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У статті  обґрунтовано необхідність створення умов 

суб’єкт-суб’єктної взаємодії в процесі вивчення іноземної мови, 

виокремлено основні вимоги, що висуваються до суб’єктів 

освітнього процесу; провідні фактори, які впливають на 

характер взаємодії педагога і вихованця. 
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Входження України до світового освітнього і наукового 

простору вимагає докорінних змін у системі освіти відповідно 

до нових цінностних орієнтирів суспільства: принципів 

гуманізації та демократизації освіти. Протягом останніх 

десятиліть сучасна педагогічна наука змінила свої провідні 

принципи навчання: від активного одностороннього впливу 

(присутнього в авторитарній педагогіці) до взаємодії, в основі 

якої завжди полягає спільна діяльність, співпраця і співтворчість 

педагогів і вихованців. 

В умовах європеїзації в сучасній педагогіці суб’єкт-

суб’єктна взаємодія розглядається як найважливіша цінність 

освітнього процесу, адже у демократичній державі лише 

концепція нової суб’єкт-суб’єктної парадигми зможе 



забезпечити формування системи гуманістичних і 

демократичних цінностей у підростаючого покоління. 

Суб’єкт-суб’єктна взаємодія – це ефективна організація 

освітнього процесу, яка передбачає рівність психологічних 

позицій, взаємну гуманістичну установку, взаємопроникнення у 

світ почуттів та переживань, готовність сприймати 

співрозмовника та взаємодіяти з ним [2]. 

Головними суб’єктами педагогічного процесу є, 

безумовно, педагог і вихованець, які перебувають в певній мірі в 

освітньому співробітництві. Педагог, як суб’єкт освітньої 

діяльності, займає провідну роль і є взірцем професійної 

компетентності для учня. Учень, як суб’єкт, є особистістю, яка 

має певні задатки щодо розвитку своїх знань, умінь і навичок, 

прагне самовираження та задоволення своїх освітніх потреб [4]. 

Оскільки освітній процес – це специфічна форма 

взаємодії його учасників, цілком очевидно, що всі учасники 

цього процесу здійснюють свій внесок у результативність цієї 

взаємодії.  

Таким чином, до кожного суб’єкта освітнього процесу 

висуваються відповідні вимоги особистісно-орієнтованого 

характеру. Основними вимогами, що висуваються до викладача, 

є: створення умов для безпечного прояву особистості кожного 

учня, розвиток внутрішньої мотиваційної сфери учня, внутрішня 

робота педагога щодо особистісного та професійного 

саморозвитку [1]. Активність учнів, їхня готовність до 

навчальної діяльності, узгодження зовнішніх і внутрішніх 

мотивів, високий рівень самостійності, саморегуляції і 

самосвідомості студентів під час навчання [1] здатні підвищити 

ефективність і конструктивність педагогічної взаємодії і 

перенести її на новий рівень, що дозволяє розвивати творчий 

потенціал як викладача, так і студентів. 

На характер взаємодії педагога і його вихованця в 

процесі вивчення іноземної мови впливають різноманітні 

фактори, серед яких найбільшу значущість мають рівень 

володіння іноземною мовою в групі, психологічний клімат 

взаємовідносин у студентському колективі, здібності та 

схильності студентів. Виходячи з цих факторів, можна зробити 

висновок, що особливого значення набуває вдавання до 



індивідуального та диференційованого підходів у навчанні, що 

дозволяє педагогові пристосуватися до будь-яких педагогічних 

ситуацій [3]. 

Все вищезазначене дає змогу стверджувати, що суб’єкт-

суб’єктна взаємодія дозволяє врахувати особливості особистості 

кожного суб’єкта взаємодії, створюючи всі умови для 

самореалізації обох сторін. 
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