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Анотація

Обґрунтовано вплив дидактичних умов на успішність подолання
педагогічних бар’єрів у процесі навчального співробітництва викладачів і
студентів. На підставі аналізу результатів дослідження встановлено
приріст інтересу до проблеми дослідження; ставлення до подолання
педагогічних бар’єрів; власної позиції на заняттях. Отримали позитивні
зрушення у рівнях сформованості умінь суб’єктів навчання долати й
попереджати педагогічні бар’єри, а також умінь здійснювати самоконтроль
та самооцінку. Доведено, що успішність подолання педагогічних бар’єрів
забезпечується впровадженням у навчальний процес закладів вищої освіти
досліджуваних дидактичних умов.

Ключові слова: дидактичні умови, педагогічні бар’єри, навчальне
співробітництво, педагогічні бар’єри.

Annotation

The influence of the didactic conditions on the success of overcoming
pedagogical barriers in the process of educational cooperation between teachers
and students is substantiated. Based on the analysis of the results of the study, an
increase in interest in the problem of the research was established; the attitude
towards overcoming pedagogical barriers; own position in the classroom. There
have been positive developments in the educational levels of the subjects of
learning to overcome and prevent pedagogical barriers, as well as the ability to
accomplish self-control and self-esteem. It is proved that the successful
overcoming of pedagogical barriers is ensured by the implementation of the
didactic conditions into the studying process in the higher education institutions.

Keywords: didactic conditions,pedagogical barriers, educational cooperation,
pedagogical barriers


