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ОСОБЛИВОСТІ СМИСЛОВОГО ВЗАЄМООБМІНУ 
МІЖ УЧАСНИКАМИ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ 

Гурлєва Т.С. 
Чинником гуманізації взаємин учителя з учнем в освітньому про-

цесі, а також духовного, інтелектуального та емоційного розвитку осо-
бистості вважається педагогічне спілкування. 
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Дослідження українського вченого І.О.Синиці, зокрема, профес-
ійно-значущих компонентів особистості вчителя, проблеми культури мов-
лення вчителя сьогодні набувають подальшого розвитку і конкретизації. 
Терміни "педагогічна майстерність" і "педагогічний такт" у сучасному 
суспільстві та освіті мають особливе забарвлення, але зберегли свою 
наукову глибину, актуальність для педагогічного процесу, яку висвітлю-
вав І.О.Синиця. У роботі "Педагогічний такт і майстерність учителя" він 
писав, що педагогічний такт - складне явище, і вчитель, маючи його, 
спонукає учня до власного прийняття рішення, до саморозвитку На думку 
вченого, "педагогічний такт у широкому розумінні - це спеціальне про-
фесійне уміння вчителя, за допомогою якого він у кожному конкретно-
му випадку застосовує щодо учнів найефективніший за певних обста-
вин засіб виховного впливу". Педагогічний такт - це і почуття міри у 
застосуванні педагогічного впливу на учнів, і одна з форм педагогічної 
моралі, і форма активної морально-педагогічної творчості вчителя, він є 
невід'ємною ознакою педагогічної майстерності учителя. 

"Педагогічна майстерність, - писав І.О. Синиця - це не тільки 
висока й усебічна загальна й методична освіченість учителя, а й умін-
ня домогтися, щоб кожне його слово дійшло до учнів, було повністю 
ними сприйняте, пережите і засвоєне. А досягти цього, не володіючи 
педагогічним тактом, учитель не зможе". Педагогічна майстерність, 
посилена педагогічним тактом і творчістю учителя, являє собою необ-
хідну умову ефективного комунікативного процесу, взаємозбагачува-
ного спілкування між учителем і учнем. Не випадково, важливим про-
фесійно значущим компонентом особистості вчителя вважається його 
мова, культура мовлення. Під культурою мовлення учителя вчений ро-
зумів всю його мовну діяльність, словесну й несловесну, всю повед-
інку в процесі спілкування, що знайшло відображення у працях таких 
дослідників, як Д.М. Богоявленський, Л С Виготський, Д.Б. Ельконін, 
Г.С. Костюк, О.О. Леонтьєв та ін. Психологи і педагоги стверджують, 

» 

що мова особистості впливає на духовний розвиток, причому не тільки 
її носія, а й тих, з ким він перебуває у комунікативному процесі. "Мов-
на культура людини, - писав В.О. Сухомлинський, - це дзеркало іі 
духовної культури". Проблема людини та її мови, її впливу на духовний 
розвиток, самореалізацію у суспільстві, широко представлена у пра-
цях Б.Г. Ананьєва, М. Бубера, М.С. Кагана, А.В. Петровського, С.Л. 
Рубінштейна, К. Ясперса. Слова вчителя, з якими він звертається до 
учнів, його мова, культура мовлення впливають на формування світог-
ляду дитини, життєвих орієнтирів, ставлення до життя і його якості. 

Такі великі філософи, як Сковорода, Сократ, Платон, Декарт, 
Спіноза, Діоген, були єдині у думці про те, що "найкращим" є те життя, 
яке є найбільш осмисленим. Смисл життя, його осмислення значною 
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мірою залежить від того, у якому соцюкультурному контексті людина 
живе, від змістовного наповнення спілкування з різними людьми. 

У цьому сенсі важливу роль грає смислова взаємодія (Дж.Келлі 
та ін.), смисловий взаємообмін між людьми. Смисли не лише реалізу-
ються в діяльності людини, але й стимулюють прояви креативності, по-
яву нових смислів, відкриття духовних обріїв. Взаємодія учителя та учнів 
у сучасній школі відрізняється великою варіативністю та включає в себе 
елементи традиційної та інноваційної культури. Помітним є двосторонній 
характер процесу спілкування - від учителя і від учнів, за рахунок чого 
за оптимальних умов відбувається взаємообмін смислами, життєвими 
орієнтирами. Вчитель транслює моральні цінності - з одного боку, але, з 
іншого боку, має місце вплив смислових еталонів учнів на свідомість 
самого педагога. Без такого взаємообміну неможливе спілкування між 
учителями та учнями в сучасному суспільстві, яке розвивається, саме 
потерпає від зламів, а значить вимагає відповідних змін у мові, мовній 
культурі, особистісного, духовного розвитку тих, хто спілкується. 
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Круглий стіл присвячений науковій творчості відомого українсь-
кого психолога І.О.Синиці. "Наукова спадщина І.О. Синиці в контексті 
сучасної педагогічної психології". - К.: ДП «Інформаційно-аналітичне 
агентство», 2013.-44 с. 

В цьому збірнику містяться матеріали Круглого столу, організованого Інсти-
тутом психології імені Г.С.Костюка НАПН України і присвяченого творчій спадщині 
визначного українського психолога, одного з організаторів роботи цього інституту 
Івана Омеляновича Синиці. Перше, минулорічне засідання Круглого столу засвідчи-
ло про великий інтерес психологів та працівників освіти до широкого кола психологіч-
них питань, сформульованих І.О.Синицею майже 50 років тому, і досить аіуальних 
для сучасної психології освіти. Доповідачами наголошувалось, що питання і наразі 
залишаються провідними, як для науки, так і для практики. В 2012 році на засіданні 
Круглого столу вдалось обговорити лише невелику частину проблем; цьогорічна 
зустріч продовжила обговорення теорегичних питань психології та встановлення смис-
лових зв'язків між науковою спадщиною І.О.Синиці і сучасними дослідженнями, а 
також аналіз стану психології освіти в контексті ідей І.О.Синиці. 

У вступній доповіді директор Інституту психології, академік Максименко С.Д. 
відзначив вагомий доробок І.О.Синиці в загальному розвитку вітчизняної педагогічної 
психології, створенні її теоретичних та методологічних підґрунть. Доповідач розглянув 
основні аспекти внесоку І.О.Синиці в організацію наукових досліджень в галузі педаго-
гічної психології, у вивчення психічних закономірностей навчання, виховання особис-
тості, взаємодії учасників освітнього процесу, становлення особистості педагоги С Д Мак-
сименко відзначив, що тривалий час в українській психології під керівництвом І.О.Си-
ниці здійснювались продуктивні дослідження закономірностей та надійних критеріїв 
визначення рівнів розвитку особистості, психологічних особливостей педагогічної діяль-
ності, індивідуальних особливостей навчання, професійної підготовки педагога. 

Особливу увагу учасників цьогорічного засідання Круглого столу виклика-
ли проблеми розвитку мовлення дитини, психологічних закономірностей розвитку 
мовлення в процесі навчання, психологічних особливостей усного та писемного мов-
лення, своєрідність окремих вікових етапів мовного розвитку. Доповідачами підкрес-
лювалась продуктивність обговорення проблем і потреба в подальших зустрічах . 
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