 1986 р.) 

«взаємодія» тлумачиться як філософська категорія, що відображає 

особливий тип відносин між об’єктами, за якого кожен з об’єктів діє 

(впливає) на інші об’єкти, внаслідок чого вони змінюються, водночас 
зазнаючи впливу з боку кожного з цих об’єктів, що, у свою чергу, 

зумовлює зміну його стану.  
Розвиток філософської думки кінця XVIII – початку XIX століття 

ознаменувався появою категорій суб’єкт, об’єкт та категорії Я, що стало 

свідченням історико-теоретичного осмислення самосвідомості людини, її 

зв’язку з іншими людьми, гуманістичного розуміння світу.  
Упродовж ХІХ–ХХ ст. проблемою взаємодії на філософському рівні 

займалися М. Бахтін, В. Вернадський, К. Кедров, В. Соловйов, 

П. Флоренський, К. Ціолковський, А. Чижевський та інші. Вони розглядали 
взаємодію як методологічну категорію, засадничий принцип філософії. 

Уперше тлумачення сутності категорії «суб’єкт» – «об’єкт» із 

характерним для сьогоднішнього вжитку змістом знаходимо в німецькій 
класичній філософії, зокрема у філософії Канта. Саме завдяки йому 

утвердилася термінологічна традиція, що пов’язує дефініцію «суб’єкт» з 

істотою, яка пізнає, а термін «об’єкт» – із предметом пізнання, хоча 
зрозуміло, що зміст цих категорій та їх відношення цілком визначаються 

тією філософською системою, в межах якої порушується сама ця проблема. 
Початок XX століття ознаменувався появою теорії інтеракціонізму 

(від англ. іntегасtіоn – взаємодія), засновником якого був Дж. Мід. В його 

працях знаходимо підтвердження думці, що саме взаємодія є основою 

становлення самосвідомості учасників педагогічного процесу для якої 
характерним є наявність суб’єкта та об’єкта.  

Наприкінці 90-х рр. XX століття та на початку ХХІ століття 

філософи (В. Андрющенко, В. Кемеров, Ю. Конаржевський, А. Лутай та 

ін.) вивчаючи процес взаємодії, змінюють акценти на користь дослідження 
питань особистості вчителя та учнів як суб’єктів діяльності. 

З метою з’ясування сутності поняття «підготовка майбутніх учителів 

до організації навчальної взаємодії молодших школярів» спочатку спробуємо 
охарактеризувати категорії «взаємодія», «навчальна взаємодія», «суб’єкт-
суб’єктна взаємодія молодших школярів» на психолого-педагогічному рівні.  

Психологічні аспекти взаємодії досліджували Б. Ананьєв, О. Бодальов, 
І. Зимня, В. Кан-Калик, О. Киричук, Я. Коломинський, О. Леонтьєв, 

Б. Ломов, В. Ляудіс, В. Маралов, М. Обозов, Б. Паригін, А. Петровський, 

С. Рубінштейн, Т. Шибутані, М. Ярошевський та інші, які розглядали 
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поняття «взаємодії» на педагогічному рівні. 
У навчально-виховному закладі об’єктивно існує система взаємодії 

«учитель – учень», «педагог – учнівський колектив», «педагогічний 
колектив – батьки учнів», «керівник школи – педагогічний колектив», 

відносини в дитячому і педагогічному колективах. Системоутворювальною 

ланкою зазначених зв’язків виступає взаємодія «учитель – учень», що 
організовується вчителем та засновується на їхньому взаєморозумінні. 

Взаємодія, на думку І. Зимньої – це діалогічність, що передбачає 

зацікавленість педагога у спільній діяльності та готовність до партнерства. 

Учена зауважує: чим старші за віком учні, тим швидше може бути 
пройдений шлях становлення по-справжньому спільної діяльності та 

досягнута партнерська, суб’єкт-суб’єктна взаємодія у навчальному процесі 

[4, с. 132].  
У дослідженнях О. Леонтьєва простежується ідея суміжності понять 

«взаємодія» та «спілкування». Автор зазначає, що центральним моментом 

визначення спілкування є не «передача інформації», а взаємодія суб’єктів, 
які, спілкуючись із приводу діяльності, вступають у певні зв’язки, 

відношення, стосунки, ставлячи перед собою мету – здійснення впливу на 

іншу людину, отримання відповіді, виконання доручення, розуміння 
чогось. На думку Г. Андрєєвої, інтеракція (взаємодія) – це аспект 

спілкування, який виявляється в організації людини взаємних дій, 

спрямованих на реалізацію сумісної діяльності та досягнення спільної 
мети. Вчена вказує на три аспекти спілкування – комунікативний (від лат. 

соmmunісо – роблю спільним, пов’язую, спілкуюсь), інтерактивний (від 

лат. inter – поміж) і перцептивний (від лат. реrсерtіо – сприйняття). 
Спілкування є важливою умовою взаємодії, завдяки йому люди можуть 

вступати в діалог; воно безпосередньо забезпечує міжособистісну 

взаємодію, а остання – міжособистісні стосунки [9, с. 126–127].  
Подібною є думка Я. Коломинського щодо тлумачення сутності 

поняття «взаємодія». Він визначає його як процес впливу суб’єктів один на 

одного, який породжує їх взаємозумовленість, зв’язок і виступає 
інтегрувальним чинником об’єднання частин у ціле. Окрім того, вчений 

підкреслював важливість діяльнісного підходу до вивчення взаємодії, 

оскільки лише в діяльності розкривається її змістовий аспект [5, с. 103]. 
Узагальнюючи наведені вище положення, можемо стверджувати, що 

«взаємодія» учасників педагогічного процесу являє собою систему 

взаємного впливу суб’єктів, які включені у спільну цілеспрямовану 

діяльність, що відбувається через взаємоузгоджені дії вчителя та учнів у 
ході педагогічного діалогу. 

Навчальну взаємодію Є. Коротаєва розглядає як детермінований 

освітньою ситуацією особливий зв’язок суб’єктів і об’єктів освіти, 
заснований на інформаційній, організаційно-діяльнісній та емоційно-
емпатійній єдності, що призводить до кількісних або якісних змін в 

організації навчально-виховного процесу. Навчальна взаємодія, як 
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стверджує автор, ґрунтується, з філософської точки зору, на прямому та 

зворотному зв’язку об’єктів, із психологічної точки зору – на послідовності 
процесів інтеріоризації (присвоєння) та екстеріоризації (винесення за межі) 
суб’єктів освіти, із педагогічної точки зору – на кількісних та якісних 

змінах в організації навчально-виховного процесу, використанні 

індивідуальних, колективних і групових форм роботи [6, с. 94–95]. 
Навчальна взаємодія сприяє формуванню в майбутнього педагога 

досвіду активного засвоєння навчального змісту у взаємодії з освітнім 

середовищем; розвитку особистісної рефлексії; опануванню нового досвіду 

взаємодії; розвитку толерантності та творчого мислення; надає можливість 
самовдосконалюватись, зазначає М. Вієвська. Окрім того, дослідниця 

стверджує, що її застосування уможливлює розвиток умінь і навичок 

спілкування та взаємодії в малій групі; формування ціннісно-орієнтаційної 
єдності у групі; прийняття моральних норм і правил спільної діяльності; 

заохочує учасників до гнучкої зміни соціальних ролей залежно від ситуації 

[3, с. 81]. 
Отже, слід зазначити, що навчальна взаємодія, яка спочатку 

організовується дорослим, повинна перетворюватися у самостійну 

діяльність учня, в якій він формулює навчальну задачу, здійснює навчальні 
дії і дії контролю. У навчальній взаємодії головним є не засвоєння певної 

суми знань, а їх світоглядний аспект, тобто гуманітаризація освіти як 

важлива умова її ціннісного характеру. 
Дослідження процесу розвитку дефініції «навчальної взаємодії» та 

уточнення її сутності уможливлює усвідомити коріння та причини 

виникнення нового формату суб’єкт-суб’єктної взаємодії між учасниками 
навчально-виховного процесу, які сьогодні вважаються основою для 

впровадження гуманізації вищої освіти.  
Розглянемо сутність поняття «підготовка майбутніх учителів до 

організації навчальної взаємодії молодших школярів» та проаналізуємо 

праці сучасних науковців (І. Беха, А. Бойко, В. Бондара, О. Бондаревської, 

О. Кіліченко, Л. Коваль, Я. Кодлюк, О. Легун, О. Линник, О. Матвієнко, 
О. Орлової, С. Подмазіна, О. Савченко, А. Цимбалару, Н. Якиманської та 

ін.), які прямо чи опосередковано висвітлювали зазначене питання на 

педагогічному рівні.  
На початку ХХІ століття в «Енциклопедії освіти» (2008 р.) суб’єкт-

суб’єктна взаємодія визначається як міжособистісна та педагогічна, що 

реалізує базову потребу дитини в залученні її до соціуму і культури 

суспільства на основі рівноправного партнерства з учителем, характеризує 
готовність суб’єктів виховання до взаєморозуміння і взаємоповаги у 

процесі спілкування і діяльності. 
Українська вчена А. Бойко вважає, що гуманістичні суб’єкт-

суб’єктна, морально-естетична, педагогічно доцільна взаємодія має 

переваги у професійній діяльності перед змістом і методами роботи 

вчителя, визначає ефективність педагогічного процесу, забезпечує 



 

Психолого-педагогічні проблеми сільської школи. Випуск 55, 2016 

 36 

гуманізацію діяльності загальноосвітнього навчального закладу і виступає 

інтеграційним чинником, що зумовлює розвиток суб’єктів і їхніх структур. 
Якщо у процесі взаємодії виникає суперечність, то вона слугує джерелом 
саморуху і саморозвитку структур [2, с. 134]. 

Цілеспрямована підготовка студентів до суб’єкт-суб’єктної взаємодії 

охоплює відповідну організацію процесу навчання, що передбачає 
співпрацю з викладачами, саморозвиток суб’єктів навчального процесу, 

вияв ними особистісних функцій, формування суб’єктної позиції.  
Продовжуючи далі ідею провідної ролі майбутнього вчителя до 

суб’єкт-суб’єктої взаємодії з учнями початкових класів, О. Линник 
визначає суб’єкт-суб’єктну взаємодію як рівноправний взаємообмін 

навчальними смислами між суб’єктами педагогічного процесу, що 

відбувається у спільній навчальній діяльності та опосередковуються 
міжособистісними стосунками. Дослідниця зазначає, що у процесі 

становлення суб’єктності кожна підсистема проходить 4 етапи: автономна 

позиція (тобто незалежна від інших підсистем), об’єкт взаємодії, суб’єкт 
суб’єкт-об’єктної взаємодії, суб’єкт суб’єкт-суб’єктної взаємодії [8, с. 51].  

Суб’єкт-суб’єктна навчальна взаємодія в умовах вищої освіти, 

зазначає О. Легун, зумовлюється наявністю двох суб’єктів, що активно 
діють, – викладача і студента. Відповідальність за керівництво навчально-
виховним процесом значною мірою лежить на викладачеві. Саме він 

створює педагогічні ситуації, в яких студенти отримують простір для 
розвитку власної ініціативи, самооцінки, позитивних зрушень у навчально-
пізнавальній діяльності, завдяки чому розвиваються їхні здібності, 

реалізується особистісний потенціал [7, с. 8]. 
Організація суб’єкт-суб’єктної навчальної взаємодії у вищій 

педагогічній школі відмежовується від жорстко раціоналізованого підходу 

до суб’єкта навчання; відмежування від авторитаризму, вимоги «суворої 
дисципліни» та некоректних критичних зауважень. Разом із тим, розуміння 

студента як цілісної особистості передбачає його розвиток, який, 

передусім, спрямовується на сучасну систему методів організації 
навчально-виховного процесу [2, с. 201]. 

Таким чином, суб’єкт-суб’єктна взаємодія викладачів і студентів у 

педагогічному процесі представляє собою інтегративну структуру, яка 

ґрунтується на основі сумісної діяльності суб’єктів цього процесу, де 
кожна зі сторін виконує свої функції: викладач допомагає студентам на 

шляху їхнього професійного становлення та розвитку, спрямовує 

майбутніх учителів до вироблення у них особистісної педагогічної позиції, 
сприяє визначенню індивідуального стилю навчальної взаємодії; студенти, 

в свою чергу, засвоюють та інтеріоризують знання, уміння й навички. 
Завершуючи викладення матеріалу у межах цієї статті, резюмуємо 

сказане вище. Аналіз психолого-педагогічної та філософської літератури 

дав змогу обґрунтувати такі категорії, як «взаємодія», «навчальна 

взаємодія», «суб’єкт-суб’єктна взаємодія молодших школярів». Відтак, 
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зазначені поняття є основою для поступової трансформації дефініції 

«підготовка майбутніх учителів до організації навчальної взаємодії 

молодших школярів» і дозволяють сформулювати її власне визначення. 
Отже, сутність поняття «підготовка майбутніх учителів до 

організації навчальної взаємодії молодших школярів» можемо представити 

у такому формулюванні: цілеспрямований, соціально зумовлений, 
динамічний процес, який передбачає рівноправний взаємообмін думками 

між суб’єктами педагогічного процесу, що сприяє взаємозбагаченню 

інтелектуальної, емоційної та діяльнісної сфери майбутніх фахівців. 
У подальших дослідженнях плануємо здійснити наукове 

обґрунтування педагогічних умов підготовки майбутніх учителів до 

організації навчальної взаємодії молодших школярів. 
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