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Анотація

Сформульовано принципи, на яких базується навчальна взаємодія
викладача і студента при вивченні педагогічних дисциплін: сприятливого
оточення, структурованості навчальної діяльності, здоров’язбережувально-
сті навчання, оптимальності затрат, значущого третього, синергії, взаємодовіри.

Для перевірки ефективності дидактичних засад оптимізації
навчальної взаємодії викладача і студента в процесі вивчення педагогічних
дисциплін було конкретизовано критерії (змістовий, інтерактивно-
процесуальний, особистісно-розвивальний та стосунковий). Обрано
показники, що відображають змістове наповнення кожного з цих критеріїв,
та визначено рівні успішної навчальної взаємодії викладача і студента в
процесі вивчення педагогічних дисциплін: формальний (неефективний),
репродуктивний (низький), нестійкий (середній), творчий (високий).

Отримані результати застосування дидактичних засад оптимізації
навчальної взаємодії викладача і студента в процесі вивчення педагогічних
дисциплін у навчальній роботі зі студентами бакалаврату педагогічного
спрямування, магістратури педагогічного та непедагогічного спрямування
підтвердили ефективність обраного шляху вдосконалення навчального
процесу з педагогіки.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: дидактичні засади, педагогічна взаємодія,
педагогічні дисципліни, діалог, суб’єкт-суб’єктні відносини.



Annotation

The principles on which the educational interaction of the teacher and the
student in the study of pedagogical disciplines are based, are formulated:
favorable environment, structured educational activity, health saving of
education, optimality of the costs, meaningful third, synergy, mutual trust.

For testing the effectiveness of the didactic principles of optimizing the
educational interaction of the teacher and the student in the process of studying
pedagogical disciplines, the criteria (substantive, interactive-procedural,
personal-developmental and relational) are specified. The indicators reflecting
the content of each of these criteria were selected and the levels of successful
educational interaction of the teacher and the student in the process of studying
pedagogical disciplines are determined: formal (ineffective), reproductive (low),
unstable (medium) and creative (high).

The obtained results of applying of the didactic principles of optimization
of educational interaction of teacher and student in the process of studying the
pedagogical disciplines in educational work with students of bachelor of
pedagogical direction, magistracy of pedagogical and non-pedagogical direction
confirmed the effectiveness of the chosen path of the improvement of the
educational process in pedagogy.

KEYWORDS: didactic foundations, pedagogical interaction, pedagogical
disciplines, dialogue, subject-subject relations.


