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ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ПОНЯТТЯ «ВЗАЄМОДІЯ» 

 
У статті систематизовано та проаналізовано погляди педагогів, 

психологів, дослідників щодо поняття взаємодії. Акцентовано увагу на 
особливостях, які виникають під час взаємодії суб’єктів освітнього 
процесу. На основі узагальнення підходів у психолого-педагогічній 
літературі уточнено сутність поняття «взаємодія», яка трактується як 
процес спільної комунікативної діяльності, який проявляється в обміні 
інформацією, в організації сумісних дій, у застосуванні індивідуальних 
внесків (надбань), спрямованих на розв’язання спільного питання, що має 
своїм результатом взаємозміни їхньої поведінки, діяльності, стосунків. 

Ключові слова: взаємодія, педагогічна взаємодія, інтерактивна 
взаємодія, викладання, учіння, взаємоактивність, інтеракція, спілкування. 

 
The views of teachers, psychologists, researchers on the concept of 

interaction were systematized and analyzed in the research. The emphasis is 
made on the peculiarities that arise during the interaction of the parties in the 
educational process. It was determined that the category of interaction most 
fully reflects the nature of the pedagogical process, which is carried out at the 
intersection of two activity systems – teaching and learning. In modern didactics 
these categories are considered to be the interaction of two subjects of teaching: 
a teacher and a pupil. On the basis of the generalization of approaches in 
psychological and pedagogical literature, the essence of the concept of 
«interaction» is clarified, which is interpreted as the process of common 
communicative activity, which manifests itself in the exchange of information, in 
the organization of joint actions, in the application of individual contributions 
(achievements) aimed at solving a common issue, resulting in interchange of 
their behavior, activities and relationships. Interdisciplinary analysis of 
interaction allowed to go beyond the understanding of its structure as the 
influence of subjects on each other and to expand the interpretation to the 
sphere of social and pedagogical phenomena, in which the direct interactions in 
the classroom space receive continuation in the cause-and-effect relationships 
of actual life and potential development. 

Key words: cooperation, pedagogical cooperation, interactive cooperation, 
teaching, learning, interactivity, interaction, communication. 

 
Проблема взаємодії, взаємостосунків, як регулятора активності та 

діяльності між вчителями та учнями, займає одне із пріоритетних місць у 
розвитку креативної, самостійної особистості. Взаємодія як інтегруючий 
феномен реалізує себе у навчанні, вихованні, технологіях, методах і у 
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відповідних організаційних формах й моделях. В суспільстві взаємодія – 
це система зв’язків і взаємодій між індивідами, соціальними групами, 
сукупність всіх соціальних відносин [15, с. 440]. 

З метою детального та глибшого вивчення сутності даної категорії 
ми звернулися до аналізу поглядів дослідників сучасності. 

Аналіз сучасної педагогічної та психологічної літератури показує, 
що в сучасних умовах впровадження в практику навчання нових 
концепцій, які пов’язані зі зміною освітньої парадигми на гуманістично 
орієнтовану, проблема психолого-педагогічної взаємодії розглядається у 
тісному взаємозв’язку з удосконаленням освітнього процесу. Впроваджен-
ня особистісно-гуманістичних технологій в освітній процес відбувається за 
умови спільної діяльності вчителя та учнів, коли їхня спільна діяльність 
переходить на рівень взаємного прийняття та обміну цінностями, що 
забезпечується відповідним змістом та методами навчання. 

Категорія взаємодії найбільш повно відображає характер педагогіч-
ного процесу, який здійснюється на перетині двох діяльнісних систем – 
викладання та учіння. В сучасній дидактиці ці категорії прийнято 
розглядати як взаємодією двох суб’єктів навчання: вчителя та учня. 
Процес навчання без синхронної діяльності цих суб’єктів неможливий. Як 
би активно не прагнув учитель викладати свій предмет, якщо при цьому 
він не забезпечив активну діяльність учнів, її мотивацію й організацію, 
процес навчання фактично не функціонує в зв’язку із відсутністю 
дидактичної взаємодії між носієм інформації (вчителем) та її споживачем 
(учнем) [3, с. 65]. Дитина з об’єкта взаємодії поступово перетворюється на 
повноправного партнера в спільній діяльності, особистість, яка не підлягає 
будь-яким маніпуляціям або прямому тиску з боку вчителя. 

Поняття взаємодії, на думку сучасних дослідників, є універсальним. 
Накопичення і теоретичне осмислення досвіду педагогічної праці, 
виділення інтерактивності як його важливої ознаки сприяло розширенню 
поняття навчання, в якому взаємодія виступала в значенні невід’ємної 
властивості й есплікувалася в безпосередніх практичних узагальненнях. 
Воно в тому чи іншому вигляді присутнє у відображенні і концептуалізації 
контактів учителя й учнів [4; 23]. Тому досить обґрунтованим буде розгляд 
категорій «взаємодія» та «педагогічна взаємодія». 

Результати аналізу теоретичних робіт свідчать про значну різнома-
нітність підходів до визначення сутності цих понять. 

Категорія «взаємодія», як явище складне та інтегруюче, потребує 
вивчення з точки зору різних дисциплін, розкриття його особливостей не 
тільки у філософії, а й в педагогіці, психології, педагогічній психології, 
соціології, соціальній психології. Міждисциплінарний аналіз взаємодії дає 
змогу вийти за межі розуміння її структури як впливу суб’єктів один на 
одного і розширити трактування до сфери соціально-педагогічних явищ, в 
яких безпосередні інтеракції в класно-урочному просторі отримують 
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продовження в причинно-наслідкових зв’язках актуального буття і 
потенційного розвитку [5]. 

Згідно з «Філософським енциклопедичним словником» взаємодія – 
це категорія, що віддзеркалює процеси впливу різних об’єктів один на 
одного, їхню взаємозалежність, зміну стану та взаємоперехід, «народ-
ження» одним об’єктом іншого [24]. Якості об’єкта можуть проявитися і 
бути розкритими тільки у взаємодії з іншими об’єктами. Взаємодія є 
об’єктивною та універсальною формою руху, розвитку, що визначає існу-
вання і структурну організацію будь-якої матеріальної системи [20, с. 82]. 

Позитивна взаємодія виступає потужним мотивуючим чинником 
навчання, а організація належних взаємовідносин учнів у мікросере-
довищі – першочергове завдання, вирішення якого є необхідним для 
забезпечення високих результатів навчально-виховного процесу [11]. У 
загальному сенсі ця взаємодія розуміється як безпосередня міжособистісна 
взаємодія, яка в освітньому процесі реалізується у формі педагогічного 
спілкування як рівноактивної взаємодії – діалогу (полілогу). Як 
справедливо зазначає М. Скрипник, діалектика педагогічного спілку-
вання – міжсуб’єктної взаємодії, – це розвиток процесів уподібнення та 
відокремлення суб’єктів спілкування, це самовизначення особистості, 
персоналізація, соціальне ототожнення [7]. 

У межах людинознавства взаємодія стосується передусім найрізно-
манітніших типів і рівнів безпосереднього й опосередкованого обміну 
діяльностями, в якому так чи інакше беруть участь усі люди. Саме в цьому 
широкому розумінні його використовують у соціологічній, економічній, 
історичній, політичній науках тощо [2]. 

Пріоритет у науковому обґрунтуванні й використанні категорії 
«взаємодія» належать П. Каптереву. Він уперше в педагогічній науці 
побачив у взаємодії діалектичну єдність зовнішнього і внутрішнього як 
«зовнішніх і внутрішніх сторін» педагогічного процесу: «сутність 
педагогічного процесу з внутрішнього боку полягає в саморозвитку 
організму дитини; передача найважливіших культурних надбань і 
навчання старшим поколінням молодшого є тільки зовнішнім боком цього 
процесу» [18, с. 2]. 

У сучасну психолого-педагогічну лексику термін «взаємодія» був 
запроваджений Ю. Бабанським у 80-ті роки ХХ ст. Надаючи ключового 
значення терміну «педагогічна взаємодія», він вважав, що цей термін 
найповніше відтворює взаємоактивність педагога та дитини, максимально 
відображає найрізноманітніші (інформаційні, комунікативні, організаційно-
діяльнісні) взаємозв’язки між ними [19]. 

Сьогодні це поняття трактується як процес безпосереднього і 
опосередкованого впливу суб’єктів один на одного (взаємовплив), що 
породжує їхню взаємну обумовленість і зв’язок, а також сприяє 
«прилученню людини до національно-культурних та загальнолюдських 



 
Психолого-педагогічні проблеми сільської школи. Випуск 58, 2018 

 115 

вартостей, формуванню знань, умінь і навичок, засвоєнню людського 
досвіду, виробництву глибинних особистісних потенціалів, відтворення 
соціального і духовного життя суспільства» [2, с. 31]. 

У педагогічній психології категорія взаємодії представлена як 
єдність виховання (передача цінностей як зміст педагогічної праці) і 
спілкування (форма організації педагогічного процесу). В ній вбачають: 
педагогічну задачу, комунікативну активність учасників, цінності, норми 
взаємодії, соціально-психологічну ситуацію, результат (розвиток взаємо-
відносин, рефлексія, стимуляція життєтворчості) [5]. 

Методологічно важливими для нашого дослідження виступають 
погляди представників школи інтеракціонізма. Засновник цього напряму 
Дж. Мід, досліджуючи соціальну природу людського «Я», дійшов 
висновку, що в становленні цього «Я» вирішальну роль відіграє взаємодія. 
Розвиток особистості з позиції інтеракціоністської концепції відбувається 
у взаємодії з іншими особистостями і трактується як система безпо-
середніх комунікацій, причому механізмом цього процесу є установка 
контролю дій особистості тими уявленнями про неї, які складаються в 
оточуючих [16]. 

У соціальній психології категорія взаємодії або інтеракції (у 
вітчизняній соціальній психології поняття «інтеракція» та «взаємодія» 
здебільшого ототожнюються) трактується як організація діяльності, як 
такий процес, в якому відбувається зумовлювання індивідуальних дій, що 
пов’язані циклічно залежністю, в якій поведінка кожного з учасників 
виступає одночасно стимулом і реакцією на поведінку інших. Сучасний 
український соціальний психолог В. Татенко, визначаючи взаємодію 
суб’єктів між собою як суцільний взаємовплив, розглядає її як послідовну 
зміну суб’єкт-об’єктних характеристик учасників цього процесу: спочатку 
один є суб’єктом, а інший – об’єктом впливу, а потім – навпаки [16]. 

Найбільш розповсюджене визначення взаємодії в сучасній психолого-
педагогічній літературі представлено в дослідженнях Н. Гуткіної, В. Кан-
Каліка, Л. Кондрашової, А. Леонтьєва, В. Ляудіс, Н. Нікодрова, А. Пет-
ровського, В. Сквирського та ін. 

Досліджуючи різні підходи до понять «взаємодія» та «педагогічна 
взаємодія», ми виявили значну кількість близьких чи взаємозалежних 
понять (міжособистісна взаємодія, спілкування, педагогічне спілкування, 
стилі педагогічного спілкування). Для глибшого вивчення проблеми, що 
нас цікавить, не роблячи акценту на детальному дослідженні близьких до 
«взаємодії» та «педагогічної взаємодії» понять, розглянемо позиції 
окремих науковців. 

Так, В. Кан-Калик, Н. Нікандров розглядають взаємодію, з одного 
боку, як механізм спілкування, а, з іншого – ототожнюють її з процесом 
співтворчості. Педагогічне спілкування трактується ними як соціально-
психологічна взаємодія, в процесі якої виникає взаємозараження. В даному 
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випадку вчитель виступає ініціатором взаємодії, надихаючи учнів на 
спільну діяльність, спільний пошук істини, викликаючи в них інтерес до 
навчання [8]. 

Актуальним для нашого дослідження є визначення Л. Павлової, яка 
тлумачить взаємодію як енергетичне інформаційне поле, що виникає в 
процесі спілкування взаємодіючих суб’єктів і проявляється в самоактуа-
лізації та самореалізації їхнього індивідуального особистісного потенціалу 
[18, с. 3]. 

Досліджуючи взаємодію, І. Підласий трактує її як спеціально 
організований процес, який є керованим і контролюючим, а його кінцевою 
метою є становлення особистості, значущої для суспільства. Навчання, на 
думку науковця, є упорядкованою взаємодією педагога з учнями, яка 
спрямована на досягнення поставленої мети [21]. 

Значний внесок у розвиток проблеми взаємодії внесла концепція 
В. Мясіщева про трикомпонентну структуру спілкування. Учений 
розглядає процес взаємодії конкретних особистостей, які відображають 
одна одну і впливають одна на одну, як спілкування. За його 
переконанням, взаємостосунки виступають внутрішньою особистісною 
основою взаємодії [17]. 

Займались вивченням особливостей процесу взаємодії російські 
вчені А. Хараш та Г. Андрєєва. А. Хараш розглядає взаємодію як форму 
організації будь-якої діяльності. При такому підході взаємодія має певне 
значення як ступінь усвідомлення учасником власного внеску в спільну 
діяльність [25]. 

Г. Андрєєва тлумачить взаємодію як форму організації певної 
діяльності людей. Конкретним змістом різних форм (моделей) спільної 
діяльності є певне співвідношення індивідуальних внесків, які вико-
нуються учасниками [1]. 

Вагомий внесок у розробку проблеми взаємодії суб’єктів навчальної 
діяльності зробили українські дослідники О. Киричук, Л. Кондрашова. 

О. Киричук дослідив психологію педагогічної взаємодії і виділив 
стадії її розвитку. Найважливішою характеристикою педагогічної взаємодії 
науковець вважає її цілеспрямованість, що передбачає послідовну 
реалізацію цілей виховання, постійне коригування процесу спілкування з 
метою вирішення навчально-виховних задач як проміжних цілей. Джерело 
мотивів взаємодії партнерів дослідник вбачає в соціально-психологічній 
ситуації, яка з об’єктивною необхідністю визначає і норми, в яких 
відбувається педагогічна взаємодія [22]. 

Л. Кондрашова подає методичну характеристику педагогічної 
взаємодії вчителя з учнями, зазначаючи, що педагогічна взаємодія 
виступає одним з основних компонентів структури педагогічного процесу. 
Важливу роль при цьому відіграють педагогічний вплив (діяльність 
учителя) та реакція у відповідь (діяльність учня), зв’язуючою ланкою між 
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ними виступає комунікативна задача. Результатом взаємодії вчителя та 
учнів є ефект спів-розуміння, спів-дії, спів-оцінки, що забезпечує 
просунення учня, розвиток його понять та уявлень, поглядів та переконань, 
практичних умінь і навичок [10]. 

Аналіз наукових джерел показав, що детального вивчення проблема 
взаємодії вчителя та учнів набула в працях Я. Коломінського. Дослідник 
провів понятійне розмежування таких понять, як «спілкування», «міжосо-
бистісна взаємодія» та «міжособистісне ставлення». Під спілкуванням він 
розуміє міжособистісну взаємодію, яка включає внутрішню (взаємо-
стосунки) та зовнішню (спілкування) підструктури. При цьому взаємо-
стосунки Я. Коломінський розкриває як перцептивне, емоційне та 
когнітивне відображення людьми один одного, що виражає собою їхній 
внутрішній стан. Ґрунтуючись на поглядах В. Мясищева, міжособистісну 
взаємодію в педагогічному процесі науковець розуміє як педагогічну 
взаємодію, яка виключає внутрішнє (педагогічне ставлення) та зовнішнє 
(педагогічне спілкування) [9]. 

Класичні рішення щодо проблеми педагогічної взаємодії знаходимо 
в працях А. Леонтьева, М. Данилова, В. Ляудіс, які пов’язують це поняття 
з категоріями «обміну» чи «передачі». 

В. Ляудіс займався дослідженням окремих аспектів навчальної 
діяльності як міжособистісної взаємодії в умовах спрямованого форму-
вання розумової діяльності учнів у межах певного навчального предмета та 
в умовах спрямованої зміни форм співробітництва в системі вчитель-
учень [12]. 

А. Леонтьев убачав ефективність управління мислиннєвою дія-
льністю учнів у взаємозв’язку особистісних особливостей учителя із 
взаємодією [11]. 

М. Данилов, акцентуючи увагу на педагогічному процесі, вважає, що 
навчання з позиції педагогічної взаємодії є необхідною умовою педа-
гогічної діяльності [6]. 

В. Сквирський, досліджуючи проблему педагогічної взаємодії 
викладача і студентів, сконцентрував увагу передусім на її діяльнісно-
комунікативному аспекті. За його переконаннями, в педагогічній взаємодії 
кожна із сторін, що спілкуються, вступаючи в контакт з іншою, бачить у 
ній суб’єкта взаємодії та розраховує на активний зворотний зв’язок, на 
обмін інформацією, а не на одностороннє її відправлення. Тобто, сфера 
активності кожного учасника включає в себе інших людей, які, в свою 
чергу, активно впливають на хід взаємодії. Дослідник важливе місце в 
процесі взаємодії відводить особистісним зв’язкам між учителем та 
учнями, які можуть справляти суттєвий, а іноді й визначний вплив на хід і 
результати навчання [23]. 

Як продовження поглядів попереднього дослідника виступають 
судження Н. Радіонової, яка визначає педагогічну взаємодію як особливий 
тип зв’язку і стосунків учителя та учнів, які передбачають взаємний вплив 
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та зміни [13]. На переконання дослідниці, в педагогічній взаємодії важливе 
місце посідає спілкування як специфічна форма суб’єкт-суб’єктної 
взаємодії і спільної діяльності як специфічної форми суб’єкт-об’єкт-
суб’єктних стосунків. 

Виходячи з аналізу психолого-педагогічних джерел та власних 
дослідницьких позицій, ми розглядаємо поняття взаємодії як процес 
спільної комунікативної діяльності, який проявляється в обміні інфор-
мацією, в організації сумісних дій, у застосуванні індивідуальних внесків 
(надбань), спрямованих на розв’язання спільного питання, що має своїм 
результатом взаємозміни їхньої поведінки, діяльності, стосунків. Подаль-
шого дослідження потребують проблеми визначення та налагодження 
механізмів педагогічної взаємодії. 
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