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ПЕДАГОГІЧНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО У СИСТЕМІ  

«ВЧИТЕЛЬ-УЧЕНЬ»: РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ 

 

Рівень та стиль взаємодії учнів і вчителя на уроці та у ході реалізації 

інших форм процесу навчання є важливим показником ефективності 

навчально-виховного процесу в цілому. Традиційне навчання засновано на 

тому, що учитель є суб’єктом, а учень – об’єктом педагогічного процесу. 

Педагогіка ж співробітництва передбачає учня як активного суб’єкта. 

Звідси логічно випливає, що два суб’єкти повинні взаємодіяти, являти 

собою єдність компетентного, мудрого наставника з менш досвідченим.  

Вчителі не завжди усвідомлюють свою головну роль в організації 

спільної плідної взаємодії з учнями. Провідними у спілкуванні в системі 

«вчитель-учень» повинні бути відносини, що грунтуються на повазі та 

вимогливості водночас.  

Проблема навчального співробітництва (колективних, 

кооперативних, групових форм роботи) активно і всебічно розглядається 

сучасними як вітчизняними, так і зарубіжними педагогами (Г. Кравцов, 

Х. Лийметс, Т.  Матіс, Г. Цукерман, С. Якобсон та ін.). 

Слід зауважити, що все починається саме з вчителя, з його вміння 

організувати з учнями педагогічно доцільні відносини як основу творчого 

спілкування. Учитель значно впливає на формування та розвиток 

соціально-моральних якостей учнів, рівень їх відповідальності, освоєння 

ними соціальних норм, їх інтелектуальний розвиток, тому відносини 

вчителя та учнів – одна з найважливіших проблем педагогічної 

практики. Учитель – той, хто ділиться знаннями, мудрістю і досвідом, а 

учень їх поглинає. Таким чином, необхідно знайти відповідь на питання: 

як побудувати взаємини з учнем, щоб взаємодія з ним дозволяла отримати 

максимальний результат в освітній галузі й особистісного розвитку, і 

разом з тим, залишалася б перспективною для подальшого 

конструктивного спілкування. Відповіддю на це питання може стати 

модель взаємодії «вчитель-учень», призначення якої – оптимізувати 

навчальний процес. 

Педагогіка співпраці – напрям педагогічного мислення і практичної 

діяльності, спрямований на демократизацію і гуманізацію педагогічного 

процесу [4, с. 429]. 

В основі стратегії співробітництва лежать ідеї стимулювання і 

спрямування педагогом пізнавальних інтересів учнів. Значення цієї форми 

організації навчання настільки велике, що існує тенденція розглядати весь 

педагогічний процес як педагогіку співробітництва [1, с. 43]. 
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Водночас, на сучасному етапі розвитку освітньої системи, вчитель 

повинен не лише бути джерелом знань, які він транслює учням, але й бути 

помічником, порадником, наставником та людиною, якій учні можуть 

довіряти. Але, на жаль, нині й досі переважна більшість вчителів не 

виявляють бажання співпрацювати зі школярами. Для таких вчителів 

головне – просто провести урок і покинути клас якомога швидше. Тобто, 

не створюється необхідного контакту між вчителем і учнями, який 

повинен існувати для того, щоб учні на психологічному рівні могли 

усвідомлювати, що у них є не просто вчитель, а наставник та порадник. 

Стиль відносин між вчителем та учнями – внутрішній психологічний 

фон, на якому розгортаються всі акти взаємин вчителя і 

школярів. Проведені дослідження показали, що у демократичного вчителя 

діти поводяться набагато вільніше й активніше, ніж у авторитарного. Їх 

поведінка частіше включає безпосередність, ініціативу і пропозиції, 

звернені до інших. Поведінка дітей у класах авторитарних педагогів більш 

агресивна, ворожа, діти в класі більш роз'єднані, ніж у демократичного педагога. 

Діти схильні надавати перевагу вчителям, що володіють такими 

особистісними якостями, як: доброта, життєрадісність, врівноваженість, 

дружня прихильність, вміння зрозуміти і довіряти, повага до особистості 

та людської гідності, толерантність, тактовність, почуття гумору, 

демократичність, колегіальність та співробітництво, справедливість, 

послідовність, чесність, прагнення допомогти, ентузіазм, відповідальність, 

знання свого предмета, вміння зацікавити, уміння ясно і цікаво 

пояснювати [2]. 

Взаємини у системі «вчитель-учень» мають значний вплив і на 

самого вчителя. Від характеру стосунків з учнями залежить ступінь 

задоволеності вчителя своєю роботою, його ставлення до професії, 

прагнення удосконалювати свою педагогічну майстерність. 

Таким чином, вчитель і учень – це дві основні фігури навчального 

процесу, які перебувають у тісному зв’язку та залежать один від одного. 

Для ефективності викладання, вчитель повинен мати відповідні 

особистісні характеристики та професійні компетентності. Учні, в свою 

чергу, є відображенням роботи вчителя. Тому, якщо вчитель позитивно 

налаштований до дітей та добре викладає навчальний матеріал, він буде 

отримувати аналогічний зворотній зв'язок від школярів. 
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