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РОЛЬ С ІІІЛКУВАНІІЯ В І\1ІЖСУБ'СhІ111Їі ВJАСі\ІОДІЇ
У НАВЧАЛЬІІО-ВІІХОВІІОі\ІУ ПРОЦ ЕС І У ВІІЗ
Наразі а~>:туа.rьністю иашого дослідJІсетtя висвітлюс rювий niдxi.J. в ІlСихоло
го-педагогічній літературі , що авалізус впровадженню в в авчально-виховrнtй процес
суб'сІ\тно-.Jія. tьнісного підхіду. Підrрунтям цього підходу виступас така nсихолого- пе
дагоrічної категорія, як <<м іжс)б'єr..тна взасмодія ». Для біньш глибокого розуміння

проблещпики нашої наукової розвідки необхідно визначитися з nонятійно-катего
ріальним аnаратом .
Виклад осиавиого .натеріалу. У С)часній соціа..1ьrrій психології існу с два ас

nекти вІш•rеrшя процесу взасмодії. П ерш ий аспею- це «роJглядання юасмодії як коrr
такту двох або більше осіб, що мас своїм рез:у ньтатом взасмві зміви nоведінки, діянь
ності, стос)нків, установою>

[3,

с.

51].

Другий

-

<<Як сnосіб реалізації сп ільної діяль

rюсrі, мета якої зумовлюс взасмве узгоджс rнrя іrrдивL1уальних дій. рошоділ і коопе
рацію ф)вкцій »

[3,

с.

51].

Акценчючи увагу на першом) аспекті. ми говоримо про

міжсуб'сктну взас модію. де сnілкування с тісю ланкою. шо r юсднус <<суб'сІ\-r-суб' скта»

ІІсС)ЧИ при цьому комунікаrиввс, івтераю·ивне, перцепrивве вавантажеrшя. ТакІtм чи
ном , ми ви ·шачасмо Під міжсуб 'сктною взасмодісю ми розумісмо психолоrічrt) каге
горію яка зазначас дії суб' сктів спілкування. за в род) "тивrюї організації цього nроцесу.

Категорія <<С nілкува ння » доСІІТь багатопланова та nоліф) нкціональна, наліч) с
багато засобів. мас різrювиди, хараr..теризуrться різноманітними спшями. В деяких
С) часних nсихоло гічних досл ідженнях спілкування визІІа•tено одним із nровід11их
видів дія. r ьності в низці з іншими в1щами .с~іяльноСl і (праuею, навчанням та грою).
Такої позиції нритрим)ються А. Реан. Я. Коломінський, В . Знаков. Ці на) ковці вва
жають, що категорія <<сnілкування» може розглядатися як самостійна та не звод иться
до жодного іншого виду дія.rьності. ІІ а їхню д) \tK), rrpoцec спілкуваrшя виявлясться
для людини не тільки засобом. а.1е й метою. Ці автори ствердж) ють. що З\t іст 1ермін}

«С ПіЛК}ВаІІІІЯ » не ЗВОДИТЬСЯ ДО ЗМіСТу ПОІІЯlТЯ <<діЯ ,lЬІІіСlЬ». У ТЗКИЙ СІЮСіб ВОНИ Від-
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СТОЮЮТЬ ідеЮ авТОfІО\ІІІОСТі Та Са\ЮЦіНІІОСТі спі;ІК) ВаJНІЯ. Цей ПСИХО.1 оrіЧНИЙ Пі.:J.:\ ід
визначас спілку оаІнtя як nроцес чіжособис1 іс1юї взас\Ю..tії. який гюродженнй шнро
КИ\t спектро~1 актуальни\ 110треб 11арп1еrів. СІlрямованнй ІІа 1ад<)во:rен ня щІ\ потреб і
опоссрсдкованІІЙ пев1rн~н1 \Ііжособистісни,Іи с гос у нка\ІИ .

Однак в 11сихолоrії існус й інший підхід .:J.о питання взаємозв'язку с11і.1кувашІя та
дЇЯЛЬІІОСТЇ ВЗагалі. КОнкреТІІИХ ЇЇ ВІІ.'1ЇВ 10Кре\1а. Гр) ІІТ)ЮЧНСЬ 11!! ідеї СДІІОС1 j СІlЇЛК)
ваНІІЯ та дія:rьності. Б. АваІІьсв. Г. Андреєва. О. Леонтьєв, Л. Орбан-Лембрик вюна 
•Іають категорію «С Іlі:rкуваюІя » як відображення реа.Іьності людськи:-. стос) нків в
будь-яких форма\ спі:rьної дія:rьності ; rюдей. Тобто. будь-які різновиди спілк)ванІІЯ с
обов"язковнми еле,Іеfrrа,1и 11евних форм спільної діяльності. neвmtx ви.1ів дія- Іьності.

В. Слободчіков та С. Ісасв розr.тя.1ають спі. ІК) вання як одІІІІ із асnектів сnіль1юї
дія:ІьІюсті та і як·~-.. Іlрод)КТ.

Враховуючи сказане. З)ГІИНИ\ЮСЯ ІІа насту ГІНО\І)' визначеш1і nоняття. За провід
ним ) КраЇІІСЬКИМ НСИХОЛОГО \1 В . JlО1НИІІеЮ: <<С ІІі1К)В3ННЯ -

UC СКЛадНИЙ. багато

ПЛаНОВИЙ процес встаІювлеІІІІЯ і розвитку контактів між людьми. що породжується
110требами с11ільІюї д іяльності та крис в собі обмін ЇІІформаці rю. вироблеrшя единої

стратегії взасмодії. сгrr~1йняття й розуміння іннюї людини>>
сійськ~1Й соціальr1ий 1rcиxo.1or

функції сnі:rкуоання [І. с.

82]

r. Аrщрсєва

вважає, що

[2.

с.

33].

Видатний ро

icr1yc три взаС\ЮІlОІІ·язані

(переклад з рос. тут та далі наш - І. Р..

1-f.

С.): кому

ніка1нвна (nередбачає об\1ЇІІ іІІформацією між суб'єктами), і111ерактивна (rІалаІ-оджус

об\І ін ідей та дій між учасниками). rІернептивІІа (забсзпеч)с сприймання партrІсра,tи
один одного). Отже с11ілкуваІІня вистуr1ас пронесом інфор,ІаційІЮГО об,Ііну. внаслі

док якого відбувається збагачеІІІІЯ rІевrН1\І ..tосвідом того. хто бере участь) спілкуван
ні. Себто. у 11роцссі с11ілкуваrшя актуалізується 110треба у налагоджеІнrі соціа.1ьн11:>.
ко 1пактів. виникас rютреба у нових знаннях. вражевнях. ІlОЧ) ттях. ФОР'І)Пься потре
ба поділитися з іншими в:rасними д)\ІКами 1а nерсживання ми .

У 1rавчально-виховrюму пронесі ІЗНЗ провідним 1асобо\1 передачі знанІ•. культ)
ри, духов І нtх цінrюстей. фор,1ува1шя умінь. нави•юк. моральІІИ'< засад с спілку ваrн1я,

тому nрирод110, що воrю постає rrідrруІпям .vrя впрова..tжСІІНЯ суб"скпю-діяльвісrюго

підходу в r1едагоІ ічній практ~щі. Сучасні педnгогічІІі технології у В І ІЗ бачються ca,te
на LІЬОМ) Іlі.:J.ході. Ло таких інтсrаюивІrих педагоr ічr1их 1ехrюлоrій ) виші й шко.1і
в ідrюсять:

кейс-,1етощ1,

коопероване

навчання.

соціограма.

психодра,tа.

брейІІ

стор,Іінr, навчаІНІЯ натерЗ.1ЬІІО\І) МИСІІеНІІІО. ПСИХОІІОГО-ІlСдаГОГЇЧfІЇ треніНГИ ТОЩО .
Вище зазначені педагогі чні техно.1оrії дуже різІЮ\1аІІітні і відрізняються ІLіля~ш.
\1еrода\ІИ. кількістю :rчасників. фор,юю проведення та івше . Однак спільІІИ\1 висту
nаr \1Їжсуб'сктна ВЗаЄ\Ю.'1ЇЯ ВСЇХ )'ІаСІІІ1КЇВ. ЩО відб) Ва(ТІ,СЯ на рЇ1ІІИХ рівНЯ\. В f1ЇЗІІІ1\
ваnря,1ах і формах.

Отже. категорія <<с nі.1к) ва І ІНЯ>> - складна. багатоасnектІІЗ і баr'Зтоо~tмірrrа та (
об'сктом д..1 я в~1вчеІІІІЯ багатьох наук. У міжсуб'єюІtій взасмодії )

rrавч а:rьно -в и

ховно\1) пrонесі ВІІЗ nровідІІ) ро. rь відіграє сnі .1куваІІІІЯ. яке реа.1ЇJ)rться 1ra щсадах
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ь

С}б.склю-діяльІІісного tІідход)'. С}б'скгно-дія.1ьнісниіі німхід-основа для заnрова

дження різноманітни\ інтерактивних технологій) ВІІЗ України .
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СШ,J,АІІІІЕ ВЕБ-СТРАІШЦЬІ
ІІА ГІJІАТФОРМЕ МICROSOFТ SНAREPOINT

Micro~oft ShaгePoint Desigпer

2010

2010

представляет собой nрограмму для созданttя

веб-страниц и nриложений, которая используется для nроектирования, разработки и
н астройки веб-страниц на базе
Poiвt

Server 20 І О.

Microsoft SharePoint

Fou пd ation

С n омощью программь1 SharePoiвt

2010 и Microsoft SharcDesigner 20 І О можно создавать

информативньtе веб-страницьr. разрабать1ва1 ь зффекпtвньtе ре шення для поддержки
рабочих nроцессов и настранвать вид и фуІtкции сайта. ІІа узлах SharePoiпt. так же
как и в папках в файловой системе, можно хра1тть файль1. Однако узль1

SharePoint

представляют новьtй уровень хранен ия файлов, позволяя сообществам организовьr

вать командное взаимодействие и совмесшую ра боту над документами, задачами.
контактами, собьrтиям и , ка..1ендарями, вики-узлами и другой информацией. Такая ере
да может значительно

повь1шать производительность работьt

rp}nll

и отдельньrх

пользователей, а в сл у •tae создания цифровой ИttформационІюй средьr образователь

ноrо у•tреждения. дать возможность каждому участІtику учебно-восr1итательного nро
цесса стаrь ве rt pocтo наблюдателем, а ее активІtьtм гюльзоватслем. Для реализации
примера создавия веб-сервера обра.зовательноrо учрежде ния бьши уставовленьr с;tе

дующие nрограммньrе nродуктьt

Microsoft:
- Microsoft SharePoint Desigпer2010;
- Microsoft SharePoint Fouпdatioп2010.
Процесс создания тестовой веб-страшtцьr, разрабатьtваемой на SharePoiпt Fouп

dation 2010

и SharcPoшt

Designer 2010.

І. Для создания сайта в SharePoiпt Desigпer
щен сервер

M1crosoft

2010

необходимо. чтобьt бr,ІЛ заn}

SharePoiпt Fouпdatioп. В nротивном с,1учас, увидим сообщение

об ошибке.
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