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Актуальність дослідження та постановка його завдань. Проблема формування професійної
майстерності вчителя-філолога розкривається у науковому доробку Є. Барбіної, Ф. Гоноболіна,
І. Зимньої, Н. Кузьміної, З. Курлянд, В. Сластьоніна, А. Щербакова та ін. Зауважимо, однак, що
підготовка учителя філологічної спеціальності до міжособистісної взаємодії має свою специфіку,
зумовлену умовами майбутньої педагогічної діяльності у комунікативному полі загальноосвітнього
навчального закладу, а також тим, що вчитель-філолог на підставі отриманого ним рівня професійної
готовності має розвивати комунікативні знання, вміння й навички у своїх учнів.
Мета статті полягає у розкритті змісту професійної підготовки майбутніх учителів філологічних
спеціальностей до міжособистісної взаємодії засобами комунікативних технологій. Означена мета
передбачає виконання таких завдань дослідження: окреслення специфіки поняття міжособистісної
взаємодії у професійній підготовці майбутніх учителів-філологів; визначення провідних
характеристик міжособистісної взаємодії майбутніх учителів філологічних спеціальностей засобами
комунікативних технологій; обґрунтування провідних концептуальних ідей міжособистісної
взаємодії учасників процесу професійної підготовки майбутніх учителів філологічних
спеціальностей.
Виклад основного матеріалу. Сутнісні характеристики поняття міжособистісної взаємодії,
насамперед, варто співвіднести з поняттям "взаємодія", яке має міждисциплінарний характер. Так у
філософії поняття взаємодії розглядається як форма існування і руху матерії, при чому відбуваються
зміни в її стані [9].
Виходячи з аналізу літератури, вважаємо за необхідне сформулювати висновок про розгляд
науковцями категорії взаємодії з кількох точок зору: вплив різних об’єктів один на одного; форма
існування і руху; система; особистісний контакт; спільна діяльність; стратегія.
Категорія міжособистісної взаємодії має міждисциплінарний характер і розглядається у
філософії, соціології, психології, педагогіці та інших гуманітарних науках. Так, з точки зору
філософії переважна увага звертається на поняття взаємодії як універсальне; взаємодія тлумачиться
як взаємозалежний обмін діями, спрямований на реалізацію завдань спільної діяльності [3]. З точки
зору психології у процесі міжособистісної взаємодії реалізуються різні види психологічного впливу
учасників взаємодії, які можуть виражатися у формі комунікацій – переконання, зараження,
навіювання, наслідування [11]. Л. Дмитрієва тлумачить взаємодію як процес безпосереднього чи
опосередкованого впливу суб’єктів/об’єктів один на одного, який породжує їх взаємну зумовленість і
зв'язок [8, с.86].
Аналізуючи проблему міжособистісної взаємодії, вчені виділяють два основні її типи:
1) конструктивну взаємодію, тобто взаємодію, яка сприяє спільній діяльності; 2) деструктивну
взаємодію, тобто таку, яка заважає спільній діяльності. Отже, означена типологія підкреслює
діяльнісний характер категорії взаємодії [12].
На особливу увагу у зв’язку з окресленням категорії взаємодії заслуговує поняття педагогічної
взаємодії, яке тлумачиться дослідниками (Е.Бурова, Л.Дмитрієва, І. Зимняя, І. Дичківська,
О. Рудницька, Н. Цалик та ін.) як безпосередня організація спільних дій (взаємозумовлених,
педагогічно доцільних, конструктивних і узгоджених) у процесі досягнення загальної мети –
розвитку особистості майбутнього фахівця шляхом накопичення його власного соціальнопрофесійного досвіду. Важливим аспектом педагогічної взаємодії є особистісний, що наближає
категорії "міжособистісна взаємодія" і "педагогічна взаємодія" одна до одної. Так, особистісна

сторона педагогічної взаємодії пов’язується науковцями (Г. М. Андрєєва, Л. Орбан-Лембрик та ін.)
[1,15] з процесом передачі педагогом своєї індивідуальності учням/студентам, при чому в останніх
формується потреба реалізувати власну особистісну специфіку і розвинути її.
У психологічній та педагогічній науці взаємодія окреслюється на засадах міжособистісного
впливу, як це представлено в таблиці 1.
Таблиця 1.
Тлумачення поняття взаємодії у психологічній та педагогічній науці
№
Автор
Окреслення поняття взаємодії
1 Р. Готтданкер
Взаємодія розглядається ученим як кількісний результат співвідношення дії
[7]
кількох змінних, виділений у факторному експерименті. Обчислюється як
різниця між відмінностями значень залежної змінної, отриманих при рівних
умовах дії інших змінних і представляється у вигляді графіка.
2 Л. Карпенко
Процес безпосереднього чи опосередкованого впливу об’єктів\суб’єктів
[17, с.112]
один на одного у вигляді інтегруючого фактора, що сприяє утворенню
структур; при цьому специфіка взаємодії полягає у її причинній
зумовленості. Л. Карпенко пише, що за умови утворення в процесі взаємодії
суперечності вона виступає джерелом саморуху і саморозвитку структур.
3 А. Анцупов,
Сукупність процесів впливу різноманітних об’єктів один на одного, їх
А. Шипілов
взаємозумовленість та взаємоперехід. Взаємодія має об’єктивний
[2, с. 86].
універсальний характер, виступає інтегруючим чинником, за допомогою
якого відбувається об’єднання частин в окрему цілісність. Саме за
допомогою взаємодії визначається сутність причинно-наслідкових зв’язків.
Окремим видом взаємодії є конфлікт.
4 Майєрс Д.
Взаємодія – це взаємозв’язок, при якому виникає залежність одного чинника
[13]
(наприклад, біологічного) від іншого (наприклад, чинника оточуючого
середовища).
5 Ребер А.
Взаємодія – це взаємний вплив, у соціальному відношенні – стимул з боку
[14, с.98]
одного на поведінку іншого учасника взаємодії.
6 Годен Ж.
Розглядає взаємодію як взаємовплив двох несвідомих.
[6, с.47]
7 Л. Русинова
Дослідниця розглядає поняття педагогічної взаємодії як різновиду
[16, с.30]
особистісного контакту вихователя і вихованців, який може бути
випадковим чи запланованим, приватним чи публічним, тривалим чи
короткотерміновим, вербальним чи невербальним; водночас результатом
взаємодії мають стати взаємні зміни в поведінці, діяльності, відношеннях і
установках. Л. Русинова виділяє особливі види педагогічної взаємодії – 1)
співробітництво, як спосіб досягнення взаємної згоди і солідарності в
окресленні цілей та шляхів їх досягнення, і 2) суперництво, як спосіб
стимулювання\гальмування одних учасників взаємодії іншими.
8 М.О. Косолапов Особистісний чи міжособистісний вплив суб’єктів один на одного, що
[10, с.14]
породжує їх взаємну психічну зумовленість і зв'язок.
У зв’язку з поняттям міжособистісної взаємодії специфічно постає проблема комунікативного
дискурсу в навчальному процесі педагогічного ВНЗ. Як свідчать дослідження А. Габідулліної [4], на
сьогодні комунікативні ситуації, які виникають у навчальному процесі філологічних спеціальностей,
не мають чіткої типології і потребують моделювання в когнітивному, комунікативному,
прагматичному й соціальному аспектах; науковець відзначає розмитість "змістово-структурних,
комунікативно-прагматичних і власне мовних характеристик текстів, що функціонують у типовій для
цієї сфери комунікативній ситуації" [4, с.2.]. Автор розглядає зв'язок понять дискурсу і взаємодії у
площині відповідної поведінки – акустичної (гучність і висота тону, інтонація, паузи тощо),
кінетичної (жести, міміка, поза), просторової (проксемічної – використання простору як знаку в
комунікативній взаємодії) [4, с.5]. Важливим вважаємо висновок науковця стосовно того, що
навчально-педагогічний дискурс "постає як соціально детермінований тип спілкування, відповідно,
мовленнєва діяльність учителя – це спосіб, навчальний текст – форма (зовнішнє вираження
мовленнєвого спілкування в мовному коді), а мова навчальної терміносфери – засіб, знаряддя
здійснення навчально-мовленнєвої діяльності" [5, с.243].

Специфіка аналізу міжособистісної взаємодії у межах нашого дослідження полягає у тому, що ми
розглядаємо її в комунікативному контексті, тобто змістово і сутнісно пов’язуємо з комунікаціями у
процесі професійної підготовки майбутніх учителів філологічних спеціальностей.
Зазначимо, що міжособистісна взаємодія в процесі професійної підготовки вчителя-філолога
може розглядатися як взаємовплив учасників освітнього процесу вищого навчального закладу, який
може бути випадковим чи запланованим, приватним чи публічним, тривалим чи короткотерміновим,
вербальним чи невербальним; водночас результатом міжособистісної взаємодії мають стати взаємні
зміни в поведінці, діяльності, відношеннях і установках учасників освітнього процесу у професійній
підготовці майбутніх учителів філологічних спеціальностей засобами комунікативних технологій.
Американські психологи Дж. Тібо та Г. Келлі окремим видом міжособистісної взаємодії вважають
діадичну, яка характеризується тим, що:
- взаємодія відбувається в діаді (двоє учасників);
- обмін поведінковими реакціями відбувається в межах конкретної ситуації;
- оцінка учасниками взаємодії відбувається з огляду на знак і значущість результату, отриманого
у вигляді суми винагород і втрат [15].
Отож, аналіз міжособистісної взаємодії учасників процесу професійної підготовки майбутніх
учителів філологічних спеціальностей дозволяє зробити висновок про те, що педагог і студенти
вступають в означеному процесі в певні види міжособистісного співробітництва, яке дозволяє
встановлювати нормативні та особистісні контакти, здійснювати координацію діяльності всіх
учасників освітнього процесу. Провідними концептуальними ідеями міжособистісної взаємодії
учасників професійної підготовки майбутніх учителів філологічних спеціальностей, на нашу думку, є
такі:
1. Міжособистісна взаємодія викладачів і студентів у процесі професійної підготовки –
найбільш ефективний шлях до розкриття творчого потенціалу студентів й оптимізації взаємин у
середовищі ВНЗ.
2. Найбільш ефективним видом міжособистісної взаємодії є співробітництво викладачів і
студентів як система розвивальних і розвиваючих відносин.
3. Специфіка міжособистісної взаємодії у професійній підготовці майбутніх учителів
філологічних спеціальностей полягає у можливості використання комунікативної взаємодії як
взаємодії співробітництва, та у можливості використання комунікативних технологій як технологій
взаємодії.
4. Міжособистісна взаємодія у процесі професійної підготовки майбутніх учителів філологічних
спеціальностей прямо пов’язана зі змістом їх професійної підготовки.
5. Зміст професійної підготовки визначає провідні характеристики комунікативного простору
професійної підготовки майбутніх учителів філологічних спеціальностей.
Здійснений аналіз міжособистісної взаємодії у професійній підготовці учителів філологічних
спеціальностей дозволяє зробити такі висновки:
1. Міжособистісна взаємодія у професійній підготовці майбутніх учителів філологічних
спеціальностей відіграє роль як методологічної основи цього процесу, так і технологічної.
2. Підготовка майбутніх учителів філологічних спеціальностей до міжособистісної взаємодії
здійснюється у вигляді реалізації педагогічної взаємодії у навчально-виховному процесі ВНЗ.
3. Комунікативні технології відіграють підпорядковану (інструментальну) роль у процесі
підготовки майбутніх учителів філологічних спеціальностей до міжособистісної взаємодії і
забезпечують створення, розвиток і збереження комунікативного простору професійної підготовки
означених фахівців.
Перспектива подальших досліджень полягає, на нашу думку, у розкритті специфіки
комунікативних технологій, що можуть застосовуватися з метою професійної підготовки майбутніх
учителів філологічних спеціальностей до міжособистісної взаємодії.
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Pushkar Tetiana Mykolayivna. Essence and content of interpersonal interaction in future philology
teacher training
Abstract. The article reveals the content of future philology teachers to interpersonal interaction by
means of communicative technologies. The paper determines key characteristics of interpersonal interaction
of future philology teachers by means of communicative technologies. The article substantiates key
conceptual ideas of interpersonal interaction of the participants of future philology teacher professional
training. Specific concept of interpersonal interaction in future teachers of philology training is analyzed.
Key words: professional training, professional skills, interpersonal interaction, philology teacher,
communicative technologies.
Пушкар Татьяна Николаевна. Сущность и содержание межличностного взаимодействия в
профессиональной подготовке учителя филологической специальности.
Аннотация. В статье раскрыто содержание профессиональной подготовки будущих учителей
филологических специальностей к межличностному взаимодействию средствами коммуникативных
технологий. Определены основные характеристики межличностного взаимодействия будущих
учителей филологических специальностей средствами коммуникативных технологий. Обоснованы
основные концептуальные идеи межличностного взаимодействия участников процесса
профессиональной подготовки будущих учителей филологических специальностей. Определена
специфика понятия межличностного взаимодействия в профессиональной подготовке будущих
учителей-филологов.
Ключевые слова: профессиональная подготовка, профессиональное мастерство, межличностное
взаимодействие, учитель-филолог, коммуникативные технологии.

