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Розвиток дефініції педагогічна взаємодія 
учасників навчального процесу
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Анотації:
У роботі розкривається специфі-
ка поняття педагогічної взаємодії 
як однієї із провідних категорій 
педагогіки  вищої школи Украї-
ни другої половини ХХ сторіччя. 
обґрунтовується, що досліджен-
ня такого багатобічного явища як 
педагогічна взаємодія може бути 
повним тільки за умови чітко об-
кресленої системи координат 
його функціонування. Звернення 
до історії розвитку ідеї педаго-
гічної взаємодії сприяє процесу 
оновлення змісту вищої освіти 
й форм її організації з урахуван-
ням вітчизняної специфіки гене-
зису педагогічного знання.

Гончар Е.В. Развитие дефиниции педа-
гогическое взаимодействие участников 
учебного процесса. В работе раскрыва-
ется специфика понятия взаимодействия 
как одной из ведущих категорий педагогики  
высшей школы Украины второй половины 
ХХ столетия. обосновывается, что иссле-
дование такого многостороннего явления 
как педагогическое взаимодействие может 
быть полным только при условии четко 
очерченной системы координат его функци-
онирования.обращение к истории развития 
идеи педагогического взаимодействия спо-
собствует процессу обновления содержа-
ния высшего образования и форм его орга-
низации с учетом отечественной специфики 
генезиса педагогического знания.

Gonchar O.V. The background of the de-
velopment of pedagogical interaction of 
students and teachers in the scientific 
and pedagogical theory. It is exposed the 
specific character of the notion of interac-
tion as one of the leading categories in 
pedagogy. Here it is substantiated that in-
vestigation of such a versatile phenomenon 
as pedagogical interaction can be perfect 
only on condition of strictly denoted frame 
of its functioning. Appealing to the history of 
development of pedagogical interaction of 
students and teachers promotes a process 
of renovation of the content of the high edu-
cation and forms of its organization with the 
regard to the home specificity of genesis of 
the pedagogical knowledge.
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Вступ.1

Перетворення України в самостійну державу, що 
викликало низку політичних, правових та економічні 
змін, торкнулося соціальної, освітньої та культурної 
сфер життя країни. Події, що відбуваються в останні 
десятиріччя, безпосередньо сприяють виходу України 
на арену європейської і світової співпраці у різних га-
лузях людської діяльності. Розширення міжнародних 
контактів здійснюється за великою кількістю напря-
мів, одним з яких є приєднання нашої країни у галузі 
освіти  до Болонського процесу. 

У зв’язку з цим якість підготовки спеціаліста у 
сучасних умовах визначається не тільки рівнем його 
знань, а й професійними навичками, що дозволяють 
творчо вирішувати проблеми, активно взаємодіяти з 
людьми на основі встановлення суб’єкт-суб’єктних 
відносин. Процес такого оновлення в системі освіти 
вищої школи може бути проаналізований через гене-
зис основної для педагогіки категорії, як педагогічна 
взаємодія , від характеру якої залежить ефективність 
навчального процесу в цілому. 

Вибір саме цієї категорії зумовлений тим, що вза-
ємодія може носити як формальний характер, що про-
являється у рамках суворої субординації «викладач 
(суб’єкт)  – студент (об’єкт)», так й змістовний, який 
передбачає паритетну основу цілого комплексу різних 
зв’язків, відносин, емоційних проявів та індивідуаль-
них особливостей, тощо.

Як свідчить проведений аналіз останніх дослі-
джень і публікацій, в останні десятиріччя проблема 
педагогічної взаємодії викладачів і студентів продук-
тивно розробляється в різних аспектах.

Поява нових філософських підходів уможливлює 
більш об’єктивне переосмислення вічних питань та 
понять, глибше розуміння коріння феномену «педа-
гогічної взаємодії», яке за своєю специфікою є при-
кладним. На це вказують сучасні українські вчені - пе-
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дагоги А.М. Бойко, А. Б. Добрович, І. В. Дубровіна, 
В. К. Дяченко, С. Т. Золотухіна, Н.В.Єлізарова, Т.І. 
Сущенко, М.И.Фрумін, Є.В.Чудінова та ін.. Педаго-
гічне осмислення поняття «педагогічна взаємодія» в 
радянській педагогіці одержало в роботах В.І. Загвя-
зинського, Л.О. Левшина, Х.Й. Лійметса та ін.

Незважаючи на широке коло існуючих досліджень 
як радянської епохи, так і закордонних науковців, що 
розвивають різні аспекти педагогічної взаємодії, на 
даний момент не можна говорити про існування ціліс-
ного дослідження, в якому було б надано об’єктивне 
осмислення та наукове  обґрунтування досвіду реалі-
зації ідеї педагогічної взаємодії учасників навчально-
го процесу в системі вищої освіти.

Отже, актуальність дослідження визначається за-
требуваністю переосмислення історичної спадщини 
педагогічного знання про взаємодію викладача і сту-
дентів на сучасному етапі розвитку педагогічної тео-
рії та гуманізації вищої освіти для корегування форм і 
методів організації навчальної роботи з метою підви-
щення ефективності засвоєння знань студентами. 

Робота виконана за планом НДР Харківської дер-
жавної академії дизайну і мистецтв.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета статті полягає у розкритті сутності ідеї пе-

дагогічної взаємодії учасників навчального процесу в 
системі вищої освіти другої половини ХХ століття з 
урахуванням витоків та генезису її становлення. 

Результати дослідження.
Педагогічна взаємодія - це процес, що складається 

із багатьох компонентів, а саме: дидактичних, вихов-
них і соціально-педагогічних взаємодій. Така багато-
бічність зумовлює наявність різних тлумачень, що на-
дані у довідниковій літературі. 

Так, в тлумачному словнику української мови лек-
сичне значення слова «взаємодія» розкривається як 
«взаємний зв'язок між предметами у дії, а також пого-
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джена дія між ким-, чим-небудь у результаті якої має 
місце взаємний прояв тих чи інших особливостей» 
[15, 57]. Така дефініція дає досить узагальнене уяв-
лення про значення цього слова, яке пов’язане більш з 
суто лінгвістичними можливостями його використан-
ня та виводиться із значення двокореневої за складом 
лексичної одиниці

В іншому словнику знаходимо інтерпретацію цьо-
го поняття як «безпосередній або опосередкований 
вплив об’єктів \ суб’єктів процесу один на одного, що 
породжує їх взаємну обумовленість і зв'язок, що ви-
ступає як інтегруючий фактор педагогічного проце-
су, котрий сприяє появі особистісних новоутворень у 
кожного із суб’єктів цього процесу» [13]. Таке визна-
чення пояснює деталі самого процесу, але може бути 
застосовано для широкого кола дисциплін, так як но-
сить невизначений характер. 

У порівнянні з вищенаведеною наступна дефініція 
починається з уточнення, а саме: «у педагогіці й пси-
хології терміном взаємодія доречно означати явища 
погодженої активності людей у різних видах спільної 
діяльності (трудової, учбово-виробничої, ігрової). У 
всіх цих видах діяльності невід'ємною складовою є 
спілкування. Результатом установлення взаємодії стає 
так звана організаційна діяльність, тобто система осо-
бах взаємозалежностей і взаємозв'язків між членами 
деякої соціальної цілісності» [16, 118]. Таке тлумачен-
ня поняття педагогічної взаємодії, хоча і висвітлює 
процес засвоєння научуваним певної системи знань, 
норм і цінностей, які дозволяють йому функціонувати 
як повноправному члену суспільства або професійно-
го об’єднання, але більше торкається  компонентів со-
ціалізації особистості.

У «Педагогічному енциклопедичному словнику» 
під редакцією Б.М. Бім-Бад зазначається, що педа-
гогічна взаємодія передбачає «процес, що відбува-
ється між педагогом та тим, кого виховують, в ході 
навчально-виховної роботи, спрямований на розви-
ток особистості научуваного. В основі педагогічної 
взаємодії лежить співробітництво, що є початком но-
вої соціального життя людини. Педагогічна взаємо-
дія може розглядатися як процес індивідуальний (між 
вихователем і вихованцем), соціально-психологічний 
(взаємодія в колективі) і як інтегральний (об'єднуючі 
різні виховні впливи в конкретному суспільстві). Вза-
ємодія стає педагогічною, коли дорослі (педагоги, 
батьки) виступають у ролі наставників. Педагогічна 
взаємодія припускає рівність відносин». [2, 192-193]. 
Таке тлумачення, безсумнівно, є більш вузько спря-
мованим, але не дає однозначної характеристики від-
носин учасників педагогічного процесу. До того ж, 
з’ясовано, що співробітництво є одним із видів педа-
гогічної взаємодії, а не навпаки, як подається у цьому 
виданні. 

З точки зору специфіки застосування цього понят-
тя нижченаведена дефініція, яка надається у словнику 
«Основи педагогічних технологій» є, на нашу думку, 
влучною. Тут педагогічна взаємодія характеризується  
як «особлива форма зв’язку між учасниками освітньо-
го процесу. Передбачає взаємозбагачення інтелекту-

альної, емоційної, діяльної сфер учасників освітнього 
процесу; їхню координацію та гармонізацію. Педа-
гогічна взаємодія означає чіткий розподіл функцій, 
взаємне делегування, дотримання прав і обов’язків 
сторін, які взаємодіють» [8, 4]. Втім, вона зовсім не 
рефлектує одну з головних рис будь - якого процесу, а 
саме, його результативність. 

Найбільш вдалою, на наш погляд, є дефініція, що 
надана у «Педагогічному словнику для студентів ви-
щих і середніх педагогічних навчальних закладів», 
яка також наводиться й у білоруській великій сучасній 
енциклопедії з педагогіки [9,48]. Тут педагогічна вза-
ємодія подається як «особистісний контакт викладача 
і студент(ів), випадковий або навмисний, приватний 
або публічний, тривалий або короткочасний, вербаль-
ний або невербальний, який має наслідком зміни їх-
ньої поведінки, діяльності, установок. Педагогічна 
взаємодія може виявлятися у вигляді співробітництва, 
коли обидві сторони досягають взаємної згоди і солі-
дарності в досягненні цілей сумісної діяльності і шля-
хів її досягнення, а також у вигляді суперництва, коли 
успіхи одних учасників сумісної діяльності стиму-
люють або гальмують більш продуктивну і цілеспря-
мовану діяльність інших учасників. Гуманістично 
орієнтований педагогічний процес може бути тільки 
процесом педагогічної взаємодії суб’єктів, коли вони 
виступають як рівноправні, в міру свої знань і можли-
востей, партнери» [4, 18]. Однак, тут поряд з висвіт-
ленням характеру взаємодії та результативності цього 
процесу, поза увагою залишається ґрадаційність вза-
ємовпливу учасників навчального процесу один на 
одного, що лімітується лише суперництвом та співро-
бітництвом. 

Неоднозначність тлумачення «педагогічної вза-
ємодії» дає можливість констатувати, що саме понят-
тя як спеціальне педагогічне поняття не є усталеним 
і потребує всебічного розгляду, оскільки за своєю 
природою носить міждисциплінарний характер і вод-
ночас має свої сутнісні атрибути конкретної (суттєва, 
невід'ємна властивість) освітньої галузі. 

Дослідження взаємовідносин «педагог -научува-
ний» вперше розпочинається ще на межі ХІХ – ХХ 
століть з позицій психолого – антропологічного підхо-
ду. На неможливість досягти гармонійного розвитку 
особистості без установлення довірчих  відносин між 
педагогом та учнями вказували у своїх роботах  М. І. 
Пирогов, Л. М. Толстой, К.Д. Ушинський та ін..

На самому початку ХХ століття поняття «взаємо-
дії» з’являється в науковому вжитку у філософських 
працях А.А. Богданова, а саме: у контексті досліджен-
ня поняття «прогресивного відбору». Так, на думку 
вченого, «дійсне збереження форм у природі можли-
во тільки через шлях прогресивного розвитку» [17, 
2]. У працях В.В. Зеньковського, де вчений розглядає 
питання про «соціальні сили у душі дитини», вчений, 
виділяючи основні складові взаємодії (соціальне се-
редовище, соціальне спілкування та соціальну спад-
ковість та ін..),  тлумачить поняття «взаємодії», як 
«соціальна взаємодія» [3, 23]. 

На початку 30-х  на тлі соціальних досліджень по-



Педагогіка, психологія та медико-біологічні

22

няття «взаємодії» набуває педагогічний відтінок. У 
своєму дослідженні «Теоретичні дебати у радянській 
педагогіці» В.Я. Струмінський, виділяючи співвідно-
шення зовнішніх «впливів» у педагогічному процесі, 
надає обґрунтування поняття «взаємодія» у педаго-
гічному аспекті. Вчений підкреслює, що метою педа-
гогічного процесу є «цільовий вплив, тобто вплив з 
метою отримання певних реакцій та результатів» [14, 
140], а так як вплив – це більш механічний принцип, 
на думку вченого, у педагогіку необхідно ввести іншу  
категорію, що відбивала би факт неможливості існу-
вання впливу без взаємодії з тим, на кого впливають.

Зауважимо, що появі наприкінці 60-х років мину-
лого століття «педагогічної взаємодії як самостійного 
поняття передував тривалий процес диференціації та 
спеціалізації  терміну «взаємодія». Словотермін  «пе-
дагогічна взаємодія» в педагогічній літературі тоді 
нерідко замінювався словами, близькими до нього 
за значенням, такими, як взаємозв’язок, поєднання, 
співпраця, тощо. Період кінця 50-60 –х років знаме-
нується гострим бажанням науковців представити 
своє бачення специфіки педагогічної професії, без 
теоретичного осмислення спадщини. Саме це зумови-
ло існування в ті часи більше десятка різних поглядів 
(Б.Г. Ананьєв, Ф.Н. Гоноболін, В.О. Крутенький, Н.В. 
Кузьміна, Н.Д. Левітов та ін.) як про природу педаго-
гічного процесу в цілому, так і про педагогічну вза-
ємодію, зокрема.  Підходи до педагогічної взаємодії 
того періоду носили більш дидактичний характер. 
Так, в наукових дослідженнях С.П. Баранова, М.О. 
Данилова. І.Я. Лернера, В. Оконя, М.Н. Скаткіна  та 
ін.. «педагогічна взаємодія» розглядалася з точки зору 
взаємозв’язку абстрактних та суто наукових понять. 
Під «взаємодією» в ці часи часто розуміли оптималь-
не співвідношення різних принципів або методів на-
вчання  в педагогічній практиці.

Але вже наприкінці 70-х  ХХ століття поняття «пе-
дагогічної взаємодії» все частіше застосовується вче-
ними в форматі дослідження механізмів просування 
ідеалів комунізму, що асоціюється більш з «виховною 
взаємодією». Прикладом тому можуть стати публікації 
Б.З. Вольфова, В.Д. Семенова про «взаємодію вихов-
них сил» або роботи В.Г. Бочарова, В.В. Дружиніна, 
М.М. Плотнікова про «взаємодію школи та серед-
овища». Предметом досліджень видатних педагогів 
В.О. Караковського, Х.Й. Лійметс, Л.І. Новикова, Н.Є. 
Щуркова ставали  взаємовідносини в суспільстві, а 
саме: важливість труда та профорієнтаційної роботи, 
роль піонерської та комсомольської організації в бу-
дівництві комунізму, виховання патріотів свої держа-
ви, готових до праці та оборони.

Утім, вже на початку 80-х коло складових 
суспільно-виховної взаємодії поширилося до засну-
вання  так званих «соціально-політичних комплексів», 
що мало на меті охопити верстви молоді за стінами 
навчальних закладів. Так, наприкінці 80-х, на тлі тен-
денцій відкритості та демократизації суспільства, ста-
ло очевидним існування гострих проблем та протиріч 
в системі вищої освіти, які замовчувалися раніше. 
Подолання авторитарності та комуністичної цензури 

в освіті відкрили шлях новому витку в розвитку педа-
гогічної взаємодії. 

Так, нове тлумачення поняття «педагогічної вза-
ємодії» було надано педагогом-науковцем Ю.К. Ба-
банським, який вважав, що цим терміном відбива-
ється «взаємна активність, співробітництво педагогів 
та тих, кого виховують в процесі їх спілкування» [11, 
29]. Таке трактування може вважатися початком циклу 
зміщення акцентів в бік рівноправності учасників на-
вчального процесу, що, водночас, означає зміцнення 
ідей гуманізації В.А. Сухомлинського, концепції осо-
бистісно орієнтованого Ш.А.Амонашвілі, педагогіки 
співробітництва та ін..

З того часу починають активно розроблятися та 
розвиватися різні аспекти «педагогічної взаємодії» 
(«педагогіка взаємодії» (А.С. Белкін, И.А. Зимова, 
Є.В. Коротаева, А.І.Кравченко, М.І. Щевандрін); «пе-
дагогіка підтримки» (О.С. Газман, Н.Н.Михайлова, С. 
М. Юсфін); «педагогіка співробітницької взаємодії» 
(Л.В. Байбородова); «творча взаємодія (А.О. Муратов), 
емпатійна взаємодія (Н.В. Афанасьєва), організацію 
навчальної взаємодії в колективних, кооперативних, 
групових формах роботи (А.І. Донцов, Х.Й. Лійметс, 
А.В. Петровський, В.В. Фляків, Д.І. Фельдштейн, 
Г.А.Цукерман, С.Г. Якобсон), раціонально - психоло-
гічний напрямок (П.П. Блонський, Г.О. Гордон, А.Г. 
Калашников, А.В. Луначарський, А.П. Пинкевич, 
М.М. Рубінштейн). Емоційно – комунікативний бік 
навчальної взаємодії аналізують у своїх працях Е.И. 
Бєленкіна, Л.В.Жарова, В.В. Котов, М.М.Рибакова, 
М.В.Сєдова, Р.Х. Шакуров та ін. Як соціально-
психологічний процес розглядають співробітництво 
з дітьми М.А.Вейт, Б.Г.Огаянц, О.В.Суботський. По-
зиція дорослого у співробітництві з підлітками пред-
ставлена як прояв педагогічної творчості в роботах 
А.С. Белкіна, І. Д. Демакової, В. А. Кан-Каліка, М.Д. 
Никандрова. 

Прагнення дослідників проникнути в самі надра 
цієї базової категорії педагогіки проявилось в інтересі 
до досвіду закордонних вчених, педагогів-практиків, 
які були зорієнтовані на практичне застосування  «пе-
дагогічної взаємодії». Роботи закордонних авторів 
(Р.Селман, О. Стауфорд, М. Фландерс, М. Хаузен) 
розглядають взаємодію, або інтеракцію, у навчанні, 
виходячи з положень гуманістичної й когнітивної 
психології. Навчанню в малих групах співробітництва 
(«cooperative learning”)  присвячені роботи Р. Славина 
(«Student team learning\ Навчання у команді»), Девіда 
Джонсона й Роджерса Джонсона  («Learning Together\
Учимося разом»), Шломо Шаран («Дослідницька 
діяльність в групах»), а також Ел. Аронсон («Jigsaw / 
Ажурна пилка»), Спенсер, Каган й ін. 

Отже, педагогічна взаємодія стає провідним по-
няттям педагогіки, але її рефлексивна багатозначність 
призводить до появи різноманітних класифікацій, а 
також до термінологічної плутанини. «Педагогічну 
взаємодію» вважають і базовим поняттям педагогіки, 
і її ключовою категорією, і технологією, тощо.

Хоча тлумачення «педагогічної взаємодії» мож-
на знайти практично у всіх педагогічних словниках 
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останніх десятиріч ХХ століття, їх дефініції суттєво 
відрізняються. 

Загальною для робіт А.А. Бодалєва, М. Каган, М.І. 
Лісіної, Н.Н. Обозової та ін. є ідея розкриття сутності 
взаємодії через спілкування, яке в низці наукових ро-
біт ототожнюється з поняттям комунікації. У зв’язку 
з цим поняття педагогічної  взаємодії розкривається 
через діалогічну природу та механізми комунікації 
(Г.М. Андреєва).

Так, А.В. Мудрик диференціює «взаємодію» в со-
ціо - педагогічному аспекті, виділяючи чотири групи 
факторів взаємодії як основний компонент соціаліза-
ції, а саме: мегафактори (космос, світ, планета), ма-
крофактори (країна, держава, етнос), мезофактори (за-
соби масової інформації, субкультура), мікро фактори 
(родина, сусіди, мікро соціум, організації та угрупу-
вання) [7]. На цьому тлі, згідно з педагогічним підхо-
дом, А.В. Мудрик спирається на особистісний підхід, 
що зумовлює стратегію взаємодії викладача з особис-
тістю і колективом на основі суб’єкт- суб’єктних від-
носин [6, 310]. 

І.Б Котова зауважує той факт, що «в ході педагогіч-
ної взаємодії викладачі вузу, і студенти групи рефлек-
туються самими студентами як суб’єкти» [12, 7]. Тому 
І.Б. Котова та Є.Н. Шиянов трактують педагогічну 
взаємодію як «прямий або непрямий вплив суб’єктів 
цього ж процесу один на одного, що породжує їх вза-
ємний зв’язок» [10, 65]. Цікавим у такому підході є 
те, що вчені приділяють увагу не тільки організації 
самого навчального процесу, а роблять акцент на його 
результати.

О. В. Коротаєва, наприклад, розподіляє всі види 
педагогічної взаємодії на дві великих групи, а саме: 
«педагогічну взаємодію методологічного, тобто те-
оретичного, характеру та багатообразну палітру 
практико-орієнтованих взаємодіїй» [5, 80]. До пер-
шої групи дослідниця відносить взаємозв’язок вчен-
ня та викладання та відповідних методів (М.А. Да-
нилов, В.Оконь, Л.Д. Скляренко), взаємодію форм 
навчально-виховної роботи (Ю.К. Бабанський, Л.В. 
Байбородова), процес інтеграції педагогічної теорії 
і практики, тощо. До другої групи, на її думку, нале-
жать класифікації міждисциплінарного характеру, що 
стосуються стилів керівництва (по К. Левіну), форм 
міжособистісного спілкування, тощо, а також класи-
фікація, в основі якої лежить розподіл продуктивного 
(творчого) та непродуктивного типів навчальної вза-
ємодії (по В.Я. Ляудіс); взаємодія, яка спирається на 
ієрархію взаємодії в педагогічному процесі (по Х.Й. 
Лійметс). 

На наш погляд, особливу увагу привертає класифі-
кація, в основі якої лежить критерій ступеню активної 
участі научуваного в сумісній з викладачем діяльнос-
ті. Вчений виділяє декілька таких стадій, а саме: опі-
ка, наставництво, партнерство, співдружність, співро-
бітництво. [1, 45]. При чому, останнє багато науковців 
(І.А. Зімняя, М.С. Каган, В.А. Кан-Калік, Н.І. Шеван-
дрін) розглядають як вищу форму взаємодії людей, 
так як воно відрізняється суб’єкт- суб’єктними відно-
синами на паритетній основі.

Само явище педагогічної взаємодії є багатомір-
ним та може відрізнятися навіть за кількісним показ-
ником суб’єктів, які беруть у ньому участь (педагог і 
студент, педагог і група студентів, тощо). До того ж, 
педагогічна взаємодія може класифікуватися за кри-
терієм якісного складу цих учасників та характеру їх 
діяльності.

Висновки.
Так, узагальнення результатів дослідження витоків 

та етапів розвитку ідеї педагогічної взаємодії учасни-
ків навчального процесу, дозволяють дійти наступних 
висновків:

У теперішній час суттєво змінюються вимоги до 
майбутніх фахівців, які повинні, окрім високої те-
оретичної підготовки, вміти взаємодіяти з іншими 
людьми, володіти комунікативними навичками, вмі-
ти ставити ціль та оперативно реалізовувати її, бути 
активним, самостійним та ініціативним у прийнятті 
рішень. Проведене дослідження історичних, філо-
софських та психолого-педагогічних джерел свідчить, 
що витоки ідеї педагогічної взаємодії були зумовлені 
соціо-політичними та економічними процесами в сус-
пільстві, а еволюція її розвитку є опосередкованою 
ними.

Друга половина ХХ століття характеризується ін-
тенсивною динамікою розвитку ідеї педагогічної вза-
ємодії, що відбилося у докорінних змінах її змісту та 
проявів.

Отже, зіставний аналіз дефініцій та енциклопе-
дичних статей свідчить про неоднозначність підходів 
до визначення сутності цього явища, що є підґрунтям 
для існування різних класифікацій та типологій. Серед 
них, на нашу думку, особливе значення набуває класи-
фікація А.Б. Бєлкіна, що виявилася результативною з 
точки зору впровадження особистісно-орієнтованої 
парадигми навчального процесу та у світлі гуманізації 
освіти в цілому. 

Глибина та повнота аналізу такого багатовимір-
ного явища, як «педагогічна взаємодія», можуть бути 
досягнуті тільки за умови чітко окресленої системи 
координат його існування.

Дослідження процесу розвитку ідеї педагогічної 
взаємодії та уточнення її сутності уможливлює усвідо-
мити коріння та причини виникнення нового формату 
суб’єкт - суб’єктних відносин між  учасниками на-
вчального процесу, які сьогодні вважаються основою 
для впровадження гуманізації вищої освіти. З появою 
та обґрунтуванням поняття «педагогічної взаємодії» 
змінюється вся парадигма освіти, «взаємодія» витис-
кує «вплив», паралельно з цим гуманізація викреслює 
авторитаризм в освіті. 

Подальші дослідження передбачається провести в 
напрямку вивчення інших проблем педагогічної вза-
ємодії учасників навчального процесу.
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