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Àêòóàëüí³ñòü äîñë³äæåííÿ. Ó ð³çíèõ îô³ö³éíèõ äæåðåëàõ ÷àñòî âèãîëîøóþòüñÿ îïòèì³ñòè÷í³ âèñíîâêè ïðî óêðà¿íö³â ÿê îäíó ç
íàéîñâ³÷åí³øèõ íàö³é. Çà äàíèìè ÌÎÍ Óêðà¿íè, 79% óêðà¿íñüêî¿ ìîëîä³ çäîáóâàº âèùó
îñâ³òó, ùî äàëî çìîãó íàø³é êðà¿í³ óâ³éòè äî
ñâ³òîâî¿ äâàäöÿòêè çà öèì ê³ëüê³ñíèì ïîêàçíèêîì. Íèí³ â êðà¿í³ íàë³÷óºòüñÿ 288 óí³âåðñèòåò³â, ùî ó ðîçðàõóíêó íà ÷èñåëüí³ñòü óñüîãî
íàñåëåííÿ â ñåðåäíüîìó ñòàíîâèòü 6,35 óí³âåðñèòåò³â íà 1 ìëí. îñ³á. Äëÿ ïîð³âíÿííÿ, ó
Âåëèê³é Áðèòàí³¿ àíàëîã³÷íèé ïîêàçíèê íå
ïåðåâèùóº 2,45, à ó Í³ìå÷÷èí³ — 5,28.
Âîäíî÷àñ çà ÿê³ñíèì ïîêàçíèêîì ó ñâ³òîâèõ
ðåéòèíãàõ âèñîêî êîòóþòüñÿ ëèøå ê³ëüêà óêðà¿íñüêèõ ÇÂÎ [5; 14].
Ìîëîä³ óêðà¿íö³ çäåá³ëüøîãî íåçàäîâîëåí³
ÿê³ñòþ â³ò÷èçíÿíî¿ îñâ³òè, àäæå ïåðåâàæíà
÷àñòèíà îïèòàíèõ (43%) ââàæàº, ùî îñòàííÿ
íå â³äïîâ³äàº çàïèòàì ñó÷àñíîãî ðèíêó ïðàö³
[14]. Ïîêàçîâî, ùî êîæåí ÷åòâåðòèé ì³ñüêèé
æèòåëü Óêðà¿íè (24,4%) ââàæàº îòðèìàíó íèì
îñâ³òó áåçêîðèñíîþ (îïèòóâàííÿ ïðîâåäåíå ó
âåðåñí³ 2017 ðîêó êîìïàí³ºþ “Active Group”
ó ðàìêàõ ïðîåêòó “Ì³ñüêèé îìí³áóñ”) (äèâ.
äåòàëüíî [12]).
Çà ðåçóëüòàòàìè ³íøîãî äîñë³äæåííÿ, ñòàðøîêóðñíèêè ÇÂÎ âèñîêî îö³íþþòü âèêëàäà÷³â,
ÿê³ “âèêëàäàþòüñÿ íà ðîáîò³” òà “íàñîëîäæóþòüñÿ ðîáîòîþ ç³ ñòóäåíòàìè”, âîäíî÷àñ
êîíñòàòóþòü íàÿâí³ñòü “áàéäóæèõ”, “çàçäð³ñíèõ”, “îáìåæåíèõ”, “ïàí³â” ÷è “ðîáîò³â”. Íà
äóìêó ìîëîä³, íàéá³ëüø ðîçïîâñþäæåíèì òèïîì âèêëàäà÷à º “âèêëàäà÷-ñòàíäàðò”, êîòðèé
“çíàº ïðåäìåò, æèâå ñâîºþ ðîáîòîþ, âàæêèé
ó ñï³ëêóâàíí³, âïåðòèé, àìá³ö³éíèé, íåö³êàâèé
Copyright © Ã²ÐÍßÊ Àíäð³é Íåñòîðîâè÷, 2018.

í³ ñîá³, àí³ ñòóäåíòàì” [10, ñ. 316]. Îö³íþþ÷è
âèêëàäà÷³â çà 10-áàëüíîþ øêàëîþ, ñòóäåíòè
â³äì³òèëè ó íàñòàâíèê³â íåäîñòàòí³ óì³ííÿ
âèêëèêàòè òà ï³äòðèìóâàòè ³íòåðåñ àóäèòîð³¿
äî íàâ÷àëüíî¿ äèñöèïë³íè (3,1 áàëà), ñïîñòåð³ãàòè çà ðåàêö³ºþ ñëóõà÷³â (3,0), ñòèìóëþâàòè ¿õ äî ó÷àñò³ â äèñêóñ³¿ (2,9). Ïîêàçîâèì
º òå, ùî çà âì³ííÿ îðãàí³çóâàòè äèñêóñ³þ
ñòóäåíòè ïîñòàâèëè 8–9 áàë³â ëèøå 17 %
âèêëàäà÷àì, à 22 % ¿õí³õ êîëåã îö³íåí³ íà 2-3
áàëè [8, ñ. 182].
Îòîæ çíà÷íà ÷àñòèíà âèêëàäà÷³â º íàäçâè÷àéíî êîíñåðâàòèâèìè é íå÷óòëèâèìè äî
³ííîâàö³é òðàíñëÿòîðàìè-îðòîäîêñàìè “àïðîáîâàíî¿ ÷àñîì” ³íôîðìàö³¿, êîòð³ âèêîðèñòîâóþòü çäåá³ëüøîãî àâòîðèòàðíèé ñòèëü
âçàºìîä³¿, à òîìó ìàëî äîïîìàãàþòü ìîëîä³
îâîëîä³òè ïðîôåñ³éíèìè êîìïåòåíö³ÿìè â
óìîâàõ øâèäêîçì³ííèõ ñîö³àëüíèõ ðåàë³é.
Ïîñëóãîâóþ÷èñü ð³çíèìè ïåäàãîã³÷íèìè ñòèëÿìè ÿê ³íñòðóìåíòàìè íàëàãîäæåííÿ îñâ³òíüî¿
âçàºìîä³¿, ñó÷àñíèé âèêëàäà÷, ùîá áóòè åôåêòèâíèì, ìàº ñòàòè ïîñåðåäíèêîì / ìåä³àòîðîì
ì³æ ñòóäåíòàìè òà îñâ³òí³ì çì³ñòîì, ôóíêö³îíàëüíî ãîòîâèì äî âèêîíàííÿ ðîë³ ä³àëîã³÷íîãî
ñï³âáåñ³äíèêà, ïîðàäíèêà, ïîì³÷íèêà, êîíñóëüòàíòà ÷è ïàðòíåðà-äîñë³äíèêà.
Àíàë³ç îñòàíí³õ äîñë³äæåíü ³ ïóáë³êàö³é
ç äàíî¿ ïðîáëåìè. Ï³äíÿòà ïðîáëåìàòèêà ìàº
ì³æäèñöèïë³íàðíèé õàðàêòåð, ùî îá’ºäíóº
òåîðåòè÷í³ òà ïðèêëàäí³ ðîçâ³äêè ó ñôåð³
ïåäàãîã³êè, ìåòîäèêè, ïåäàãîã³÷íî¿ òà â³êîâî¿
ïñèõîëîã³¿, ñîö³àëüíî¿ ïñèõîëîã³¿, ñîö³îëîã³¿,
ìåíåäæìåíòó òà ³íøèõ öàðèí ñîö³îêóëüòóðíî¿
ðåàëüíîñò³. Çîêðåìà ÷èñëåíí³ çàðóá³æí³ òà â³ò÷èçíÿí³ â÷åí³ ó ñâî¿õ íàóêîâèõ äîðîáêàõ
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À. Ã³ðíÿê

âèñâ³òëèëè ð³çí³ àñïåêòè çàçíà÷åíî¿ ïðîáëåìàòèêè: âèçíà÷åííÿ ñóòí³ñíèõ õàðàêòåðèñòèê
ïñèõîðîçâèâàëüíî¿ âçàºìîä³¿ (À. Ìàðòèíåöü,
Ì. Ñêðèïíèê, Ë. Ïèðîæåíêî, Î. Ïîìåòóí òà
³í.), îñîáëèâîñò³ ïñèõîðîçâèâàëüíî¿ âçàºìîä³¿
â êîíòåêñò³ îñîáèñò³ñíî çîð³ºíòîâàíîãî ï³äõîäó
(Ñ. Ãîí÷àðåíêî, Î. Äóáàñåíþê, ². Çÿçþí,
Â. Êðåìåíü, Î. Ïºõîòà, Â. Ðèáàëêà, Î. Ñàâ÷åíêî, Ñ. Ñèñîºâà, ². Ñ. ßêèìàíñüêà òà ³í.),
ïñèõîëîã³÷í³ êîíöåíòðè ìîäóëüíî-ðîçâèâàëüíî¿ âçàºìîä³¿ ó÷àñíèê³â îñâ³òíüîãî ïðîöåñó
(À. Â. Ôóðìàí, Î. ª. Ôóðìàí, ß. Ì. Áóãåðêî,
Ã. Ñ. Ã³ðíÿê, Â. Î. Êîì³ññàðîâ, ². Ñ. Ðåâàñåâè÷, Ñ. Ê. Øàíäðóê), ìîäåë³ ïîâåä³íêè òà
ñòèë³ ïåäàãîã³÷íîãî ñï³ëêóâàííÿ (Ì. Áîðèøåâñüêèé, Â. À. Êàí-Êàëèê, Á. Ï. Êîâàëüîâ,
Î. Î. Êîðîòàºâ, Î. Î. Ëåîíòüºâ, À. Ê. Ìàðêîâà, Ì. Òàëåí, Ï. Ñèìîíîâ), ðîçðîáêà ôîðì
îðãàí³çàö³¿ ïñèõîðîçâèâàëüíî¿ âçàºìîä³¿ ó
íàâ÷àëüíîìó ïðîöåñ³ (Â. Àíäðåºâ, ². Çèìíÿ,
Î. Ñàâ÷åíêî, Î. Ã. Øòåïà òà ³í.), âèâ÷åííÿ
òà õàðàêòåðèñòèêà ñóá’ºêòà ïåäàãîã³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³ (Á. Áðàòóñü, Ï. Áëîíñüêèé, À. Áðóøëèíñüêèé, Î. Âîëêîâà, Â. Çàíêîâ, Ñ. Ðóá³íøòåéí),
ðîçâèòîê ôàñèë³òóþ÷î¿ ïîçèö³¿ ïåäàãîãà
(ª. Ã. Âðóáëåâñüêà, Å. Ãóñ³íñüêèé, Î. Äèìîâà,
². Æèæèíà, Ñ. Êîëîìèé÷åíêî, Ê. Ðîäæåðñ,
². Òóð÷àí³íîâà, Î. Â. Ô³ñóí), îñîáëèâîñò³
íàëàãîäæåííÿ ä³àëîã³÷íî¿ âçàºìîä³¿ (Ã. Î. Áàëë,
². Ä. Áåõ, Â. Ñ. Á³áëåð, Ã. ß. Áóø), ïñèõîëîãîïåäàãîã³÷í³ óìîâè òà âèìîãè äî îðãàí³çàö³¿
åôåêòèâíî¿ âçàºìîä³¿ âèêëàäà÷³â ³ ñòóäåíò³â
(Ø. Î. Àìîíàøâ³ë³, Þ. Áàáàíñüêèé, ². Ñ. Áóëàõ, Ë. Â. Äîëèíñüêà, Ì. Äÿòëåíêî, Î. Êàñüÿíîâà, À. Ñ. Ìàêàðåíêî, Ã. Ô. Ïîíîìàðüîâà,
Â. Î. Ñóõîìëèíñüêèé), ïèòàííÿ ïåäàãîã³÷íî¿
åòèêè âçàºìîä³¿ âèêëàäà÷³â ³ ñòóäåíò³â (². Áåõ,
Ì. Øèì³í).
Îäíàê ³íòåãðàö³ÿ â ºâðîïåéñüêå ³ ñâ³òîâå ñï³âòîâàðèñòâî òà ñòð³ìêèé ïåðåõ³ä äî ïîñò³íäóñòð³àëüíîãî / ³íôîðìàö³éíîãî ñóñï³ëüñòâà ïîòðåáóþòü
ïåðìàíåíòíîãî ïåðåîñìèñëåííÿ çì³ñòó, ìåòîä³â, ôîðì îñâ³òíüî¿ âçàºìîä³¿ ó ÇÂÎ, ùî é
çóìîâëþº àêòóàëüí³ñòü íàøîãî äîñë³äæåííÿ.
Ìåòà äîñë³äæåííÿ: êðèòåð³àëüíå âèîêðåìëåííÿ ñòèë³â îñâ³òíüî¿ âçàºìîä³¿, ¿õ ïñèõîëîã³÷íèé àíàë³ç ³ ñèñòåìàòèêà.
Ñóòí³ñíèé çì³ñò ³ âèêëàä îñíîâíîãî ìàòåð³àëó äîñë³äæåííÿ. Ñòèëü òëóìà÷èòüñÿ ÿê
ñóêóïí³ñòü ñò³éêèõ õàðàêòåðíèõ îçíàê, îñîáëèâîñòåé, âëàñòèâèõ êîìóñü/÷îìó-íåáóäü.
Âîäíîðàç ñòèëü êåð³âíèöòâà ðîçãëÿäàºòüñÿ
ÿê ñò³éêà ìàíåðà, ñóêóïí³ñòü òèïîâèõ ñïîñîá³â
âïëèâó êåð³âíèêà íà ï³äëåãëèõ, ùî çóìîâëåíà
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ñïåöèô³êîþ çàâäàíü, ïîñòàâëåíèõ ïåðåä ï³äïðèºìñòâîì, âçàºìèíàìè êåð³âíèêà ç ï³äëåãëèìè, îáñÿãîì éîãî ïîñàäîâèõ ïîâíîâàæåíü,
îñîáèñò³ñíèìè ðèñàìè óñ³õ ÷ëåí³â êîëåêòèâó
[13]. Ï³ä ³íäèâ³äóàëüíèì ïåäàãîã³÷íèì ñòèëåì
ðîçóì³ºìî ñóêóïí³ñòü õàðàêòåðíèõ äëÿ îñîáèñòîñò³ ïðèéîì³â ³ ìåòîä³â îðãàí³çàö³¿ îñâ³òíüîãî ïðîöåñó òà ñï³ëêóâàííÿ.
Â ³ñòîðè÷íîìó êîíòåêñò³ íàéá³ëüø â³äîìèìè
áóëè òàê³ êëàñèô³êàö³¿ ñòèë³â óïðàâë³íñüêî¿
ä³ÿëüíîñò³: 1) êëàñè÷í³ ñòèë³ êåð³âíèöòâà
Êóðòà Ëåâ³íà: àâòîðèòàðíèé (àâòîêðàòè÷íèé, äèðåêòèâíèé), äåìîêðàòè÷íèé (êîëåã³àëüíèé), àíàðõ³÷íèé (ïàñèâíèé, ë³áåðàëüíèé);
2) êëàñèô³êàö³ÿ Ð. Ëàéêåðòà: åêñïëóàòàòîðñüêî-àâòîðèòàðíèé, ïàòåðíàë³ñòñüêî-àâòîðèòàðíèé, êîíñóëüòàòèâíèé, äåìîêðàòè÷íèé; 3) êëàñèô³êàö³ÿ Â. Âðóììà ³ Ô. Éºòòîíà,
ùî îõîïëþº ø³ñòü ñòèë³â óïðàâë³ííÿ ðîçòàøîâàíèõ ì³æ àâòîðèòàðíèì ³ äåìîêðàòè÷íèì
é äîïîâíåíèõ äåëåãóâàëüíèì ñòèëåì; 4) ñó÷àñí³ êëàñèô³êàö³¿ ñòèë³â óïðàâë³ííÿ, ó ÿêèõ
äåìîêðàòè÷íèé ñòèëü ìîäèô³êóºòüñÿ ó êîîïåðàòèâíèé, à àâòîðèòàðíèé äèôåðåíö³þºòüñÿ
íà ïàòð³àðõàëüíèé, õàðèçìàòè÷íèé, àâòîêðàòè÷íèé ³ áþðîêðàòè÷íèé ñòèë³ êåð³âíèöòâà
[11].
Íàéá³ëüø âàæëèâèì çàãàëüíèì êðèòåð³ºì
âèîêðåìëåííÿ öèõ ñòèë³â º õàðàêòåð ïðèéíÿòòÿ
óïðàâë³íñüêèõ ð³øåíü ³ ñòàâëåííÿ âèêëàäà÷à
äî ñòóäåíò³â. Òàêîæ ¿õíº êðèòåð³àëüíå ðîçìåæóâàííÿ óìîæëèâëþºòüñÿ íà ï³äñòàâ³ ñòèë³â
ïåäàãîã³÷íîãî ñï³ëêóâàííÿ, îá´ðóíòîâàíèõ
Â. À. Êàí-Êàëèêîì, à ñàìå: 1) ñï³ëêóâàííÿ,
áàçîâàíå íà âèñîêèõ ïðîôåñ³éíèõ íàñòàíîâàõ
ïåäàãîãà, éîãî ñòàâëåíí³ äî ïåäàãîã³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³ â ö³ëîìó; 2) ñï³ëêóâàííÿ, çä³éñíþâàíå
íà îñíîâ³ äðóæíüîãî ñòàâëåííÿ òà çàõîïëåíîñò³
ñï³ëüíîþ ñïðàâîþ (ïåäàãîã âèêîíóº ðîëü
íàñòàâíèêà, ñòàðøîãî òîâàðèøà, ó÷àñíèêà
ñï³ëüíî¿ íàâ÷àëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³, àëå ïðè öüîìó
óíèêàº ïàí³áðàòñòâà); 3) ñï³ëêóâàííÿ-äèñòàíö³ÿ ç îãëÿäó íà àâòîðèòåò, ïðîôåñ³îíàë³çì,
æèòòºâèé äîñâ³ä ³ â³ê; 4) ñï³ëêóâàííÿ-çàãðàâàííÿ, ùî ïåðåâàæíî çàáåçïå÷óº ëèøå
ôàëüøèâèé, äåøåâèé àâòîðèòåò [4, ñ. 97–100].
Íàìè çä³éñíåíà ñïðîáà òèïîëîã³çàö³¿ ñòèë³â
îñâ³òíüî¿ âçàºìîä³¿ (òàáë. 1) îäðàçó çà äâîìà
çàñàäíè÷èìè ïàðàìåòðàìè: ïðîâ³äíèì ñïîñîáîì ä³¿ íà ïàðòíåðà (ñïðèÿííÿ, íåéòðàë³òåò,
áëîêóâàííÿ) òà êîíñòèòóþâàëüíèìè ÷èííèêàìè
áóäü-ÿêî¿ âçàºìîä³¿ (ôîðìà ñï³ëêóâàííÿ,
ñïðÿìóâàííÿ, ñï³ââ³äíîøåííÿ ³íòåðåñ³â ó÷àñíèê³â, ñòèëü óïðàâë³ííÿ, ðîëüîâà ïîçèö³ÿ ³
ìîäåëü ïîâåä³íêè âèêëàäà÷à).
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Ñèñòåìàòèêà ñòèë³â îñâ³òíüî¿ âçàºìîä³¿

Критерії
Сприяння
№
психологічного
з/п
розмежування позитив негатив
Демократичний
1

За стилем
управління

врахування
усіх думок,
колективізм,
солідарність,
співробітництво

2

За рольовою
позицією
викладача

зовнішнє
передчасне
зняття пізнавальних суперечностей,
що понижує
вмотивованість до
навчання

Діалогічний
3

За формою
спілкування

компроміс,

За
співпраця,
спрямуванням конвенцій-

ність, добровільність

негатив

Авторитарний
управлінська
директивність
та стереотипність, що
спричинюють
конформізм

Інгібіційний

Полілогічний

Монологічний

значні часові самовираже- функціональзатрати,
ння, глибина но-мовленнєнадмірна
роздумів, ва асиметрія
за типом
лаконічність цілісність,
«ораторзумовлена
монослухач»
регламентом центризм

Індиферентний

Альтруїстичний

Конфліктний
опонування, антагоністичне протиздорова
конкуренція, стояння,
конструктив- деструктивне
на критика суперництво

Егоїстичний

За співвідно- кооперація
штучна
соціальна самозречен- індивідуаль- упереджене самоність, манізусиль для
усередне- відповідаль- ня, самошенням
ствердження,
справедливоність
цілей,
ність,
самопожертва,
пулятивні
інтересів
го обміну чи
шляхів і
обмеження,
нереглаавторська
технології
учасників
позиція,
впливу,
об’єктивної
засобів їх
толерант- ментованість
оцінки

6

позитив

медіативність, апатичність, підвищення астенічність,
пасивне пізнавального гальмування
відсторонена
організаційно споглядання, інтересу психічних процесів шляхом
-структурна вибіркове
шляхом
ставлення, контравер- постановки
діяльність,
що забезпечує самоусусійності та непереборних
нення від проблемати- пізнавальних
умови для
керівних зації завдань
самостійної
бар’єрів
позицій
роботи юні
(утруднень) (ускладнень)

традиційна ригідність,
часткова
асиміляція усталеність, інертність,
та втрата невтручання, дезадаптивсамоіден- інтроспектив ність, застій,
тичності ність, свобода дезінтеграція

Паритетний
5

Модеративний

паритетність, зовнішнє спонтанність ,
децентрація, спонукання
смислова
синхронізо- партнера до поліаспектваність, гнучпевних
ність і динакий обмін мовленнєвих мічність,
інфрмацією
критичність
дій

Консенсусний
4

позитив негатив
Ліберальний
(потуральний)

Блокування

надмірна
імпульсив- апроектив- чітка стратеність дій, гічність і норваріативність ність дій,
свобода
понижені
індивідуальмативність
прояву
мотивація, досягнення
них завдань та
інструментів творчості та активність і уніфікованих
цілей
їх досягнення креативності контроль

Фасилітативний
дозована
допомага у
здоланні
пізнавальних
труднощів,
що підвищує
доступність
навчального
змісту

Нейтралітет

³ ñóñï³ëüñòâî

За моделлю
поведінки
викладача
(М. Тален)
[6, с. 200]

досягнення

ність

«Менед«Керівник
жер», «Майстер» групової
«Тренер»
дискусії»
Натхненник,
що створює
атмосферу
ефективної
групової
діяльності,
заохочує
обговорення
та ініціативу

Зразок для
наслідування,
копіювання і,
передусім, не
стільки в освітньому процесі, скільки
у ставленні
до життя

Посередник
для якого
головним є
досягнення
згоди і сталої
продуктивної співпраці
між
студентами

взаємин

«Гід»
«Ходяча енциклопедія»,
що знає
заздалегідь
відповіді на
всі запитання;
лаконічний,
стриманий,
занудний

лідерство

примус

«Сократ» «Генерал»
Індивідуаліст,
який шляхом
конфронтації
провокує
суперечки
щоб студенти
вчилися
обстоювати
власні позиції

Підкреслено
вимогливий,
уникає двозначності,
жорстко
домагається
слухняності і
беззаперечної
покори
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Îêðåìî çóïèíèìîñÿ íà çàãàëüí³é õàðàêòåðèñòèö³ ñòèë³â îñâ³òíüî¿ âçàºìîä³¿, ðîçìåæîâàíèõ çà êðèòåð³ºì ðîëüîâî¿ ïîçèö³¿ âèêëàäà÷à
(ôàñèë³òàòèâíèé, ìîäåðàòèâíèé, ³íã³á³ö³éíèé),
êîòð³ º íàéìåíø îá´ðóíòîâàíèìè ó ïñèõîëîãîïåäàãîã³÷í³é ë³òåðàòóð³.
Òåðì³í “ôàñèë³òàö³ÿ” (â³ä àíãë. facilitate — äîïîìàãàòè, ïîëåãøóâàòè, ñïðèÿòè)
âïåðøå ââ³â Ê. Ðîäæåðñ ó êíèç³ “Ñâîáîäà
â÷èòèñÿ”. Íà éîãî äóìêó, îñíîâíèì çàâäàííÿì
âèêëàäà÷à º îï³êóâàííÿ, ïîëåãøåííÿ ³ âîäíî÷àñ ñòèìóëþâàííÿ ìîëîä³ äî íàâ÷àííÿ. Â³í ìàº
ñòâîðèòè àòìîñôåðó ïñèõîëîã³÷íî¿ ï³äòðèìêè
òà ïñèõîëîã³÷íî¿ áåçïåêè øëÿõîì âèçíàííÿ
áåçóìîâíî¿ ö³ííîñò³ é ñàìîáóòíîñò³ êîæíî¿
îñîáèñòîñò³, à òàêîæ çàáåçïå÷åííÿ îáñòàâèí,
çà ÿêèõ â³äñóòíº çîâí³øíº îö³íþâàííÿ.
Ïñèõîëîã³÷íà ñâîáîäà º ïåðåäóìîâîþ âèâ³ëüíåííÿ ïî÷óòò³â, îñîáèñò³ñíîãî ñàìîâèðàæåííÿ
ñòóäåíò³â, à â³äòàê ðîçâèòêó ¿õíüî¿ òâîð÷îñò³
òà êðåàòèâíîñò³. Â³äòàê ôàñèë³òàòèâíèé âïëèâ
º ïðîâ³äíèì ð³çíîâèäîì âïëèâó â ãóìàí³ñòè÷í³é ïàðàäèãì³, ìåõàí³çì êîòðîãî ´ðóíòóºòüñÿ
íà ä³àëîã³÷í³é âçàºìîä³¿, ùèðîñò³, äîâ³ð³,
åìîö³éí³é ãíó÷êîñò³ òà åìïàò³¿ [9; 18].
ßâèùå ³íã³á³ö³¿ (â³ä ëàò. inhibere —
çóïèíÿòè, ñòðèìóâàòè) çà ñâî¿ì çì³ñòîâèì
íàïîâíåííÿì ïðîòèëåæíå ôàñèë³òàö³¿ ³ ïîëÿãàº
â òîìó, ùî îñîáà ã³ðøå âèêîíóº çàâäàííÿ ó
ïðèñóòíîñò³ ³íøèõ ëþäåé. Ùå Ð. Çàéåíñ äîâ³â,
ùî äîì³íàíòí³ ðåàêö³¿ ïîñèëþþòüñÿ çà ïðèñóòíîñò³ ³íøèõ îñ³á óíàñë³äîê âèíèêíåííÿ
ñîö³àëüíîãî çáóäæåííÿ. Òàê, ÿêùî ëþäèíà
ç³øòîâõíóëàñÿ ³ç âèð³øåííÿì ñêëàäíèõ çàâäàíü, ñîö³àëüíå çáóäæåííÿ óòðóäíþâàòèìå
ïðîöåñ ìèñëåííÿ ³, çàçâè÷àé, ð³øåííÿ âèÿâèòüñÿ íåïðàâèëüíèì. ßêùî æ çàâäàííÿ
ïðîñò³, òî ïðèñóòí³ñòü ³íøèõ º ñèëüíèì
ñòèìóëîì ³ ñïðèÿº øâèäêîìó çíàõîäæåííþ
ïðàâèëüíîãî ð³øåííÿ [7].
Âèîêðåìëþþòü òðè îñíîâí³ ÷èííèêè, ùî
çóìîâëþþòü ïðîÿâ ñîö³àëüíî¿ ³íã³á³ö³¿: 1) áîÿçíü îö³íêè âëàñíèõ ä³é (âèíèêíåííÿ òðèâîãè
âíàñë³äîê òîãî, ùî íàì íå áàéäóæà äóìêà
ãëÿäà÷³â); 2) â³äâîë³êàííÿ óâàãè (ëþäè ïî÷èíàþòü çàìèñëþâàòèñÿ ïðî ðåàêö³þ àóäèòîð³¿,
à â³äòàê â³äáóâàºòüñÿ ðîçïîä³ë ¿õíüî¿ óâàãè ³
ïðàâèëüí³ñòü âèêîíàííÿ ä³é ïàäàº); 3) íàÿâí³ñòü ñïîñòåð³ãà÷à (ñèëà ðåàêö³¿ åôåêòó
çàëåæèòü â³ä ê³ëüêîñò³ ñïîñòåð³ãà÷³â, ð³âíÿ ¿õ
çíà÷óùîñò³ äëÿ îáñòåæóâàíîãî, âçàºìèí ó ãðóï³
³ çàïîâíåíîñò³ ãëÿäà÷àìè ïðèì³ùåííÿ) [7].
²íã³á³òíèé ñòèëü âçàºìîä³¿ âèêëàäà÷ çäåá³ëüøîãî âèêîðèñòîâóº íà ïî÷àòêó âèâ÷åííÿ
ïåâíîãî çì³ñòîâîãî ìîäóëÿ (ç ìåòîþ ñòâîðåííÿ
ñìèñëîâèõ ñóïåðå÷íîñòåé, âèêëèêàííÿ ó
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ñòóäåíò³â â³ä÷óòòÿ íåñòà÷³ ³íôîðìàö³¿ é
ñïðè÷èíåííÿ ïîòðåáè â îïàíóâàíí³ àêòóàëüíèì
ôðàãìåíòîì â³òàêóëüòóðíîãî äîñâ³äó) òà íà
åòàï³ éîãî çàâåðøåííÿ (çàäëÿ ïåðåâ³ðêè
ì³öíîñò³ îâîëîä³ííÿ íàâ÷àëüíèì çì³ñòîì,
çäàòíîñò³ â³ëüíî îïåðóâàòè íèì ³ ãîòîâíîñò³
äî îáñòîþâàííÿ êîæíèì ñòóäåíòîì âëàñíèõ
ïîãëÿä³â ³ ïåðåêîíàíü øëÿõîì óñï³øíîãî
çäîëàííÿ ïåâíèõ îñîáèñò³ñíèõ áàð’ºð³â òà
ñîö³àëüíèõ ì³ô³â ÷è ñòåðåîòèï³â).
Çàñîáàìè äëÿ íàëàãîäæåííÿ ³íã³á³ö³éíîãî
ñòèëþ âçàºìîä³¿ º îðãàí³çàö³ÿ âèêëàäà÷åì
äèñêóñ³é, ïîñòàíîâêà äèëåì, ïðîåêòóâàííÿ íàâ÷àëüíèõ ïðîáëåìíèõ ñèòóàö³é, âèêîðèñòàííÿ
çàäà÷ ç íàäëèøêîâèìè / íåäîñòàòí³ìè äàíèìè
÷è õèáíèìè çàñíîâêàìè, ôîðìóëþâàííÿ
ñêëàäíèõ ã³ïîòåç, âèð³øåííÿ çàâäàíü â åêñòðåìàëüíèõ óìîâàõ (ïðèøâèäøåíèé òåìï, ïåðåáèâàííÿ ñï³âðîçìîâíèêà, òâîð÷à íåóíîðìîâàí³ñòü òîùî). Çàãàëîì òàêà âçàºìîä³ÿ ìàº íàãàäóâàòè ïñèõîäðàìó íàâ÷àëüíîãî ä³éñòâà,
êîòðà ìîäåëþº ïîâíèé ôóíêö³îíàëüíèé öèêë
ï³çíàâàëüíî¿, íîðìàòèâíî¿, ìîðàëüíî-åñòåòè÷íî¿ ³ äóõîâíî¿ ïðîáëåìíîñò³ (âèíèêíåííÿ
– ñòàíîâëåííÿ – ðîçâ’ÿçàííÿ – çíÿòòÿ). Îñòàííÿ, ñâîºþ ÷åðãîþ, ïîðîäæóº ó ñâ³äîìîñò³
ñòóäåíòà ñóêóïí³ñòü ïðîáëåìíî-ä³àëîã³÷íèõ
äæåðåë (îñîáèñò³ñíî-ñìèñëîâà íåâèçíà÷åí³ñòü,
ï³çíàâàëüíà òðóäí³ñòü, ³íòåëåêòóàëüíèé êîíôë³êò) ³ ôîðì (çàäà÷à ³ çàïèòàííÿ, ïðîáëåìà é
ä³àëîã, ã³ïîòåçà ³ äèñêóñ³ÿ òîùî) é àêòóàë³çóº
çîâí³øí³ ³ âíóòð³øí³ ä³àëîãè íà ð³âí³ ðåïë³ê,
ñìèñëîâèõ ïîçèö³é, ëîã³ê, ðîëåé, îñ³á, ãðóï
[16, ñ. 63; 17; 15, ñ. 121].
Ó òàêèé ñïîñ³á çàáåçïå÷óºòüñÿ ïîâíîö³ííå
ôóíêö³îíóâàííÿ ïñèõîêóëüòóðíîãî ïðîñòîðó
îñâ³òíüî¿ âçàºìîä³¿ ó ÷îòèðüîõ çì³ñòîâèõ àñïåêòàõ ñàìîðîçâèòêó ìîäóëüíî-ðîçâèâàëüíîãî
ïðîöåñó: à) ðîçóì³ííÿ, òåîð³é, çàêîí³â ³ çàêîíîì³ðíîñòåé òà íàóêîâèõ ìåòîä³â ïåðåâ³ðêè ¿õ
íà ³ñòèíí³ñòü (äîñòîâ³ðí³ñòü); á) âîëîä³ííÿ
ñîö³àëüíî ïðèéíÿòíèìè íîðìàìè ³ ïðàâèëàìè
ä³ÿëüíîñò³ òà ìîæëèâ³ñòþ ¿õ ïðàêòè÷íîãî âèêîðèñòàííÿ ó âçàºìèíàõ ç îòî÷åííÿì; â) âíóòð³øíº ïðèéíÿòòÿ ïåâíèõ ìîðàëüíî-åñòåòè÷íèõ
ö³ííîñòåé òà â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà ¿õ îáñòîþâàííÿ é ïðîïàãàíäó; ã) ñàìîòâîðåííÿ êîæíèì
ó÷àñíèêîì ³ííîâàö³éíîãî öèêëó âèùèõ ïñèõîäóõîâíèõ ôîðì (â³ðà, íàä³ÿ, ³ñòèíà, ñïðàâåäëèâ³ñòü òîùî), ó ò.÷. ïðîáëåìíî-ñèòóàòèâíîãî
îñìèñëåííÿ âëàñíîãî ß òà íàâêîëèøíüîãî ñâ³òó
[16, ñ. 68–69].
Âèêëàäà÷-ìîäåðàòîð ïîñòàº ëèøå îðãàí³çàòîðîì òà ïîñåðåäíèêîì (ìåä³àòîðîì), ÿêèé
ñïðèÿº âñòàíîâëåííþ êîíñòðóêòèâíèõ âçàºìèí
ì³æ ñòóäåíòàìè ó ïðîöåñ³ ¿õíüîãî ñàìîñò³éíîãî
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ðîçâ’ÿçàííÿ ð³çíîòèïíèõ íàâ÷àëüíèõ çàâäàíü
òà ñïîíòàííîãî ñàìîòâîðåííÿ âëàñíîãî ß. Â
îñíîâ³ ìîäåðóâàííÿ ëåæèòü âèêîðèñòàííÿ
ñïåö³àëüíèõ òåõíîëîã³é, ùî äîïîìàãàþòü îðãàí³çóâàòè ïðîöåñ â³ëüíî¿ êîìóí³êàö³¿, îáì³íó
äóìêàìè, ñóäæåííÿìè ³ ï³äâåñòè ñòóäåíò³â äî
ñàìîñò³éíîãî ôîðìóëþâàííÿ íàëåæíèõ óçàãàëüíåíü ³ âèñíîâê³â [3].
Îñíîâíèìè ìåòîäàìè ðîáîòè âèêëàäà÷àìîäåðàòîðà º òàê³, ùî ñïîíóêàþòü ñòóäåíò³â
äî ï³çíàâàëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³ òà àêòèâ³çóþòü
êîëåêòèâíó ìèñëåêîìóí³êàö³þ, âèÿâëÿþ÷è ïðè
öüîìó ¿õí³ àêòóàëüí³ ïðîáëåìè òà î÷³êóâàííÿ,
à òàêîæ îðãàí³çîâóþ÷è äèñêóñ³éíèé ïðîöåñ â
àòìîñôåð³ òîâàðèñüêîãî ñï³âðîá³òíèöòâà [1; 3].
Åôåêòèâí³ñòü ìîäåðàö³¿ çóìîâëþºòüñÿ òèì, ùî
ïðèéîìè, ìåòîäè ³ ôîðìè îðãàí³çàö³¿ ï³çíàâàëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ñïðÿìîâàí³ íà àêòèâ³çàö³þ
ñàìîñò³éíî¿ àíàë³òè÷íî¿ òà ðåôëåêñèâíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ñòóäåíò³â, íà ðîçâèòîê äîñë³äíèöüêèõ
³ ïðîåêòóâàëüíèõ óì³íü, à òàêîæ íà ôîðìóâàííÿ
êîìóí³êàòèâíèõ çä³áíîñòåé òà íàâè÷îê ðîáîòè
â êîìàíä³. Îòîæ ìàº ì³ñöå ñàìîäîñòàòí³ñòü
ãðóïîâèõ òà ³íäèâ³äóàëüíèõ ñóá’ºêò³â îñâ³òíüî¿
ä³ÿëüíîñò³, ÿêà ïîëÿãàº ó ìîæëèâîñò³ êîæíîãî
â³ëüíî îáðàòè çàñîáè ³ ñïîñîáè, ìåòîäè ³ ïðèéîìè âëàñíî¿ ïîøóêîâî¿ ï³çíàâàëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³ [16, ñ. 70].
Òàêèì ÷èíîì, êîæíèé ç àíàë³çîâàíèõ ñòèë³â
îñâ³òíüî¿ âçàºìîä³¿ ìàº íèçêó íåäîë³ê³â ³ ïåðåâàã, àëå ó ñâî¿é ôóíêö³îíàëüí³é êîìïë³ìåíòàðíîñò³ äåìîíñòðóþòü âèñîêó ñóêóïíó åôåêòèâí³ñòü. Ìàêñèìàëüíî ðåäóêóþ÷è ñóòí³ñíèé
çì³ñò çàçíà÷åíèõ ñòèë³â, äîçâîëèìî ñîá³ ïåâíå
îáðàçíå ïîð³âíÿííÿ: 1) ôàñèë³òàö³ÿ çàáåçïå÷óº
òîòàëüíó äîïîìîãó (“ðîçæîâóâàííÿ”) íàâ÷àëüíîãî ìàòåð³àëó òà “ðîçñòàâëÿííÿ éîãî ïî
ïîëè÷êàõ”; 2) ìîäåðàö³ÿ óìîæëèâëþº â³äñòîðîíåíèé îðãàí³çàö³éíèé ñóïðîâ³ä (ìåä³àö³þ) ñàìîñò³éíî¿ ìèñëåêîìóí³êàö³¿ ñòóäåíò³â;
3) ³íã³á³ö³ÿ ñòâîðþº óìîâè äëÿ ï³çíàâàëüíî¿
ïðîáëåìàòèçàö³¿, “³íòåëåêòóàëüíîãî çàãàðòîâóâàííÿ” òà ïðàêòè÷íîãî âèïðîáîâóâàííÿ ñòóäåíò³â ïðîåêòîâàíèìè òðóäíîùàìè.
Íà ð³çíèõ åòàïàõ ìîäóëüíî-ðîçâèâàëüíîãî
îðãöèêëó, íàóêîâî îá´ðóíòîâàíîãî ó íàóêîâ³é
øêîë³ ïðîôåñîðà À. Â. Ôóðìàíà, ìàêñèìàëüíó
åôåêòèâí³ñòü ïñèõîðîçâèâàëüíî¿ âçàºìîä³¿
çàáåçïå÷óº ïîïåðåì³ííå ÷åðãóâàííÿ òðüîõ àíàë³çîâàíèõ ñòèë³â îñâ³òíüî¿ ä³ÿëüíîñò³ âèêëàäà÷à ³ ñòóäåíò³â, à ñàìå: 0) ÷óòòºâî-åñòåòè÷íèé
(ôàñèë³òàòèâíèé ñòèëü); 1) íàñòàíîâ÷î-ìîòèâàö³éíèé (³íã³á³ö³éíèé ñòèëü); 2) òåîðåòè÷íîçì³ñòîâèé (ìîäåðàòèâíèé ñòèëü); 3) îö³íþâàëüíî-ñìèñëîâèé (ôàñèë³òàòèâíèé ñòèëü);
4) àäàïòèâíî-ïåðåòâîðþâëüíèé (³íã³á³ö³éíèé
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ñòèëü); 5) ñèñòåìíî-óçàãàëüíþâàëüíèé (ôàñèë³òàòèâíèé ñòèëü); 6) êîíòðîëüíî-ðåôëåêñèâíèé
(ìîäåðàòèâíèé ñòèëü); 7) äóõîâíî-åñòåòè÷íèé
(³íã³á³ö³éíèé ñòèëü); 8) ñïîíòàííî-êðåàòèâíèé
(ìîäåðàòèâíèé ñòèëü) (äèâ. òàáë. 2).
ÂÈÑÍÎÂÊÈ
1. Åôåêòèâí³ñòü ôóíêö³îíóâàííÿ êîæíî¿
ñîö³àëüíî¿ îðãàí³çàö³¿ ÷è óñòàíîâè çíà÷íèì
÷èíîì çóìîâëåíà âèêîðèñòàííÿì íàéá³ëüø
äîö³ëüíîãî ñòèëþ êåð³âíèöòâà. Çîêðåìà, ñàìå
îñòàíí³é äåòåðì³íóº ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íèé
ì³êðîêë³ìàò ó êîëåêòèâ³, âåêòîð ðîçâèòêó êîðïîðàòèâíî¿ êóëüòóðè, îñîáëèâîñò³ âçàºìèí ì³æ
êåð³âíèöòâîì òà ï³äëåãëèìè, õàðàêòåð ïðèéíÿòòÿ ð³øåíü, óçãîäæåí³ñòü ö³ëåé ³ ð³âåíü
âìîòèâîâàíîñò³ ä³ÿëüíîñò³ ñóá’ºêò³â âçàºìîä³¿,
òðóäîâó àêòèâí³ñòü, ðàö³îíàëüí³ñòü âèòðàò
ðîáî÷îãî ÷àñó, à òàêîæ ÿê³ñòü ðåàë³çàö³¿ óïðàâë³íñüêèõ ð³øåíü ³ ìîäåëåé âèð³øåííÿ ïîòåíö³éíèõ êîíôë³êò³â ÷è ïðîáëåìíèõ ñèòóàö³é.
2. Çà äâîìà çàñàäíè÷èìè ïàðàìåòðàìè, à
ñàìå ïðîâ³äíèì ñïîñîáîì ä³¿ íà ïàðòíåðà
(ñïðèÿííÿ, íåéòðàë³òåò, áëîêóâàííÿ) òà êîíñòèòóþâàëüíèìè ÷èííèêàìè áóäü-ÿêî¿ âçàºìîä³¿
(ôîðìà ñï³ëêóâàííÿ, ñïðÿìóâàííÿ, ñï³ââ³äíîøåííÿ ³íòåðåñ³â ó÷àñíèê³â, ñòèëü óïðàâë³ííÿ,
ðîëüîâà ïîçèö³ÿ ³ ìîäåëü ïîâåä³íêè âèêëàäà÷à), âïåðøå çàïðîïîíîâàíî àâòîðñüêó òèïîëîã³þ ñòèë³â îñâ³òíüî¿ âçàºìîä³¿, êîòðà êðèòåð³àëüíî ðîçìåæîâóº é ñèñòåìàòèçóº ¿õ 15 îñíîâíèõ ð³çíîâèä³â (äåìîêðàòè÷íèé, ë³áåðàëüíèé,
àâòîðèòàðíèé; ôàñèë³òàòèâíèé, ìîäåðàòèâíèé,
³íã³á³òíèé; ä³àëîã³÷íèé, ïîë³ëîã³÷íèé, ìîíîëîã³÷íèé; êîíñåíñóñíèé, ³íäèôåðåíòíèé, êîíôë³êòíèé; ïàðèòåòíèé, àëüòðó¿ñòè÷íèé, åãî¿ñòè÷íèé) òà ñòðóêòóðóº â³äîì³ ìîäåë³ ïîâåä³íêè âèêëàäà÷à, îá´ðóíòîâàí³ ñâîãî ÷àñó Ì. Òàëåíîì.
3. Ðåôëåêñèâíî âèîêðåìëåíî òà ïñèõîëîã³÷íî îá´ðóíòîâàíî ïîòåíö³éí³ ïåðåâàãè ³
íåäîë³êè çàñòîñóâàííÿ òîãî ÷è ³íøîãî ñòèëþ
îñâ³òíüî¿ âçàºìîä³¿, ùî äàº çìîãó êîæíîìó
âèêëàäà÷ó åôåêòèâíî ïîñëóãîâóâàòèñÿ íèìè
ÿê ñïåöèô³÷íèìè ïñèõîëîãî-ïåäàãîã³÷íèìè
³íñòðóìåíòàìè. Íåçâàæàþ÷è íà íàÿâí³ñòü
ïîçèòèâíèõ ³ íåãàòèâíèõ àñïåêò³â çàñòîñóâàííÿ
êîæíîãî ç 15 àíàë³çîâàíèõ ñòèë³â îñâ³òíüî¿
âçàºìîä³¿, íåìàº ï³äñòàâ äèôåðåíö³þâàòè ¿õ íà
åôåêòèâí³ òà íååôåêòèâí³, îñê³ëüêè æîäåí ³ç
íèõ íå º óí³ô³êîâàíèì ³ íå ìîæå áóòè ðåêîìåíäîâàíèì ó ðîë³ óí³âåðñàëüíîãî ñòèëþ êåð³âíèöòâà. Î÷åâèäíî, ùî ¿õíÿ åôåêòèâí³ñòü
ãîëîâíî çóìîâëþºòüñÿ õàðàêòåðîì âèð³øóâàíèõ îðãàí³çàö³ºþ ÷è óñòàíîâîþ çàâäàíü, ÿê³ñòþ
(ïðîôåñ³éíî¿ êîìïåòåíòíîñò³ ³ âìîòèâîâàíîñò³)
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Òàáëèöÿ 2
Ïñèõîëîã³÷íå îá´ðóíòóâàííÿ íàñòóïíîñò³ ñòèë³â îñâ³òíüî¿ âçàºìîä³¿ ó ö³ë³ñíîìó
ìîäóëüíî-ðîçâèâàëüíîìó îðãöèêë³

Викладач Студенти Викладач Студенти Викладач Студенти Викладач Студенти Викладач
Студенти

Фасилітативний
Інгібіційний
Фасилітативний
Інгібіційний

Модеративний

1. Настановчомотиваційний
2. Теоретичнозмістовий
3. Оцінювальносмисловий
4. Адаптивноперетворювльний

ІІ. Нормативно-регуляційний

І. Інформаційно-пізнавальний

0. Чуттєвоестетичний

Учас- Психологічна характеристика сутнісних аспектів модульноПеріЕтапи Стилі
ники розвивальної взаємодії учасників освітнього процесу [2, с. 38]
оди
Налагодження доброзичливих емоційно-психологічних взаємин,
насичення психолого-педагогічного змісту позитивними емоціями
та афективними реакціями на незвичайні для досвіду студента
події, ситуації, факти. Викладач стає цікавою особистістю
Переживання довільного потоку позитивних емоцій і
сприятливого психологічного клімату довіри між учасниками
освітнього процесу. Зосередження уваги на найцікавіших фактах
відповідної науки чи сфери соціально-культурної практики
Формування зовнішньої і внутрішньої мотивації шляхом
створення низки проблемних ситуацій, які, вказують на
наявність невідповідності між ментальним досвідом студентів і
новими способами подолання ними інтелектуального утруднення
Активізація пошукової активності та актуалізація власних
опорних знань. Усвідомлення прогалин у знаннях, суперечностей
у відповідях і відчуття потреби їх подолання (критична
самооцінка). Пошук соціальних та особистісних проблем
Організація пошукової пізнавальної активності молоді шляхом
застосування евристичної бесіди, проведення студентського
дослідження в умовах їхньої особистісної невизначеності та задіяння інших проблемно-діалогічних форм пошукової взаємодії
Блочно-ситуативне добування особистісних знань, що подаються
не у готовому вигляді, а здобуваються кожним шляхом
психологічно організованої дослідницької діяльності, основним
змістом якої є доведення гіпотез і здійснення пошукових спроб
Допомога студентам у корегуванні адекватного оперування
ними науковою інформацією, а також сприяння їхньому самооцінюванню внаслідок застосування кросвордів, тестів, творчих
вправ, ігрових ситуацій причетності до колективного пошуку
Первинне осмислення теоретичного змісту і самооцінювання
рівнів смислового розуміння абстрактних універсальних
закономірностей, а також опрацювання навчальних умінь і
компетентне їх застосування у різних теоретичних ситуаціях
Створення нормативно-регуляційних критичних ситуацій, котрі
потребують розуміння нового способу їх практичного (досвідного,
наукового, управлінського тощо) використання, оскільки
правильне виконання репродуктивних завдань не може бути
критерієм усвідомлення студентами власних освітніх дій
Переструктурування та організація здобутих теоретичних знань
як соціально нормованого досвіду (алгоритми, інструкції, технології тощо). Нормотворча активність як формування умінь,
навичок та еталонів суспільно бажаної діяльності й застосування
їх у змодельованих нетипових ситуаціях суспільного життя
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Ïðîäîâæåííÿ òàáëèö³ 2

Викладач
Викладач Студенти Викладач Студенти Викладач Студенти
Студенти

Фасилітативний
Інгібіційний
Модеративний

Модеративний

5. Системноузагальнювальний
6. Контрольнорефлексивний
7. Духовноестетичний
8. Спонтаннокреативний

IV. Духовно-креативний

ІІІ. Ціннісно-рефлексивний

Учас- Психологічна характеристика сутнісних аспектів модульноПеріЕтапи Стилі
ники розвивальної взаємодії учасників освітнього процесу [2, с. 38]
оди
Сприяння формуванню в уяві і загальній картині світу студентів
цілісних психічних образів міждисциплінарного характеру, що
забезпечує адаптивне збагачення їх ментального досвіду науковими знаннями і соціальними нормами у їх взаємодоповненні
Робота з узагальнювальними моделями, таблицями, схемами, що
систематизують вітакультурний простір і визначають полісмислові зв’язки. Студент рухається від окремого знання і нормування
до загального й смислово сягає високих рівнів порівняння,
класифікації та встановлення причинно-наслідкових зв’язків
Організація підсумкового контролю та самооцінювання, що
визначають академічну і розвивальну результативність
навчання як фактичний рівень психосоціального зростання й
збагачення ментального досвіду кожного студента
Демонстрація студентами своїх здобутків з метою закріплення
у досвіді ментальних структур і мовленнєвих словесних зв’язків,
виконання контрольних завдань, участь у вікторинах,
конференціях чи групових бесідах, що розвивають навички
глибинного самоаналізу та рефлексії власних здобутків
Моделювання контраверсійних ситуацій морального вибору,
аналіз складних етичних дилем, що не передбачають еталонного
вирішення, постановка проблемних ситуацій з альтернативними
поглядами, організація дебатів з дискусійних суджень
Духовно-естетичне осягнення, ціннісно-смислове обстоювання
та експресивне пропагування індивідуального (першочергово
морально-етичного) досвіду. Розкриття загальнолюдського
досвіду як власної драми пошуку істини, ідеалу, гармонії
Створення умов для самооб’єктивації особистості студента,
екстеріоризації здобутого ним фрагмента вітакультурного
досвіду і вивільнення його духовного потенціалу через розробку
персонального інтелектуального продукту (портфоліо, моделі,
проекту тощо) у графічній, прозаїчній чи віршованій формах
Самовираження індивідуальності шляхом знакового упредметнення своїх інтуїтивно-творчих актів мислення, бажань, світоглядних пріоритетів і навіть глибинних ірраціональних фіксацій.
Прояв само- та культуротворення як актів Я-участі у збагаченні
суспільно цінного продукту на рівні власного ментального досвіду
ï³äëåãëèõ òà îñîáèñò³ñíèìè ðèñàìè ñàìîãî
êåð³âíèêà. Íàïðèêëàä, ïðè âèð³øåíí³ îäíîòèïíèõ çàâäàíü ÷è â óìîâàõ øâèäêîçì³ííî¿
íàäçâè÷àéíî¿ ñèòóàö³¿, êîëè ïîòð³áíî ïðèéìàòè
òåðì³íîâ³ ð³øåííÿ, óñï³øíèì ìîæå áóòè ò³ëüêè
àâòîðèòàðíèé ñòèëü. Çàñòîñóâàííÿ öüîãî ñòèëþ
áóäå ö³ëêîì âèïðàâäàíèì é ó âèïàäêó çíà÷íîãî
ðîçðèâó â ð³âí³ îñâ³òè ³ êîìïåòåíòíîñò³ êåð³âíè-

êà òà ï³äëåãëèõ. Âîäíî÷àñ çà òèïîâèõ îáñòàâèí,
êîëè º äîñòàòí³é ÷àñîâèé ë³ì³ò ³ ï³äëåãë³ âîëîä³þòü ö³ííîþ ³íôîðìàö³ºþ, âèñîêîþ êîìïåòåíòí³ñòþ ³ ìîòèâàö³ºþ, ÿâíî ïð³îðèòåòí³øèì
áóäå äåìîêðàòè÷íèé ñòèëü [11]. Òîìó, çàçâè÷àé, â îñâ³òí³é ñôåð³ ïðàêòèêóºòüñÿ ïîºäíàííÿ ñòèë³â ó ïåâíîìó ñï³ââ³äíîøåíí³ ³ç
íåçíà÷íèì ïåðåâàæàííÿì îäíîãî ç íèõ.
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4. Íàìè îá´ðóíòîâóºòüñÿ òåçà, ùî íàâ³òü â
ìåæàõ “ñóá’ºêò-ñóá’ºêòíî¿” ïàðàäèãìè ãóìàí³ñòè÷íîãî òà â³òàêóëüòóðíîãî ï³äõîä³â íàéåôåêòèâí³øîþ ñòðóêòóðíî-ôóíêö³îíàëüíîþ
ìîäåëëþ âçàºìîä³¿ ó÷àñíèê³â (âèêëàäà÷³â ³
ñòóäåíò³â) îñâ³òíüîãî ïðîöåñó áóäå ëèøå òà,
ùî îõîïëþâàòèìå ïîïåðåì³ííå ÷åðãóâàííÿ
óïðàâë³íñüêèõ ñòèë³â âèîêðåìëåíèõ çà êðèòåð³ºì ðîëüîâî¿ ïîçèö³¿. Çâàæàþ÷è íà öå íàìè
ïðîïîíóºòüñÿ òàêèé àëãîðèòì çàñòîñóâàííÿ
çàçíà÷åíèõ ñòèë³â íà ð³çíèõ åòàïàõ ö³ë³ñíîãî
ìîäóëüíî-ðîçâèâàëüíîãî îðãöèêëó (çà ïñèõîäèäàêòè÷íîþ êîíöåïö³ºþ À.Â. Ôóðìàíà):
“ôàñèë³òàòèâíèé – ³íã³á³ö³éíèé – ìîäåðàö³éíèé – ôàñèë³òàòèâíèé – ³íã³á³ö³éíèé – ôàñèë³òàòèâíèé – ìîäåðàö³éíèé – ³íã³á³ö³éíèé –
ìîäåðàö³éíèé”. Ñàìå òàêà íàñòóïí³ñòü, ùî
ïñèõîëîã³÷íî â³äïîâ³äàº çàãàëüíèì õàðàêòåðèñòèêàì òà ñóòí³ñíîìó çì³ñòó êîæíîãî ç äåâ’ÿòè
åòàï³â ö³ë³ñíîãî ìîäóëüíî-ðîçâèâàëüíîãî îðãöèêëó, ìàêñèìàëüíî óìîæëèâëþº íàëàãîäæåííÿ ðîçâèâàëüíî¿ ì³æñóá’ºêòíî¿ âçàºìîä³¿
íàñòóïíèê³â ó ïîâíîö³ííîìó â÷èíêîâîìó ïðîöåñ³ (ñèòóàö³ÿ, ìîòèâàö³ÿ, ä³ÿ, ï³ñëÿä³ÿ) çà
äîïîìîãîþ ôîðì ³ ìåòîä³â ãðóïîâî¿, â ³äåàë³
– ïàðèòåòíî¿ îñâ³òíüî¿ ä³ÿëüíîñò³ (äèâ. [5]).
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ÀÍÎÒÀÖ²ß
Ã³ðíÿê Àíäð³é Íåñòîðîâè÷.
Ïñèõîëîã³÷íèé àíàë³ç ³ ñèñòåìàòèêà ñòèë³â îñâ³òíüî¿
âçàºìîä³¿.
Ó ñòàòò³ âèñâ³òëþºòüñÿ àâòîðñüêà òèïîëîã³ÿ ñòèë³â
îñâ³òíüî¿ âçàºìîä³¿, êîòðà êðèòåð³àëüíî ðîçìåæîâóº é
ñèñòåìàòèçóº ¿õ 15 îñíîâíèõ ð³çíîâèä³â (äåìîêðàòè÷íèé, ë³áåðàëüíèé, àâòîðèòàðíèé; ôàñèë³òàòèâíèé,
ìîäåðàòèâíèé, ³íã³á³òíèé; ä³àëîã³÷íèé, ïîë³ëîã³÷íèé,
ìîíîëîã³÷íèé; êîíñåíñóñíèé, ³íäèôåðåíòíèé, êîíôë³êòíèé; ïàðèòåòíèé, àëüòðó¿ñòè÷íèé, åãî¿ñòè÷íèé) òà
ñòðóêòóðóº â³äîì³ ìîäåë³ ïîâåä³íêè âèêëàäà÷à, îá´ðóíòîâàí³ ñâîãî ÷àñó Ì. Òàëåíîì. Òàêîæ äîâåäåíî, ùî
íàéåôåêòèâí³øîþ ñòðóêòóðíî-ôóíêö³îíàëüíîþ ìîäåëëþ âçàºìîä³¿ ó÷àñíèê³â îñâ³òíüîãî ïðîöåñó áóäå ëèøå òà, ùî îõîïëþâàòèìå ïîïåðåì³ííå ÷åðãóâàííÿ
ð³çíèõ ñòèë³â îñâ³òíüî¿ âçàºìîä³¿. Çâàæàþ÷è íà öå,
çàïðîïîíîâàíî ïñèõîëîã³÷íî îá´ðóíòîâàíèé àëãîðèòì
çàñòîñóâàííÿ çàçíà÷åíèõ ñòèë³â íà ð³çíèõ åòàïàõ
ö³ë³ñíîãî ìîäóëüíî-ðîçâèâàëüíîãî îðãöèêëó ³ííî-
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Ïñèõîëîã³ß
³ ñóñï³ëüñòâî

âàö³éíîãî íàâ÷àííÿ (çà êîíöåïö³ºþ À.Â. Ôóðìàíà):
“ôàñèë³òàòèâíèé – ³íã³á³ö³éíèé – ìîäåðàö³éíèé –
ôàñèë³òàòèâíèé – ³íã³á³ö³éíèé – ôàñèë³òàòèâíèé –
ìîäåðàö³éíèé – ³íã³á³ö³éíèé – ìîäåðàö³éíèé”. Ñàìå
òàêà íàñòóïí³ñòü, ùî ïñèõîëîã³÷íî â³äïîâ³äàº çàãàëüíèì õàðàêòåðèñòèêàì òà ñóòí³ñíîìó çì³ñòó êîæíîãî ç
äåâ’ÿòè åòàï³â ö³ë³ñíîãî ìîäóëüíî-ðîçâèâàëüíîãî îðãöèêëó, ìàêñèìàëüíî óìîæëèâëþº íàëàãîäæåííÿ ðîçâèâàëüíî¿ ì³æñóá’ºêòíî¿ âçàºìîä³¿ íàñòóïíèê³â ó
ïîâíîö³ííîìó, íàóêîâî ñïðîåêòîâàíîìó ³
ïñèõîìèñòåöüêè âò³ëåíîìó, â÷èíêîâîìó ïðîöåñ³
(ñèòóàö³ÿ, ìîòèâàö³ÿ, ä³ÿ, ï³ñëÿä³ÿ) çà äîïîìîãîþ ôîðì,
ìåòîä³â, çàñîá³â òà ³íñòðóìåíò³â ãðóïîâî¿, â ³äåàë³ –
ïàðèòåòíî¿, îñâ³òíüî¿ ä³ÿëüíîñò³.
Êëþ÷îâ³ ñëîâà: îñâ³òíÿ âçàºìîä³ÿ, ä³àëîã, ñòèëü ä³ÿëüíîñò³, ôàñèë³òàö³ÿ, ìîäåðàö³ÿ, ³íã³á³ö³ÿ, ìîäóëüíîðîçâèâàëüíèé îðãöèêë.

ANNOTATION
Hirnyak Andriy.
Psychological analysis and systematics of educational
interaction styles.
The article covers the author’s typology of educational
interaction styles, which demarcates and systematizes their
15 main varieties (democratic, liberal, authoritarian, facilitative, moderative, inhibitive; dialogic, polylogical, monologic, consensual, indifferent, conflictual, parity, altruistic,
selfish) and structurizes well-known teacher behavior
patterns substantiated by M. Talen. It has also been proved
that the most effective structural-functional model of the
interaction of participants of the educational process will
be the one that will cover variable alternation of different
styles of educational interaction. In view of this, a psychologically substantiated algorithm for applying these styles
at different stages of the integral modular-developing organizational cycle of innovative learning (according to the
A.V. Furman concept) was proposed: “facilitative –
inhibitive – moderative – facilitative – inhibitive – facilitative
– moderative – inhibitive – moderative”. Such succession
that psychologically corresponds to the general characteristics and the essential content of each of the nine stages of a
holistic modular-developing organizational cycle, maximizes the establishment of developmental inter-subjective
interaction of the successors in a fully-fledged, scientifically
designed and psycho-artistically embodied, action process
(the situation, motivation, action, after-action) with the
help of forms, methods, means and tools of the group,
ideally – parity, educational activity.
Key words: educational interaction, dialogue, style of
activity, facilitation, moderation, inhibition, modulardeveloping organizational cycle.
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