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Діалогові технології навчання
За останні роки з’явилась значна кількість педагогічних технологій,
методів, засобів, спрямованих на реалізацію гуманістичної парадигми освіти.
Головна мета і призначення освіти в сучасній гуманітарній парадигмі полягає в
усвідомленні людини у світі, оволодінні способами взаємодії з ним.
Гуманістична освітня модель передбачає орієнтацію викладача на діалоговий
підхід, на широке використання численних діалогових технологій. Вони
сприяють становленню відносин нового типу в системі «викладач – студент»,
«студент – студент» з акцентом на суб’єктну взаємодію співробітництво,
партнерство в діалозі.
Останнім часом поняття діалогу стало набувати все більш широких
концептуальних рамок.
Діалог – це первинна і найбільш фундаментальна форма в генезисі
міжособистісного спілкування, у процесі якого людина вступає в безпосередній
контакт з іншими людьми, обмінюються з ними судженнями з того чи іншого
питання, прагне з’ясувати те, що їй незрозуміло, підтверджує чи відкидає свою
точку

зору.

Діалогічне

спілкування

не

скуте

жорстокою

логічною

послідовністю і навіть стандартними правилами граматики. У діалозі головне –
заклик до співучасті, до взаєморозуміння, до спільного пошуку рішень. Діалог –
це обговорення в невеликій групі учасників досить суперечливих і навіть
спірних проблем. Це – обмін індивідуальними точками зору з приводу
проблеми, що розглядається, у результаті якого утворюється єдине смислове
поле, яке дозволяє зрозуміти і саму проблему, і один одного.
Ефект

співрозуміння

передбачає

певну

культуру

діалогічного

спілкування, а її відсутність приводить лише до непотрібної суперечки.
Зазвичай, кожен учасник діалогу виходить із власної точки зору на проблему,
але він виставляє її з точками зору інших учасників. У міру входження в

загальне смислове поле індивідуальній свідомості відкривається те, на що
раніше не зверталася увага: наявність у себе односторонність бачення
проблеми. Якщо людина відкрита по відношенню до різних точок зору, вона
може подолати свою власну односторонність. Але якщо вона не усвідомлює
власної односторонності, то в цьому випадку виникає не діалог, а конфлікт. У
конфлікті кожен з учасників спору орієнтований на ствердження власної точки
зору; він не прагне доброзичливо подивитись на предмет обговорення з позиції
опонента, а, навпаки, прагне її ігнорувати.
Сутність ділового навчання полягає в тому, що навчальний процес
організується таким чином, що практично всі студенти виявляються
залученими до процесу пізнання, де вони можуть обмінюватися думками,
ідеями в умовах емоційного комфорту і творчої атмосфери на занятті.
Все це дозволяє не лише отримати нові знання, але й розвиває саму
пізнавальну діяльність, а також сприяє розвитку кооперації і співробітництва в
процесі навчання.
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