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ЯК ОСНОВА КОНСТРУКТИВНОГО ВИРІШЕННЯ ПЕДАГОГІЧНИХ КОНФЛІКТІВ
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Суб'єкт-суб'єктна педагогічна взаємодія розглядається як процес сумісного, узгодженого та конструк-
тивного співробітництва суб'єктів освітньої діяльності, спрямований на досягнення поставлених цією 
взаємодією цілей научіння. Здійснено теоретичний аналіз проблеми готовності студентів педагогічних 
спеціальностей до суб'єкт-суб'єктної педагогічної взаємодії. В статті розкривається зміст її структур-
них компонентів. Обґрунтовано важливість розгляду провідних положень діалогічного підходу щодо 
конфліктологічної підготовки майбутніх вчителів. Психологічною умовою конструктивного вирішення 
педагогічних конфліктів визнається готовність майбутніх вчителів до суб'єкт-суб'єктної взаємодії.
Ключові слова: діалог, діалогічний підхід, суб'єкт-суб'єктна взаємодія, готовність до суб'єкт-суб'єктної 
педагогічної взаємодії, педагогічні конфлікти.

Постановка проблеми. Сучасні умови роз-
витку суспільства висувають нові вимоги 

до особистісних і професійних якостей педаго-
га та його ролі в освітньому процесі. Сучасний 
вчитель повинен відповідати новим соціальним 
очікування: бути мобільним, здатним до твор-
чого зростання, сприйняття і впровадження ін-
новацій, готовим до діалогу з учнем та до по-
будови стосунків на засадах співробітництва та 
конструктивної взаємодії. Невід'ємною ознакою 
професіоналізму майбутнього педагога є здат-
ність вести міжособистісний діалог, встановлю-
вати суб'єкт-суб'єктні відносини з учнями, які є 
основою конструктивного вирішення педагогіч-
них конфліктів [1; 4; 5; 6; 9]. Суб'єкт-суб'єктна 
педагогічна взаємодія забезпечує співробітни-
цтво, взаєморозуміння і взаємоприйняття, ро-
бить можливим «зустрічний рух» особистісних 
смислів суб'єктів освітнього процесу, поєднання 
психологічних позицій, що породжує взаємність, 
довіру та взаємну відкритість, сприяє «визріван-
ню» діалогу як форми та засобу організації та-
кого «зустрічного руху» різних світів [5; 6]. Од-
нак, аналіз огляду досліджуваної проблеми та 
результати прикладних досліджень науковців 
засвідчують, що стійкі установки у сфері спіл-
кування, адекватні вимогам сьогоднішньої прак-
тики, продуктивні для розв'язання педагогічних 
занять, сформовані лише у незначної меншості 
випускників педагогічних вузів (9,0%), що є на-
слідком особливостей в організації навчально-
виховного процесу в останніх; авторитарно-мо-
нологічне спілкування має третина випускників 
(30,0%), яке характеризується установками в 
сфері навчального спілкування, які детерміну-
ють орієнтацію на авторитарно-монологічне, ма-
ніпулятивне або конфліктне спілкування з учня-
ми [12]. Таким чином, аналіз шкільної практики 
та рівня готовності студентів – майбутніх вчи-
телів до суб'єкт-суб'єктної педагогічної взаємодії 
засвідчує потребу розроблення нових моделей і 
підходів, оскільки традиційні недостатньо забез-
печують належний рівень їхньої готовності до 
суб'єкт-суб'єктного спілкування. 

У зв'язку з цим метою даної роботи є теоретич-
ний аналіз проблеми готовності студентів педаго-
гічних спеціальностей до суб'єкт-суб'єктної педа-
гогічної взаємодії, розкриття змісту її структурних 
компонентів, обґрунтування важливості розгляду 

провідних положень діалогічного підходу щодо 
конфліктологічної підготовки майбутніх вчителів.

Аналіз останніх досліджень та публікацій 
показав, що проблема суб'єкт-суб'єктної педаго-
гічної взаємодії є однією із ключових в психоло-
го-педагогічній теорії та практиці, розробка якої 
вимагає переходу до нової – «суб'єкт-суб'єктної», 
діалогічної парадигми освіти. В психології 
суб'єкт-суб'єктна педагогічна взаємодія розгля-
дається вченими в ракурсі міжособистісного спіл-
кування як специфічної форми взаємодії людини 
з іншими людьми (Б.Ф. Ломов) та діалогічного 
стилю спілкування (В.Н. Кан-Калик, Г.А. Кова-
льов, Л.А. Петровська, А.К. Болотов, С.А. Шейн, 
С.Л. Братченко та ін.); досліджуються процесу-
альні характеристики суб'єкт-суб'єктної педаго-
гічної взаємодії (Л.А. Петровська, Є.В. Коротає-
ва, Г.В. Дьяконов та ін.), а також характеристики 
суб'єктів освітнього процесу – вчителя та учня 
(А.К. Маркова, А.К. Болотова, Л.А. Поварницька, 
В.А. Кан-Калик, С.А. Братченко та ін.). Виявлені 
особливості суб'єкт-суб'єктної педагогічної вза-
ємодії з точки зору її нерівноважності, асиме-
тричності та особистісних смислів (Л.Г. Дмитрі-
єва). Організація суб'єкт-суб'єктної педагогічної 
взаємодії є провідною умовою професійного та 
особистісного розвитку всіх учасників освіт-
нього процесу (О.В. Бондаревська, О.М. Легун, 
О. Шмарко, О.В. Якиманська).

На думку ряду вчених (Н.В. Гришина, С.А. 
Братченко, Г.В. Ложкін, М.М. Лебедєва, Х. Кор-
неліус), основним способом продуктивного ви-
рішення конфлікту виступає міжособистісний 
діалог як спосіб спілкування та взаємодії. Діа-
логічний підхід, інтегруючись із діяльнісним, 
суб'єктним та особистісно-розвивальним, слугує 
методологічним підґрунтям професійної підго-
товки майбутніх вчителів, розвитку в них кон-
фліктологічної компетентності. Розкриттю мето-
дів попередження та врегулювання педагогічних 
конфліктів, чинників, що їх обумовлюють та спо-
собів їх конструктивного вирішення присвячено 
праці О.І. Бондарчук, І.О. Вахоцької, Л.М. Кара-
мушки, Г.В. Ложкіна, Н.І. Пов'якель, О.М. Поєнко, 
І.Л. Рудзевич, Н.В. Самоукіної, В.А. Семиченко, 
Л.М. Цой та інших.

Результати теоретичного аналізу проблеми. 
Останнім часом в психолого-педагогічних дослі-
дженнях утвердилось уявлення про педагогічне 
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спілкування як суб'єкт-суб'єкту взаємодію, в якій 
обидві сторони виступають як активні та рівно-
правні суб'єкти, що вносять однаково важливий 
внесок у перебіг та результати спілкування [5; 6]. 
Педагогічне спілкування, що реалізує суб'єкт-
суб'єктні принципи, характеризується взаємною 
гуманістичною установкою, принциповою рівніс-
тю психологічних позицій його учасників (обидва 
виступають у повноцінній ролі суб'єкта), взаєм-
ною активністю педагога та учнів, при якій ко-
жен не лише піддається впливу з боку іншого, 
але й рівною мірою сам впливає на нього, вза-
ємним проникненням партнерів у світ почуттів 
і переживань один одного, готовністю прийняти 
співрозмовника, взаємодіяти з ним (спілкуван-
ня за законами взаємної довіри, коли партнери 
вслухаються, розділяють почуття одне одного, 
співпереживають, має особливий педагогічний 
ефект), використанням нестандартних прийо-
мів спілкування (відхід від суто рольової позиції 
вчителя). Проведений нами аналіз теоретичних 
джерел з визначеної проблематики дозволяє 
констатувати, що на сьогодні накопичений вели-
кий масив даних про різноманітні аспекти про-
блеми суб'єкт-суб'єктної педагогічної взаємодії, 
умови формування готовності майбутніх фахів-
ців до даного виду взаємодії. 

Проблема суб'єкт-суб'єктної педагогічної вза-
ємодії носить міждисциплінарний характер, її 
вивчення здійснюється на філософському, со-
ціально-психологічному та психолого-педагогіч-
ному рівні. Так, на філософському рівні поняття 
«суб'єкт-суб'єктної педагогічної взаємодії» роз-
глядається вченими як ставлення людини до сві-
ту (Г. Гегель, М. Бубер, В.С. Библер, М.М. Бахтін 
та ін.), як спілкування суверенних особистостей 
(Б.С. Братусь, С.Л. Братченко, С.А. Шеін та ін.), 
співвідноситься із рівністю психологічних пози-
цій та їх асиметричністю (М.М. Бахтін, М. Бу-
бер, В.С. Біблер, А.А. Бодальов, Л.А. Петровська 
та ін.). На соціально-психологічному рівні явище 
суб'єкт-суб'єктної педагогічної взаємодії роз-
глядається в контексті міжособистісного спілку-
вання як специфічної форми взаємодії людини з 
іншими людьми (Б.Ф. Ломов), діалогічного сти-
лю спілкування (В.Н. Кан-Калик, Г.А. Ковальов, 
Л.А. Петровська, С.Л. Братченко, Т.Д. Щербан). 
На думку Т.Д. Щербан, найбільш продуктивною 
з точки зору організації навчального процесу 
та реалізації притаманного йому розвивально-
го, виховного та творчого потенціалу є діалогіч-
ний стиль спілкування педагога з учнями. Саме 
він забезпечує реальний психологічний контакт, 
який має виникати між учасниками навчального 
процесу і перетворювати їх на суб'єктів спілку-
вання; подолання різноманітних психологічних 
бар'єрів, що виникають в процесі реальної вза-
ємодії вчителя та учнів (вікових, соціально-пси-
хологічних, мотиваційних, пізнавальних, цінніс-
них тощо); трансформацію традиційної для учнів 
позиції підпорядкування у позицію співробітни-
цтво і перетворення їх тим самим на суб'єктів 
навчальної діяльності; продуктивні міжособис-
тісні взаємостосунки вчителя і учнів [12].

В педагогічній психології під суб'єкт-
суб'єктною педагогічною взаємодією розуміють 
процес сумісного, узгодженого та конструктив-
ного співробітництва суб'єктів освітньої діяль-

ності, спрямований на досягнення поставлених 
цією взаємодією цілей научіння (К.А. Абульхано-
ва-Славська, А.В. Брушлінський, А.А. Бодальов, 
В.І. Панов, Г.В. Акопов); найвищий рівень педа-
гогічної взаємодії, що характеризується співпра-
цею вчителя та учня, партнерськими стосунками 
та рефлексивним типом управлінської діяльності 
(О.О. Ліннік). «Педагогічне спілкування не може 
бути продуктивним, якщо не буде живого, ба-
гатогранного діалогу, який будується на основі 
суб'єкт-суб'єктних відносин та організації діало-
гічної реальності, що сприяє саморозкриттю пе-
дагога та учнів» [8, с. 101]. Являючись однією з 
ключових в психолого-педагогічній теорії і прак-
тиці, проблема суб'єкт-суб'єктної педагогічної 
взаємодії вимагає перебудови процесів навчання 
та виховання суб'єктів освітнього процесу із вра-
хуванням діалогічного фактору, який забезпечує 
перехід від авторитарної освітньої парадигми 
до гуманітарної, реальне становлення учня як 
суб'єкта навчання.

Традиційно в контексті наукових психоло-
гічних досліджень суб'єкт-суб'єктна взаємодія 
інтерпретується як рівноправне спілкування, 
формою і засобом якого являється діалог. Спи-
раючись на парадигму діалогу, поняття «діалог» 
ми визначаємо як спільну діяльність співроз-
мовників задля подолання суперечностей між 
ними. Російська дослідниця Н.В. Гришина вико-
ристовує поняття «діалог» з метою позначення 
«стратегій, які використовуються для пошуку 
оптимального способу вирішення проблеми або 
вироблення інтегративного, спільного рішення, 
що поєднує конфронтуючі позиції, або компромі-
су, що їх примиряє» [4, с. 205]. Відштовхуючись 
від визначення даного Г.М. Кучинським, дослід-
ниця підкреслює, що в діалозі обидві смислові 
позиції отримують рівне право на вираження. 
Саме у відкритому, діалогічному спілкуванні від-
бувається прояснення смислів партнерів по ко-
мунікації (Г.М. Кучинський), взаємне посвячення 
партнерів у дійсні мотиви діяльності, взаємна 
підтримка і допомога (А.У. Хараш), в той час 
як монологічний спосіб спілкування характери-
зується домінуванням однієї смислової позиції 
над іншою. Таким чином, спираючись на погляди 
Н.В. Гришиної, можемо виділити ключові ознаки 
діалогу: взаємодія смислових позицій; наявність 
у кожного співбесідника можливості її виражен-
ня; симетрична взаємодія; здійснення співбесід-
никами діяльності щодо подолання протиріччя.

У своєму дослідженні В.В. Рижов зазначає: 
«Людина, яка бере участь у спілкуванні, розгля-
дається як цілісна особистість з притаманною їй 
активністю, як суб'єкт який специфічним чином 
поєднує свою активність з активністю інших лю-
дей, який вступає з іншими людьми в систему 
спільної діяльності. Саме спілкування при цьому 
є особливою активністю людей, що співпрацю-
ють, яке спрямоване на творення їхньої співп-
раці та взаєморозуміння» [12, с. 146]. Критерієм 
ефективності діалогу в такому розумінні є спря-
мованість опонентів на досягнення згоди, ви-
бір ними стратегій пошуку взаємоприйнятного 
рішення проблеми (Н.В. Гришина, С.В. Дідков-
ський, Х. Корнеліус, Г.В. Ложкін, Н.І. Пов'якель 
та ін.). Як слушно зазначає В.В. Согрін, діалог 
передбачає «і викладення своєї позиції, і вміння 
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подумки стати на бік опонента та, зрозумівши 
його логіку, по-новому поглянути на свої аргу-
менти, скоректувавши їх та перейти на новий 
рівень обговорення проблеми» [12].

Діалогічний підхід представляє безсумнівний 
інтерес для психології конфлікту, так як від-
криває можливості розгляду діалогу як руху 
партнерів до примирення, основні принципи та 
уявлення даного підходу сприяють кращому 
розумінню природи конфлікту, шляхів його ви-
рішення. В цілому, можна констатувати, що на 
сучасному етапі більшістю конфліктологів під-
креслюється думка про те що, врегулювання 
конфліктів необхідно доповнювати довготрива-
лою діалоговою стратегією та культурою [4; 8; 
10; 11]. Діалог в конфліктній ситуації може реа-
лізовуватись в різних формах: обговорення, яке 
дозволяє віднайти нові грані у своїх поглядах і 
тим самим прийти до нового більш глибшого ро-
зуміння. Але може бути і такий діалог, «пред-
метом якого являється протиріччя або несуміс-
ність позицій сторін, і тоді він приймає характер 
суперечки і полеміки» [2, с. 206]. З позицій діа-
логічного підходу вченими підкреслюється важ-
ливість розгляду рефлексивно-емпатійної по-
зиції особистості в конфлікті, наголошується на 
необхідності розвитку позитивного сприйман-
ня конфлікту та конструктивного ставлення до 
нього [2; 4]. С.Л. Братченко відзначає: «Діалог як 
принцип спілкування надає міжособистісному 
конфлікту конструктивний смисл, дозволяє кон-
флікту стати джерелом розвитку особистісних 
смислів, цінностей, формуванню міжособистіс-
ної культури» [2]. Теоретик та практик діалогу 
Наталія Мириманова називає діалог унікальним 
механізмом, який поєднує в собі майстерню пси-
холога, аналітичний центр, майданчик активізму 
та лабораторію пошуку творчих рішень. Діалог, 
на думку дослідниці, «перешкоджає спрощенню 
ситуації, не дає зупинитись на першому рішен-
ні, яке влаштовує сторони конфлікту; допомагає 
розкрити непомітні аспекти конфлікту; дозво-
ляє обговорювати проблему по суті, тому що всі 
емоції приймаються як законні та обґрунтовані; 
гуманізм діалогу звільняє енергію для раціональ-
ного обговорення, руйнує бінарність протистоян-
ня, дозволяє планувати, вибудовувати стратегії, 
розкрити різноманіття думок» [9]. 

О. Копіна, соціолог та керівник проекту 
«Культура діалогу. Вирішення конфліктів. При-
мирення» розробила теоретичні основи дослі-
дження діалогу як способу втручання в кон-
флікт. Дослідниця розглядає діалог як форму 
посередництва в конфлікті, коли його учасники 
самі пропонують мирні шляхи його врегулюван-
ня. «Діалог, на відміну від медіації, не перед-
бачає в кінцевому результаті підписання угоди 
між сторонами, але орієнтований на створення 
атмосфери довіри, визнання сторонами один од-
ного в процесі спілкування» [8, с. 218]. На думку 
О. Копіної, діалог передбачає особливу куль-
туру взаємодії та «пред'являє певні вимоги до 
учасників комунікації: швидке реагування на 
конфлікт – «готовність почати розмову з «про-
тивником» за участі незалежного посередника, 
вміння чути й слухати своїх опонентів, готов-
ність приймати відповідальність за пропоновані 
варіанти рішень» [8, с. 218].

Таким чином, в річищі конфліктологічних дослі-
джень важливими умовами, що дозволяють зру-
шити рівновагу взаємодії в конфліктних ситуаціях 
в бік конструктивного їх завершення, визнаються 
діалогічність, усвідомленість свободи вибору, що 
вбачає готовність побачити різні варіанти поведін-
ки, відмінні від стереотипної позиції, установка на 
розуміння, поведінкова гнучкість, рефлексивно-
емпатійна позиція, вміння слухати та чути опонен-
та, розуміти його мотиви поведінки в конфлікті.

Психологічною умовою конструктивного вирі-
шення педагогічних конфліктів є готовність май-
бутніх вчителів до суб'єкт-суб'єктної взаємодії 
[4; 6; 8; 10]. Психологічна готовність до суб'єкт–
суб'єктної педагогічної взаємодії являється систе-
моутворюючою складовою діалогічного підходу та 
досліджується в роботах Л.Г. Дмітрієвої, В.І. Мо-
росанової, А.К. Осницького, А.О. Прохорова. Пси-
хологічний зміст готовності майбутнього вчителя 
до діалогу визначається вченими як стан мобілі-
зації на продуктивну взаємодію, який проявляєть-
ся у вміннях планувати, оцінювати, моделювати 
свою діяльність, бути автономним, самостійним 
при плануванні діяльності, незалежним в суджен-
нях та гнучким у міжособистісній взаємодії. Уза-
гальнивши напрацювання сучасних науковців і 
практиків, з'ясували, що психологічна готовність 
особистості до діалогу розглядається як складне, 
цілісне особистісне утворення, що включає функ-
ціонально пов'язані між собою та взаємообумовлені 
компоненти: емоційний – емоційна стійкість, ем-
патійність, схильність встановлювати близькі від-
носини з іншими, потреба бути прийнятим іншим; 
операційний – поведінкова гнучкість, що дозволяє 
адекватно реагувати на зміни ситуації та особис-
тісний – автономність, суб'єктивна активність, са-
мостійність при плануванні діяльності та поведін-
ки, незалежність суджень. Досліджувану здатність 
особливо доцільно активізувати в процесі профе-
сійного навчання майбутніх фахівців за умови на-
лагодження ефективної взаємодії «викладач-сту-
дент» як вихідних системоутворюючих взаємин, 
що лежать в основі такої психологічно складної 
полісуб'єктної діяльності як освітній процес. 

Висновки. 1. В умовах стрімких трансфор-
мацій та концептуальних перетворень в систе-
мі вищої освіти існує практична необхідність у 
формуванні психологічної готовності майбут-
нього вчителя до суб'єкт-суб'єктної педагогічної 
взаємодії, що забезпечить розвиток конфлікто-
логічної компетентності сучасного фахівця та 
здатність до реалізації конструктивних моделей 
міжособистісної взаємодії.

2. У контексті професійної підготовки вчителя 
ми розглядаємо діалогічний підхід як методоло-
гічний принцип, який пронизує навчально-ви-
ховний процес та забезпечує готовність майбут-
ніх вчителів до суб'єкт-суб'єктної взаємодії.

3. Готовність студентів до суб'єкт-суб'єктної 
педагогічної взаємодії розглядається як цілісне 
особистісне утворення, що інтегрує стан мобілі-
зації в ситуаціях утрудненого спілкування, регу-
ляторну гнучкість та соціальну компетентність. 
В цілому, можна констатувати, що на сучасному 
етапі більшістю авторів підкреслюється тісний 
зв'язок між готовністю майбутніх вчителів до 
діалогу та здатністю конструктивно вирішувати 
конфлікти педагогічні конфлікти.
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4. Вважаємо перспективним завданнями наших 

подальших наукових пошуків проведення діагнос-
тики готовності майбутніх вчителів до суб'єкт-
суб'єктної взаємодії на різних етапах підготовки в 
ВНЗ, розробку програми розвитку психологічної 
готовності майбутнього вчителя до діалогу та до-

ведення її ефективності та результативності, кон-
кретизацію змісту психолого-педагогічної освіти в 
вузах з точки зору їх можливостей щодо форму-
вання готовності студентів до суб'єкт-суб'єктного 
спілкування як умови розвитку конфліктологічної 
компетентності майбутніх педагогів.
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ГОТОВНОСТЬ СТУДЕНТОВ К СУБЪЕКТ-СУБЪЕКТНОМУ  
ПЕДАГОГИЧЕСКОМУ ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ КАК ОСНОВА  
КОНСТРУКТИВНОГО РАЗРЕШЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КОНФЛИКТОВ

Аннотация
Субъект-субъектное педагогическое взаимодействие рассматривается как процесс совместного, со-
гласованного и конструктивного сотрудничества субъектов образовательной деятельности, направлен-
ный на достижение поставленных этим взаимодействием целей обучения. Осуществлен теоретический 
анализ проблемы готовности студентов педагогических специальностей к субъект-субъектному педа-
гогическому взаимодействию. В статье раскрывается содержание ее структурных компонентов. Обо-
снована важность рассмотрения ведущих положений диалогического подхода по конфликтологической 
подготовке будущих учителей. Психологическим условием конструктивного разрешения педагогиче-
ских конфликтов признается готовность будущих учителей к субъект-субъектному взаимодействию.
Ключевые слова: диалог, диалогический подход, субъект-субъектное взаимодействие, готовность к 
субъект-субъектному педагогическому взаимодействию, педагогические конфликты.
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THE WILLINGNESS OF STUDENTS TO SUBJECT-SUBJECT  
PEDAGOGICAL INTERACTION AS THE BASIS  
FOR CONSTRUCTIVE RESOLUTION OF PEDAGOGICAL CONFLICTS

Summary
Subject-subject pedagogical interaction is considered as a process of joint, coherent and constructive 
cooperation of subjects of educational activities aimed at achieving this communication learning goals. 
Carried out a theoretical analysis of the problem of readiness of students of pedagogical specialties to subject-
subject pedagogical interaction. The article reveals the content of its structural components. Substantiates 
the importance of considering the leading positions of the dialogical approach of conflictological training 
of future teachers. The psychological condition for the constructive resolution of conflict is recognized 
pedagogical readiness of future teachers to the subject-subject interaction.
Keywords: the dialogue, the dialogical approach, the subject-subject interaction, the willingness to subject-
subject pedagogical interaction, pedagogic conflicts.


