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Martolog N.V. General characteristic of the phenomenon of spirituality. The article rep-

resents theoretical analysis of the problem of spirituality in the context of modern psychological re-

search, it also illuminates the concept of character, understanding of the nature of the spiritual in a 

person, and its development, examines the spiritual needs and values, spiritual abilities and spiritual 

activity, reveals  the concept of spiritual security and needs, culture of modern personality its se-

mantic sphere. 

The research of the phenomenon of spirituality is gaining new relevance in the specific con-

ditions of the modern life. Society demands from the person a new attitude to himself, to the har-

monious development of his physical and mental abilities, to a new understanding of valuable ori-

entations.  

The study of spirituality involves choosing the unit of analysis of this phenomenon. This 

unit can serve the values that are directly or indirectly related to morality. It is morality, the internal 

moral instances of the individual that serve as a standard with the help of which it is possible to  de-

termine the presence and extent of the development of spirituality in a person. The closer the con-

tent of valuable orientations is to morality, the more relevant they are to the category of good, jus-

tice, the higher the level of spirituality. And another way, the absence of such a connection is a tes-

timony of spirituality. 

          Spirituality, the process of its formation and development is caused not only by social influ-

ences on the person and their active transformation by the person, but also by certain innate, inherit-

ed features of each individual, in particular its individual psycho-physiological properties, which 

affect the peculiarities of its response to different phenomena  in one way or another related to spir-

ituality. 

Keywords: spirituality, spiritual development, personality, value orientations, soul, spiritual 

security, spiritual needs, spirituality. 
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ОСОБИСТІСНИЙ ФАКТОР У ВЗАЄМОДІЇ ВЧИТЕЛЯ З УЧНЯМИ  

В КОНТЕКСТІ ГУМАНІСТИЧНОЇ ПАРАДИГМИ   

 
Мар’яненко Л.В. Особистісний фактор у взаємодії вчителя з учнями в контексті 

гуманістичної парадигми. У статті викладені результати емпіричного дослідження впливу 

позитивних чи негативних якостей вчителя (стилів педагогічної діяльності та педагогічного 

спілкування) на формування пізнавальної діяльності учнів. Встановлено, що індивідуальний 

стиль педагогічного спілкування може бути і позитивним, і негативним (наприклад, демок-

ратичним або ліберальним чи авторитарним). Виявлено, що розподіл стилів педагогічного 

спілкування (на позитивний та негативний) відбувається через різницю в розвитку педагогі-

чної спрямованості та різного співвідношення позитивного і негативного морального потен-
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ціалу особистості вчителя. Досліджено, що уміння вчителя виховувати моральні якості учнів 

має вищий ранговий позитивний вплив на його вміння формувати пізнавальну діяльність уч-

нів, ніж уміння вчителя формувати розумові здібності дітей. Експериментально з’ясовано, 

що позитивно на вміння вчителя формувати пізнавальну діяльність учнів впливають: наяв-

ність власного стилю педагогічного спілкування та висока самооцінка власних творчих здіб-

ностей. А негативно впливають на вміння формувати пізнавальну діяльність дітей наступні 

типи поведінки вчителя: відповідально-великодушний, прямолінійно-агресивний, співпра-

цююче-конвенціальний та нервово-скептичний. 

Ключові  слова: гуманістична парадигма, особистість, формувальні вміння, міжособи-

стісна взаємодія, пізнавальна діяльність. 

Марьяненко Л.В. Личностный фактор при взаимодействии  учителя  с ученика-

ми в контексте гуманистической парадигмы. В статье изложены результаты эмпириче-

ского исследования влияния положительных или отрицательных качеств учителя (стилей пе-

дагогической деятельности и педагогического общения) на формирование познавательной 

деятельности учащихся. Установлено, что индивидуальный стиль педагогического общения 

может быть как положительным, так  отрицательным, а равно  и относительно нейтральным 

(например, демократическим, либеральным или авторитарным). Выявлено, что распределе-

ние стилей педагогического общения (положительный или отрицательный) происходит из-за 

разницы в развитии педагогической направленности и разного соотношения положительного 

или отрицательного нравственного потенциала личности учителя. Доказано, что умение учи-

теля воспитывать нравственные качества учащихся имеет более высокое ранговое положи-

тельное влияние на его умение формировать познавательную деятельность учащихся, чем 

умение формировать умственные способности детей. Экспериментально установлено, что 

положительно на умение учителя формировать познавательную деятельность учащихся вли-

яют: наличие собственного стиля педагогического общения и положительная самооценка 

собственных творческих способностей. Негативно на умение учителя формировать познава-

тельную деятельность детей влияют следующие типы поведения учителя: ответственно-

великодушный, прямолинейно-агрессивный, конвенциально-сотрудничающий и подозри-

тельно-скептический.   

Ключевые  слова: гуманистическая парадигма, личность, формирующие умения, 

учитель, межличностные взаимодействия, познавательная деятельность, ученики. 

 

Постановка проблеми. Різні навчально виховні установи обирають ме-

тодики або розвивального навчання, або традиційного навчання. На думку В.В. 

Давидова педагоги-практики, може і не зовсім усвідомлюючи це, реалізують у 

своїй педагогічній діяльності або теорії традиційного, або теорії розвивального 

навчання. Розвивальне навчання орієнтоване і на загальний розвиток дитини 

взагалі, і на розвиток її здібностей, зокрема.  

Одночасно з тим, як у Радянському Союзі виникає рух впровадження ро-

звивального навчання в практику (Давидов В.В., Рєпкін В.В. та ін.), в 70-тих 

роках минулого століття на Заході виникає рух психолого-гуманістичного нав-

чання, на противагу біхевіористичному напрямку в навчанні (Роджерс К.). В 

обох випадках розв’язувалося завдання впровадження в навчання прогресивних 

ідей розвитку дитини.  

Що ж стає на заваді розповсюдженню ідей розвивального навчання? Не-

обхідно враховувати диференціацію вчителів і налагоджувати відповідну підго-

товку найкращих вчителів, які бажають взяти участь у розвивальних або гума-

ністичних школах. 
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Мета статті – дослідити вплив позитивних чи негативних особистісних 

якостей вчителя (рівнів педагогічної діяльності та стилів педагогічного спілку-

вання), що характеризують саме взаємодію як заваду чи допомогу формуваль-

ним вмінням вчителя, зокрема вмінням вчителя формувати пізнавальну діяль-

ність учнів. 

Виклад основного матеріалу. Насамперед, звернемося до поглядів су-

часних науковців стосовно гуманістичного підходу у навчанні. Так, Слободя-

ник Н.В. акцентує увагу на тому, що необхідність вивчення психолого-

педагогічної міжособистісної взаємодії в системі «учитель-учень» детермінова-

на потребою реалізації гуманістичної моделі виховання та розвитку підростаю-

чого покоління [16, с.158].  

З метою актуалізації розвитку здібностей (потенційного та актуального 

рівнів) дослідницею Поклад І.М. було виокремлено комплекс таких умов: 

1) поетапне включення у творчу діяльність (мотиваційне і діяльнісне забез-

печення розвитку здібностей); 

2) формування виконавських умінь і навичок; 

3) забезпечення особистісно зорієнтованого характеру взаємодії вчителя й 

учнів – стимулювання та активізація процесу розвитку здібностей (на прикладі 

хореографічних здібностей молодших школярів). 

Виховний аспект мистецтва виявляється у художньому спілкуванні,  вер-

бальній й інтерпретаційній взаємодії викладача й учнів з допомогою відповід-

них засобів (І.М. Поклад, 2010)  [11, с. 267]. Таким чином, бачимо, що при ціле-

спрямованому формуванні здібностей дітей взаємодія учня і вчителя є необхід-

ною умовою.  

На наш погляд, необхідно вивчати причини, умови, за яких виникає нега-

тивна міжособистісна взаємодія і говорити про заперечення цього різновиду 

спілкування у розвивальній  чи гуманістичній  школі, навіть у школі традицій-

ного напрямку навчання.  

Вчені [1, 14] доводять, що гуманістичний підхід декларує принцип розви-

тку в процесі навчання на противагу його жорсткій структуризації. Так, А. Ма-

слоу розподіляв навчання на внутрішнє і зовнішнє. Зовнішнє навчання ставить 

за мету традиційну передачу вчителем знань, і учні повинні засвоювати і мають 

засвоїти ці знання. Засвоєння знань у процесі зовнішнього навчання є само-

ціллю. Внутрішнє ж навчання спрямоване на розкриття унікального потенціалу 

учнів, а також спрямоване на вплив особистості загалом, на взаємодію,  на ак-

тивність учня. Якщо у вчителя є прагнення до самоактуалізації, діти сприйма-

ють процес навчання як стимуляцію їхнього внутрішнього зростання. Вчитель, 

який прагне до самоактуалізації, знаходить можливість і для свого власного са-

морозвитку. Крім того, самоактуалізація стає умовою і для духовного розвитку 

і вчителя,і учнів. Вчителі з тенденцією до самоактуалізації роблять процес нав-

чання привабливим для дітей, створюють позитивний психологічний клімат, 

досягають позитивної міжособистісної взаємодії, забезпечують умови для вну-

трішнього розвитку дітей. Вчителі, які не схильні до самоактуалізації, також 

можуть створювати атмосферу, сприятливу для учіння, але тільки для сильних 
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учнів. З точки зору гуманістичної психології справжнє навчання не повинно 

зводитися до простого повідомлення знань, які учневі необхідно запам’ятати, а 

має захопити особистість учня. Ідея надання особистості якомога більшого 

емоційного комфорту, саме емоційного, і свободи самовираження саме в стінах 

школи, протиставляється традиціям авторитарного виховання і механістичної 

трактування навчання в дусі біхевіоризму. Гуманістична школа пропонує учням 

«залучення» у світ внутрішньої гармонії і міжособистісного взаєморозуміння 

[10, с.139].  

Чи усі вчителі спроможні досягти гуманістичного підходу у своїй педаго-

гічній діяльності?  К. Роджерс зважав на ті дослідження, що свідчать: ефективні 

вчителі, порівняно з неефективними відрізняються високою самооцінкою, по-

зитивним ставленням до себе. Вони вільні від тривожності і самокритики, здат-

ні позитивно впливати на Я-концепцію і успішність учнів. Вчителі, які внутрі-

шньо приймають себе, з більшою легкістю приймають і учнів. Вчителі, які схи-

льні до неприйняття себе, частіше не приймають і учнів. Тому ступінь прийнят-

тя себе вчителем є одним із важливих факторів, що визначає характер впливу 

на «Я-концепцію» школярів, які перебувають у постійному контакті із цим вчи-

телем. Вчителі, які наділені позитивним прийняттям себе, упевненістю в собі, у 

своїх педагогічних здібностях, легше вступають у спілкування з іншими з бі-

льшою легкістю, тому вони більш ефективно розв’язують педагогічні і навча-

льні  завдання, що постають перед ними в педагогічній діяльності [13, с. 32-59].  

Ролі вчителя й учнів у межах гуманістичного підходу відрізняються від 

ролей, які надає їм традиційне шкільне навчання. За умов гуманістичного нав-

чання учневі відводиться гранично активна роль, він має самостійно обирати 

те, що, як і скільки він буде вчити. За К. Роджерсом, центральне поняття у вза-

ємодії вчителя з учнем – це «свобода учіння». Здатність вчителя забезпечити 

учням свободу учіння зумовлюється особистісними якостями педагога й особ-

ливостями його поведінки. Кожен учитель має самостійно шукати шляхи для 

забезпечення цієї свободи учіння. За такого підходіу втрачається роль вчителя 

як абсолютаристського джерела інформації. Роль вчителя передбачає лише на-

дання учням допомоги, і перш за все, у створенні особливої атмосфери, сприят-

ливої і спрямованої на досягнення розвитку учня – емоційного та інтелектуаль-

ного [3]. Сприятливу  психологічну атмосферу можна створити за допомогою 

досягнення такої міжособистісної взаємодії, яка будується на любові вчителя до 

учнів. Любов до дітей – це те джерело, з якого вчитель черпає натхнення і нові 

сили. Любов до дітей – це стрижневий момент педагогічних здібностей.  

Розглянемо сучасні емпіричні дослідження з означеного питання. Позаяк 

педагогічна діяльність – це складний і багатокомпонентний процес, то  в ньому 

виділяються: конструктивний, організаторський і комунікативний компоненти, 

додатково до яких розглядаються інформаційна, розвивальна, орієнтувальна, 

мобілізаційна і дослідницька сторони [8]. Багато авторів [2, 14, 15, 20], аналізу-

ючи виділені структурні компоненти педагогічної діяльності, її стрижневою 

основою вважають все ж таки комунікативну складову. За своєю природою пе-

дагогічна діяльність є діалогічною, оскільки нормативно визначені професійні 
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цілі вчителя пов’язані зі здійсненням його впливу на розвиток учнів: інтелекту-

альний, моральний та ін.  

Предметом педагогічної діяльності є інша людина, особистість, а метою – 

формуючий, конструктивний вплив на її розвиток. Крім того, що мета педагогі-

чної діяльності окреслюється в комунікативно-інтерактивній площині, проце-

суальний аспект педагогічної діяльності також функціонує, головним чином, у 

спілкуванні та взаємодії вчителя з учнями. Педагогічний процес організовуєть-

ся та існує для того, щоб педагог на основі використання професійних засобів 

діяльності міг здійснювати конструктивний вплив, що сприяв би інтелектуаль-

ному та особистісному розвитку учнів [2, 9]. Таким чином, переважною сферою 

реалізації цільових моментів педагогічної діяльності вчителя з учнями є міжо-

собистісна взаємодія.  

Практично всі названі вчителями проблеми їхньої педагогічної діяльності 

є інтерактивними і класифікуються як ситуації взаємодії вчителя з учнями. В 

проблемних ситуаціях виникають протиріччя між метою та реальними умовами 

взаємодії вчителя з учнями, а ці умови можуть перешкоджати досягненню мети 

і результатів педагогічної діяльності. Характеристика педагогічної діяльності 

визначається тим, що за своєю суттю вона спрямована на «творення» особис-

тості дитини. Оскільки особистість учня унікальна і неповторна, то педагогічна 

творчість передбачає також і постійне новаторство, нескінченну різноманіт-

ність шляхів, які прокладає вчитель, спрямовуючи розвиток особистості дити-

ни. Слід зазначити, що переважання у педагогічній діяльності репродуктивних 

актів є небезпечним, оскільки педагогічна репродуктивність пов’язана з безапе-

ляційністю педагога,  його замкненістю у спілкуванні, схильністю до оцінювань 

[17, с. 5-14].  

У зв’язку з цим варто зазначити, що відсутність творчості у педагогічній 

діяльності призводить до фіксації в ній авторитарно-рольових стереотипів. На 

думку деяких авторів [7, 11], це викликає особистісну деформацію педагога, за-

важає прояву його творчо-пошукової активності, закриваючи тим самим і його 

власну особистість від нового досвіду, від інших, від себе. Виникає закрита пі-

знавальна позиція особистості (термін Холодної М.О.) та  ізоляція особистості 

вчителя, стагнація. Це призупиняє особистісний саморозвиток педагога, запе-

речує зростання його професійної творчості і майстерності.  

Отже, в процесі педагогічної діяльності за наявності  творчого компонен-

ту вчитель керується уявленнями про бажані результати своєї праці, здійснює 

пошук найбільш вдалих засобів взаємодії і педагогічних дій, спрямовує їх на 

досягнення найбільш цінних, конструктивних ефектів. Творчі процеси у нала-

годженні міжособистісної взаємодії і рішення педагогічної задачі у педагогіч-

ній діяльності відбуваються, коли вчитель накопичує певний досвід вирішення 

педагогічних задач [19].  

У дослідженні Чорнобровкіна В.М. виявлена, на жаль, така закономір-

ність: значна частина педагогів (80,6%) не зосереджує уваги на проблемних 

сторонах своєї професійної праці. Цих педагогів цікавлять переважно такі про-

блеми, як матеріальне становище (18,8%), здоров’я (14,7%), проблеми власних 
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дітей (15,2%), проблеми родини (9,7%), проблеми житла і побуту (6,4%), психі-

чних станів (5%), роботи (3,3%), відпочинку (1%), ситуативні проблеми (3%). 

Автор слушно зауважує: «Можна припустити, що напруженість дефіцитарної 

мотивації (за А. Маслоу) у педагогів, що виділяють зазначені проблеми в якості 

найбільш значимих, не дозволяє їм піднятися до обріїв творчої праці  як сфери 

самоактуалізації. Проблеми педагогічної праці тут не входять у число найбільш 

значимих проблем, тому що не виступають як предмет аналізу, осмислення. 

Значна частина педагогів не зосереджує уваги на проблемних сторонах своєї 

професійної праці» [18, с. 185].  У той же час, включення невеликою частиною 

педагогів (15%) професійної проблематики у загальний контекст їхніх життєвих 

проблем, свідчить про те, що педагогічна діяльність осмислюється цим відсот-

ком вчителів як складова частина життя. Тому, на думку вченого, виділення 

професійних проблем серед «найбільш важливих проблем життя» і їх вербалі-

зація є продуктом внутрішньої роботи педагогів по їх виявленню і констатації, і 

свідчить про сформовану  професійну спрямованість на їхнє вирішення (Черно-

бровкин В.М., 2008).  

Галажинський Е.В. (2008) зазначає, що якщо людина обирає для себе тво-

рчість як цінність, це означає наявність її готовності до самореалізації вищого 

рівня. За дослідженням, проведеним під його керівництвом [6], було виявлено, 

що тільки 11% досліджуваних демонструє готовність до самореалізації, сфор-

мованість здібностей, вміння виявляти протиріччя; 26% досліджуваних вияв-

ляють обмежені здібності до самореалізації, в них бракує ініціативи, але є інте-

лектуальні здібності; 53% досліджуваних демонструють втечу від протиріч, 

психологічний захист. Отже, у своїх висновках вчений відмічає, що  всього 11% 

вчителів спроможні розв’язувати професійні задачі на творчому (вищому) рівні. 

Результати теоретичної частини дослідження. Підсумовуючи аналіз 

робіт з проблеми педагогічних здібностей вчителя, можемо говорити, що мають 

бути більш ретельно досліджені не тільки навчальні чи виховні вміння, але і 

формувальні вміння вчителя. Формувальні вміння вчителя мають бути націлені 

саме на формування певних психологічних феноменів процесу навчання як 

«надзавдання», приміром, такі, як налагодження психологічного контакту з 

класом, створення сприятливої психологічної атмосфери на уроці, досягнення 

позитивної міжособистісної взаємодії вчителя з учнями, формування розумових 

умінь учнів, виховання певних особистісних рис тощо.  

В емпіричному дослідженні вивчалися такі формувальні вміння вчителя, 

як вміння формувати структурні компоненти пізнавальної діяльності школярів.  

Ставилося завдання  виявити, які саме якості вчителів сприяють розвитку і ста-

новленню в них формувальних умінь, а які — заважають і розвитку професій-

ної майстерності вчителів, і формуванню пізнавальних здібностей учнів.  

На підставі здійсненого теоретичного аналізу нами були виділені найва-

гоміші компоненти пізнавальної діяльності учнів, а саме: мотиваційний, опера-

ційний, особистісно-результативний. Спираючись на запропоновану структуру 

пізнавальної діяльності учнів, ми визначили три групи формувальних вмінь 

вчителя: перша група вмінь спрямована на формування розумових здібностей 
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учнів (операційний компонент пізнавальної діяльності): друга група –  на фор-

мування пізнавальної мотивації учнів (мотиваційний компонент пізнавальної 

діяльності); третя група формувальних вмінь – формування розвивально-

стимулюючих умінь учнів (особистісно-результативний компонент: самодетер-

мінація, моральні якості, вольові риси, самореалізація). На емпіричному рівні 

нами було доведено, що формувати в учнів результативно-особистісний компо-

нент вчитель не спроможний без сформованості в нього самодетермінації, тоб-

то духовного внутрішнього стержня, який здійснює позитивну моральну само-

регуляцію його поведінки і педагогічної діяльності. 

Експериментальний майданчик. Дослідження проводилося протягом 

2007–2008 років у ліцеї № 100 «Поділ» м. Києва спільно з психологічною слу-

жбою ліцею, за участю психолога ліцею Хоменко Зінаїди Іванівни.  В обсте-

женні взяло участь 28 учителів ліцею. (Мар’яненко Л.В., 2009).  

Найвагоміша методика, що увійшла до нашого експериментального май-

данчика – це  методика «Інтерперсональний діагноз Т. Лірі», що  застосовува-

лася нами в дослідженні саме для вивчення типів міжособистісної взаємодії 

вчителя з учнями.  

 Оскільки методика Т. Лірі в нашому дослідженні є ключовою, то надамо 

детальне її описання. Опитувальник Т. Лірі «Інтерперсональний діагноз» був 

розроблений Т. Лірі у 1957 році. У процесі розробки методики автор бзяв за ос-

нову концепцію Г. Саллівена (1953). Теоретична концепція Г. Саллівена поля-

гає в тому, що особистість розуміється, виходячи із значення оцінок і думок 

значущого для досліджуваного оточуючих. Саме під їхнім впливом і відбува-

ється його персоніфікація, тобто формування «я» особистості.  

У процесі взаємодії з оточенням особистість проявляє себе у тому чи ін-

шому стилі міжособистісної взаємодії. Реалізуючи потребу в спілкуванні і у 

здійсненні своїх бажань, людина створює власну поведінку, спираючись на 

оцінку значущих інших, при усвідомленому самоконтролі, а також і на рівні 

неусвідомленої символічної ідентифікації. Покладаючись на те положення, що 

особистість проявляє себе в поведінці, в процесі взаємодії із оточуючими, Т. 

Лірі систематизував емпіричні спостереження у вигляді 8 загальних, або 16 

більш конкретизованих варіантів міжособистісної взаємодії. Відповідно до кла-

сифікації варіантів міжособистісної взаємодії був розроблений опитувальник, 

задуманий як засіб клінічної (міжособистісної) діагностики. 

Конструювання опитувальника відбувалося на базі співставлення контра-

стних, ніби загострених моделей стилю міжособистісної поведінки. Опитуваль-

ник проходив перевірку на валідність і надійність  за  допомогою стандартизо-

ваних методик (ММРІ) і опитувальника «Шістнадцять особистісних факторів». 

Основні стилі міжособистісної взаємодії  зосереджуються в системі координат: 

– абсциса «домінантність-підлеглість», ордината – «дружність - ворожість».   

Опитувальник «Інтерперсональний діагноз» діагностує міжособистісні 

стосунки і властивості особистості, суттєві для міжособистісної взаємодії з ін-

шими людьми. Завдання досліджуваного полягає у співвіднесенні кожної із 128 

лаконічних характеристик опитувальника з оцінкою свого «я». Методика скла-
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дається з  8-ми октантів, що містять по 16 характеристик. Кожен октант відо-

бражає той чи інший тип міжособистісної взаємодії (в нашому дослідженні – 

той тип міжособистісної взаємодії, що її нав’язує вчитель учням), а саме: влад-

но-лідируючий, незалежно-домінуючий, прямолінійно-агресивний, недовірли-

во-скептичний, покірно-сором’язливий, залежно-слухняний, співпрацювально-

конвенціальний, відповідально-великодушний. Показники, що не перевищують 

8 балів, відповідають «гармонійним» вчителям. Більш виражені показники від-

повідають акцентуаціям типів  міжособистісної взаємодії, оскільки 14-16 балів 

свідчать про складність соціальної адаптації. Низькі показники  (0-3 бали) свід-

чать про прихованість досліджуваного або його нещирість. В такому разі необ-

хідно переробити діагностування.  

Перші 4 типи міжособистісної взаємодії, що відповідають 1-1V октантам, 

характеризуються превалюванням у взаємодії некомфортної тенденції і схиль-

ністю до конфліктів.  111-1V октанти діагностують  незалежність думок, упер-

тість, тенденцію до лідерства. Наступні 4 октанти представляють протилежну 

тенденцію. У осіб з високими показниками за октантами (V і V111) превалю-

ють конформістські установки, слухняність (V11 і V111), невпевненість, схиль-

ність до компромісів (V і V1). Інтерпретація даних спирається не лише на абсо-

лютні величини наведених показників, а й на їхнє співвіднесення [4, с. 158-161].  

До діагностичного інструментарію дослідження також увійшли такі ме-

тодики [9, 21]:  

– методика діагностики типу акцентуацій за класифікацією К. Леонгарда  

(«Особистісний опитувальник Шмішека»);  

– методика діагностики емоційного вигорання В. Бойка;  

– методика «Визначення стилю керівництва класним колективом» 

А.Л. Журавльова-В.П. Захарова;  

– авторська методика анонімного рейтингу вчителів учнями «Вміння вчи-

теля формувати пізнавальну діяльність учнів» (Л.В. Мар’яненко); 

– методика З.І. Хоменко «Самопочуття учнів на уроці вчителя»;  

– методика «Самооцінка і рівень домагань особистості» Дембо-Рубінштейн 

(адаптація А.М. Прихожан). 

Представляємо психологічний аналіз виявлених позитивних кореляційних 

зв’язків у дослідженні.  

Кореляційний аналіз даних дослідження. За кореляційним аналізом, у 

вмінні вчителя формувати пізнавальну діяльність  учнів першочергове значення 

відіграє вміння формувати мотивацію учнів до учіння (+0,942 **). На другому 

місці за позитивним впливом  на вміння формувати пізнавальну діяльність, як 

показує кореляційний аналіз, виявилося вміння підвищувати позитивне емоцій-

не самопочуття учнів на уроці (методика З.І. Хоменко) (+0,816 **). На третьому 

місці за позитивним впливом на вміння вчителя формувати пізнавальну діяль-

ність учнів є сформованість в учителя демократичного стилю спілкування-

керівництва (+0,797 **) (методика А.Л .Журавльова–В.П. Захарова). На четвер-

тому місці за значущістю – вміння вчителя формувати особистісний компонент, 

виховувати моральні та вольові риси учнів, що сприяють розвитку їхніх пізна-
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вальних здібностей (+0,774 **) (методика анонімного рейтингу вчителів учнями 

Л.В.Мар’яненко).  

П’яте місце за значущістю впливу на вміння вчителя формувати пізнава-

льну діяльність учнів  посідає вміння формувати операційний компонент учнів 

(мисленнєві операції та розумові вміння) (+0,575 **), рівень значущості 0,001 

(методика анонімного рейтингу вчителів учнями Л.В. Мар’яненко).  

Також  позитивно впливає збуджувальний тип  акцентуації характеру 

(+0,351), рівень значущості (0,075) («Особистісний опитувальник Шмішека»), і  

наявність у вчителя стилю спілкування, самобутність його педагогічної діяль-

ності (+0,342), рівень значущості (0,075) (методика А.Л.Журавльова-

В.П. Захарова). Крім того, позитивно впливає позитивна самооцінка вчителя, 

такі її види, як: самооцінка власних творчих здібностей (+0,337), рівень значу-

щості (0,97);  самооцінка здоров’я (+0,329), рівень значущості (0,67) (методика 

«Самооцінка і рівень домагань особистості» С.Я. Дембо-Рубінштейн). 

Разом з тим представляємо психологічний аналіз негативних кореляцій-

них зв’язків, виявлених у дослідженні. 

За кореляційним аналізом на вміння вчителя формувати пізнавальну дія-

льність учнів негативно впливає ліберальний стиль спілкування керівництва (-

0,642 **) (методика «Визначення стилю керівництва трудовим колективом» 

А.Л. Журавльова - В.П. Захарова); відповідально-великодушний тип взаємодії 

вчителя з учнями за його акцентуації (-0,449*), рівень значущості (0,016) (мето-

дика діагностики міжособистісних стосунків «Інтерперсональний діагноз 

Т. Лірі»).  Перевищений показник (більше 8-ми балів) цього типу взаємодії ха-

рактеризується надмірною відповідальністю, невмінням учителя давати учням 

можливість проявити себе, в домінуванні, нав’язливій допомозі в усьому. Мак-

симальний показник (16 балів) цього типу взаємодії характеризується гіпервід-

повідальністю вчителя, нерозбірливим нав’язуванням своєї допомоги, вчитель 

тим самим блокує розвиток самостійності й ініціативності учнів. За таких об-

ставин в учнів починає розвиватися егоїзм, маніпулювання іншими, лінощі, не-

чесність [12, с. 303].  

Негативно на вміння формувати вчителем пізнавальної діяльності впли-

ває прямолінійно-агресивний тип взаємодії вчителя з учнями (-0,417 *), рівень 

значущості (0,027) (методика діагностики міжособистісних стосунків «Інтерпе-

рсональний діагноз Т. Лірі») [12, с. 301]. 

Також негативно впливає співпрацювально-конвенціальний тип взаємодії 

вчителя з учнями за його акцентуації (-0,395 *), рівень значущості (0,038) (ме-

тодика діагностики міжособистісних стосунків «Інтерперсональний діагноз 

Т.Лірі»). Гармонійний показник (близько 8 балів) цього типу взаємодії: схиль-

ний до співробітництва, гнучкий і компромісний, комфортний, у стосунках з 

людьми використовує етикет, ініціативний у досягненнях цілей групи, прагне 

допомагати, відчувати себе у центрі уваги, комунікабельний, здатний до прояву 

теплих і дружніх стосунків. Але за акцентуації цього типу взаємодії проявля-

ються конформістські та істероїдні устремління вчителя, які і блокують пізна-
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вальну діяльність учнів, прояв самостійності та індивідуальності учнів [12, с. 

294-310]. 

Недовірливо-скептичний тип взаємодії вчителя з класом (за методикою Т. 

Лірі) за його акцентуації, негативно впливає на вміння вчителя формувати пі-

знавальну діяльність учнів (-0,303), рівень значущості (0,109) (більше 0,1). Но-

рмальний показник взаємодії за цим типом (до 6-8 балів) при недовірливо-

скептичному типі характеризується: реалістичністю у судженнях і вчинках, 

критичністю до оточуючих, деякою скептичністю в межах нор-

ми, конформнієтю — також в межах норми.  Гармонійний показник (близько 8 

балів)  взаємодії недовірливо-скептичного типу характеризується: критициз-

мом, розчаруванням, замкненістю,  деякою недовірою. Досліджуваний має 

складності в інтерперсональних контактах через підозру, страх негативного 

ставлення до нього, проявляє вербальну агресію. Надто виражений показник 

(до 16 балів) недовірливо-скептичного типу характеризується: відчуженням, пі-

дозрілістю, образливістю, схильністю до сумнівів в усьому. Тому в дисгармо-

нійному вираженні цей тип взаємодії вчителя з учнями викликає негативні емо-

ційні реакції і в міру його генералізації та  розгортання у вчителя гальмується 

вміння формувати пізнавальну діяльність учнів [12, с. 294-310]. 

Результати факторного аналізу дослідження. В результаті обчислення 

показників за методиками було одержано 58 діагностичних показників за кри-

теріями задіяних діагностичних методик, і вони увійшли до загальної матриці. 

Після факторного аналізу виділилося 14 факторів, серед них – фактор «Вміння 

вчителя формувати пізнавальну діяльність учнів» (+0,980). Це вміння ми нази-

ваємо також «Професійна майстерність вчителя». До цього фактору увійшли 

такі позитивні факторні ваги: вміння формувати пізнавальні інтереси і пізнава-

льну потребу учнів (мотиваційний компонент) (+0,909) (методика 

Л.В. Мар'яненко); сформованість демократичного стилю спілкування-

керівництва колективом класу (+0,892); (методика А.Л. Журавльова - 

В.П.Захарова); вміння викликати позитивне емоційне самопочуття учнів на 

уроці (+0,889) (методика З.І. Хоменко); вміння вчителя формувати моральні 

якості (особистісний компонент) (+0,696) (методика Л.В.  Мар’яненко); вміння 

вчителя формувати розумові здібності учнів (+0,549) (операційний компонент) 

(методика Л.В. Мар’яненко).  

Виокремлюються також незначущі, але позитивні факторні ваги профе-

сійної майстерності вчителя з: позитивною самооцінкою здоров’я (+0,369) (ме-

тодика С.Я. Дембо-Рубінштейн); збуджувальним типом акцентуації характеру 

(+0,375) (методика Леонгарда-Шмішека); із наявністю власного стилю спілку-

вання-керівництва колективом класу (+0,310) (методика А.Л. Журавльова – 

В.П. Захарова); із позитивною самооцінкою прикладної творчості (рукоділля-

майстрування) (методика С.Я. Дембо-Рубінштейн). Виявилися також позитивні 

тенденції факторних вагів, а саме: позитивна загальна самооцінка вчителя 

(+0,282) (методика С.Я. Дембо-Рубінштейн), і самооцінка авторитету вчителя в 

педагогічному колективі (+0,281) (методика С.Я. Дембо-Рубінштейн). 
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Серед негативних факторних вагів виявилися: ліберальний стиль спі-

лкування-керівництва колективом класу (-0,770) (методика Журавльова-

Захарова); також тенденції негативних факторних вагів: рівень домагань харак-

теру (-0,295) (методика С.Я. Дембо-Рубінштейн), акцентуація характеру «Три-

вожність» (-0,287) (методика Леонгарда-Шмішека).  

Висновки: налагодженню міжособистісної взаємодії вчителя з учнем 

сприяють педагогічні здібності, педагогічний талант та формувальні вміння 

вчителя. Треба визнати, що існують вчителі, що самоактуалізуються та такі, що 

не самоактуалізуються, творчі та нетворчі, здібні та нездібні. Дослідження до-

водять, що лише 11-15% вчителів є вчителями самоактуалізації, самореалізації і 

творчості, які здатні досягати гуманістичного підходу у навчанні, можуть плід-

но працювати у гуманістичних школах або школах  розвивального навчання.  

Наше дослідження спрямовувалося на виявлення властивостей особис-

тості вчителя і типів його міжособистісної взаємодії, які сприяють якісним фо-

рмувальним вмінням вчителя та які їх гальмують. Відповідно до зазначених за-

вдань можемо констатувати наступне:  

1. У зв’язку з тим, що індивідуальний стиль педагогічного спілкування вчи-

теля з класом і кожним учнем окремо може бути і позитивним, і негативним, 

або нейтральним (наприклад, демократичним або ліберальним чи авторитар-

ним), провідного значення набувають категорії, що стосуються спрямованості 

особистості вчителя й, відповідно до неї, – усього кола особистісних педагогіч-

них якостей, що позитивно поєднуються із самодетермінацією особистості вчи-

теля, – це світогляд учителя, його віросповідання, образ і картина світу, позити-

вні морально-етичні якості, педагогічний такт і педагогічна майстерність, емпа-

тійна чутливість учителя  до учнів, до умов педагогічної праці; педагогічна 

спрямованість, педагогічні переконання,  позитивна, але адекватна самооцінка 

своїх професійно значущих якостей та ін. 

2. Коли йдеться про розподіл стилів педагогічного спілкування на позитивні 

й негативні, то тут має місце різниця в розвитку педагогічної спрямованості і 

різна співвіднесеність позитивного й негативного морального потенціалу осо-

бистості вчителя. 

3. Як свідчать одержані нами емпіричні дані, уміння вчителя виховувати мо-

ральні якості учнів вищий ранговий позитивний вплив на його вміння формувати 

пізнавальну діяльність учнів (тобто на його професійну майстерність), ніж умін-

ня вчителя формувати, власне, розумові здібності учнів. 

4. Кореляційний аналіз показав, що позитивно на вміння вчителя формувати 

пізнавальну діяльність учнів впливають: уміння формувати пізнавальну моти-

вацію учнів, підвищувати позитивне емоційне самопочуття учнів на уроці, до-

сягнення міжособистісної взаємодії з учнями внаслідок демократичного стилю 

педагогічного спілкування; уміння формувати розумові здібності учнів. Також 

позитивно впливають наявність власного стилю педагогічного спілкування 

вчителя, його позитивна самооцінка власних творчих здібностей і хороший 

стан здоров’я. 
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5. Кореляційний аналіз показав також, що на вміння вчителя формувати пі-

знавальну діяльність учнів негативно впливають: ліберальний стиль спілку-

вання, відповідально-великодушний тип міжособистої  взаємодії, а саме – 

нав’язлива допомога в усьому; прямолінійно-агресивний тип  міжособистої по-

ведінки; співпрацююче-конвенціальний тип поведінки, а саме – конформізм, 

надмірне пристосовування; недовірливо-скептичний тип міжособистої поведін-

ки вчителя, а саме – схильність до критицизму, образливість, підозрілість, зне-

віра у дітях [12, с. 294-310]. 

6. Факторний аналіз виявив, що негативно на професійну майстерність вчи-

теля впливає не авторитарний стиль спілкування керівництва, а ліберальний 

стиль, який заважає розвитку пізнавальних здібностей учнів. 

 

Список використаних джерел 

1. Абрамова Г.С. Некоторые особенности педагогического общения с под-

ростками / Г.С. Абрамова // Вопросы психологии. – 1988. – № 2. – С. 96-99. 

2. Башанська Т. Взаємодія вчителя й учнів у навчально-виховному процесі / 

Т. Башанська // Початкова школа. – 2004. – № 12. – С. 55-58. 

3. Бернс Р. Развитие Я-концепции и воспитание / Р. Бернс;  пер. с англ. – М.: 

Прогресс, 1986. – 422 с. 

4. Бурлачук Л.Ф., Морозов С.М. Словарь-справочник по психодиагностике / 

Л. Ф. Бурлачук, С. М.  Морозов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Спб.: Питер, 

2006. – 528 с.: ил. – (Серия « Мастера психологии») – С. 158-161. 

5. Власова І.О. Педагогічна психологія: навч. посібник / О.І. Власова. – К.: 

Либідь, 2005. – С. 312-323.  

6. Галажинский Э.В. Системная детерминация самореализации личности: ав-

тореф. дис. на соискание учен. степени д-ра психол. наук: / Эдуард Влади-

мирович Галажинский. – Томск, 2008, – 42 с. 

7. Зязюн И.А. Основы педагогического мастерства / И.А. Зязюн. – М., 1989. – 

С.6-27, 47-81. 

8. Мар’яненко Л.В. Експериментальне дослідження професійних здібностей 

вчителів // Наукові записки Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН 

України /За ред. Академіка С.Д. Максименка. – К.: Ніка-Центр, 2009. – 

Вип. 37. – С. 352-372. 

9. Мар’яненко Л.В. Міжособитісна взаємодія і процес формування навчаль-

но-пізнавальної діяльності учнів // Fundamental and applied researches in 

practice of leading scientific schools. Volume 29, Number 5, 2018. Scientific  

Journal. – С.40–44. – Режим доступу :  http://farplss.org/ 

10. Маслоу А. Психология бытия: пер. с англ. / А. Маслоу. – М.-К.: Рефл.-Бук, 

Веклер, 1997. – 300 с.  

11. Поклад І.М. Розробка програми формування хореографічних здібностей 

дітей / Ірина Миколаївна Поклад // Актуальні проблеми психології: збірн. 

наук. праць  І-ту психол. ім. Г.С. Костюка НАПН України. Проблеми пси-

хології творчості / за ред. В.О. Моляко. – Житомир: ЖДУ ім. І. Франка, – 

2010. – Т. 12. – Вип. 9. – С.263-271. 

http://farplss.org/


Актуальні проблеми психології. Том V. Випуск 19 

 
161 

12. Практическая психология в тестах или Как научиться понимать себя и дру-

гих. – М.: АСТ-ПРЕСС,1998. – С. 172-173, С. 294-310. 

13. Роджерс Карл. Вчитися бути вільним / Карл Роджерс // Гуманістична пси-

хологія:  Антологія: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закладів: у 3-х т. Т.1. 

Гуманістичні підходи в західній психології ХХ ст. [упоряд. і наук. ред. Ро-

ман Трач (США) і Георгій Балл (Україна)]. – К.: Університетське видавни-

цтво «Пульсари», 2001. – 252 с.  

14. Савчин М.В. Типи розуміння вчителем психології учня та їх прояв у педа-

гогічній взаємодії / М.В. Савчин // Рідна школа. – 1996. – № 1. – С.70-71. 

15. Синица И.Е. О такте и мастерстве (беседы с молодым педагогом) / Иван 

Емельянович Синица. –  К.: Радянська школа, 1976. – 168 с.  

16. Слободяник Н.В. Психолого-педагогічна взаємодія суб’єктів освітнього 

простору / Наталія Володимирівна Слободяник  // Актуальні проблеми 

психології: збірн. наук. праць Інституту психології імені Г.С. Костюка 

НАПН України. Психологія навчання. Генетична психологія. Медична 

психологія. – К.: ДП Інформаційно-аналітичне агентство, 2018. – Т. Х. – 

Вип. 31. – С.156-167. 

17. Степанов С.Ю. Принципы рефлексивной психологии педагогического 

творчества / С.Ю. Степанов, Г.Ф. Похмелкина, Т.Ю. Калошина, Т.В. Фро-

лова // Вопросы психологии. – 1991. – № 5. – С. 5-14.  

18. Чернобровкін В.М. Психологічні аспекти прийняття рішень у проблемних 

ситуаціях педагогічної діяльності як мисленнєвого процесу / В.М. Черноб-

ровкін // Стратегії творчої діяльності: школа В.О. Моляко / за заг. ред. В.О. 

Моляко. – К.: Освіта України, 2008. – С.160-202. 

19. Шапар В.Б. Сучасний тлумачний психологічний словник / В.Б.  Шапар. – 

Х.: Прапор, 2007. – 640 с. 

20. Щербаков А.И. О методологии и методах изучения психологии труда и 

личности учителя / А.И. Щербаков // Психология труда и личности учите-

ля: В.1. / [А.И. Щербаков]. – Л.: ЛГПИ им. А.И. Герцена, 1976. – С. 3-29.  

21. Энциклопедия психологических тестов. Профессиональное консультиро-

вание, профессиональный отбор, профессиональная ориентация, тесты для 

безработных. – М.: ООО «Издательство АСТ», 1997. – 320 с. 

  

Spisok vikoristanih dzherel 

1. Abramova G.S. Nekotorye osobennosti pedagogicheskogo obshhenija s po-

drostkami / G.S. Abramova // Voprosy psihologii. – 1988. – № 2. – S. 96-99. 

2. Bashans'ka T. Vzaєmodіja vchitelja j uchnіv u navchal'no-vihovnomu procesі / 

T. Bashans'ka // Pochatkova shkola. – 2004. – № 12. – S. 55-58. 

3. Berns R. Razvitie Ja-koncepcii i vospitanie / R. Berns;  per. s angl. – M.: Pro-

gress, 1986. – 422 s. 

4. Burlachuk L.F., Morozov S.M. Slovar'-spravochnik po psihodiagnostike / L. F. 

Burlachuk, S. M.  Morozov. – 2-e izd., pererab. i dop. – Spb.: Piter, 2006. – 528 

s.: il. – (Serija « Mastera psihologii») – S. 158-161. 



Актуальні проблеми психології. Том V. Випуск 19 

 
162 

5. Vlasova І.O. Pedagogіchna psihologіja: navch. posіbnik / O.І. Vlasova. – K.: 

Libіd', 2005. – S. 312-323.  

6. Galazhinskij Je.V. Sistemnaja determinacija samorealizacii lichnosti: avtoref. 

dis. na soiskanie uchen. stepeni d-ra psihol. nauk: / Jeduard Vladimirovich Gala-

zhinskij. – Tomsk, 2008, – 42 s. 

7. Zjazjun I.A. Osnovy pedagogicheskogo masterstva / I.A. Zjazjun. – M., 1989. – 

S.6-27, 47-81. 

8. Mar’janenko L.V. Eksperimental'ne doslіdzhennja profesіjnih zdіbnostej 

vchitelіv // Naukovі zapiski Іnstitutu psihologії іm. G.S. Kostjuka APN Ukraїni 

/Za red. Akademіka S.D. Maksimenka. – K.: Nіka-Centr, 2009. – Vip. 37. – S. 

352-372. 

9. Mar’janenko L.V. Mіzhosobitіsna vzaєmodіja і proces formuvannja navchal'no-

pіznaval'noї dіjal'nostі uchnіv // Fundamental and applied researches in practice 

of leading scientific schools. Volume 29, Number 5, 2018. Scientific  Journal. – 

S.40–44. – Rezhim dostupu :  http://farplss.org/ 

10. Maslou A. Psihologija bytija: per. s angl. / A. Maslou. – M.-K.: Refl.-Buk, 

Vekler, 1997. – 300 s.  

11. Poklad І.M. Rozrobka programi formuvannja horeografіchnih zdіbnostej dіtej / 

Іrina Mikolaїvna Poklad // Aktual'nі problemi psihologії: zbіrn. nauk. prac'  І-tu 

psihol. іm. G.S. Kostjuka NAPN Ukraїni. Problemi psihologії tvorchostі / za 

red. V.O. Moljako. – Zhitomir: ZhDU іm. І. Franka, – 2010. – T. 12. – Vip. 9. – 

S.263-271. 

12. Prakticheskaja psihologija v testah ili Kak nauchit'sja ponimat' sebja i drugih. – 

M.: AST-PRESS,1998. – S. 172-173, S. 294-310. 

13. Rodzhers Karl. Vchitisja buti vіl'nim / Karl Rodzhers // Gumanіstichna 

psihologіja:  Antologіja: navch. posіb. dlja stud. vishh. navch. zakladіv: u 3-h t. 

T.1. Gumanіstichnі pіdhodi v zahіdnіj psihologії HH st. [uporjad. і nauk. red. 

Roman Trach (SShA) і Georgіj Ball (Ukraїna)]. – K.: Unіversitets'ke vidavnic-

tvo «Pul'sari», 2001. – 252 s.  

14. Savchin M.V. Tipi rozumіnnja vchitelem psihologії uchnja ta їh projav u peda-

gogіchnіj vzaєmodії / M.V. Savchin // Rіdna shkola. – 1996. – № 1. – S.70-71. 

15. Sinica I.E. O takte i masterstve (besedy s molodym pedagogom) / Ivan Emel'ja-

novich Sinica. –  K.: Radjans'ka shkola, 1976. – 168 s.  

16. Slobodjanik N.V. Psihologo-pedagogіchna vzaєmodіja sub’єktіv osvіtn'ogo pro-

storu / Natalіja Volodimirіvna Slobodjanik  // Aktual'nі problemi psihologії: 

zbіrn. nauk. prac' Іnstitutu psihologії іmenі G.S. Kostjuka NAPN Ukraїni. Psi-

hologіja navchannja. Genetichna psihologіja. Medichna psihologіja. – K.: DP 

Іnformacіjno-analіtichne agentstvo, 2018. – T. H. – Vip. 31. – S.156-167. 

17. Stepanov S.Ju. Principy refleksivnoj psihologii pedagogicheskogo tvorchestva / 

S.Ju. Stepanov, G.F. Pohmelkina, T.Ju. Kaloshina, T.V. Frolova // Voprosy psi-

hologii. – 1991. – № 5. – S. 5-14.  



Актуальні проблеми психології. Том V. Випуск 19 

 
163 

18. Chernobrovkіn V.M. Psihologіchnі aspekti prijnjattja rіshen' u problemnih situ-

acіjah pedagogіchnoї dіjal'nostі jak mislennєvogo procesu / V.M. Chernobrov-

kіn // Strategії tvorchoї dіjal'nostі: shkola V.O. Moljako / za zag. red. V.O. 

Moljako. – K.: Osvіta Ukraїni, 2008. – S.160-202. 

19. Shapar V.B. Suchasnij tlumachnij psihologіchnij slovnik / V.B.  Shapar. – H.: 

Prapor, 2007. – 640 s. 

20. Shherbakov A.I. O metodologii i metodah izuchenija psihologii truda i lichnosti 

uchitelja / A.I. Shherbakov // Psihologija truda i lichnosti uchitelja: V.1. / [A.I. 

Shherbakov]. – L.: LGPI im. A.I. Gercena, 1976. – S. 3-29.  

21. Jenciklopedija psihologicheskih testov. Professional'noe konsul'tirovanie, pro-

fessional'nyj otbor, professional'naja orientacija, testy dlja bezrabotnyh. – M.: 

OOO «Izdatel'stvo AST», 1997. – 320 s.  

 
Marianenko L.V. Рersonal factor under conditions of cooperation between the teacher 

and students in the context of the humanistic paradigm. The purpose of the article: to investi-

gate the influence of positive or negative personal qualities of the teacher (levels of pedagogical ac-

tivity and styles of pedagogical communication), which characterize the interaction as an interrup-

tion or assistance in the formation of the teacher's ability, in particular - the teacher's ability to form 

cognitive activity of students. Methods of research: theoretical - methods of logical-psychological 

and historical-psychological analysis, synthesis, comparison, generalization of theoretical and ex-

perimental developments of the studied problem in the scientific literature, systematization, and sci-

entific interpretation for generalization of theoretical and methodological foundations of considera-

tion of the personal factor in the conditions of cooperation between the teacher and students in the 

context of the humanistic paradigm; empirical - conversation, observation, questioning, testing. The 

obtained results were subjected to quantitative analysis and qualitative interpretation by methods of 

data grouping with their further generalization. The scientific novelty is that: the article presents the 

results an empirical study of the influence of positive or negative qualities of a teacher (styles of 

pedagogical activity and pedagogical communication) on the formation of students’ cognitive activ-

ity; it has been established that an individual style of pedagogical communication can be both posi-

tive and negative (for example, democratic, liberal, or authoritarian); it is revealed that the distribu-

tion of styles of pedagogical communication (positive and negative) occurs due to the difference in 

the development of pedagogical orientation and the different correlation of positive and negative 

moral potential of the teacher’s personality; it is proved that the ability of a teacher to cultivate the 

moral dualities of students a higher rank positive effect on his ability to form students’ cognitive 

activity than the ability of a teacher to from children’s mental abilities; it was established experi-

mentally that the ability of a teacher to shape students’ cognitive activity influenced: having his 

own style of pedagogical communication and high self-esteem of his own creative abilities and the 

following types of teacher behavior are negatively affecting the ability to form children’s cognitive 

activity: responsibly generous, straight-aggressive, cooperating-conventional and nervously-

skeptical. Practical significance: the analysis and interpretation of the scientific heritage of domestic 

and foreign scientists can significantly expand the perception of the psychological dimensions of 

the personal factor in terms of cooperation between subjects of the educational space in the context 

of the humanistic paradigm. Results: the material obtained during the study can be used by teachers at 

higher educational establishments during lectures, practical and laboratory classes on educational dis-

ciplines "General psychology", "Psychology of personality", "Pedagogical and age psychology", etc. 

Key words: humanistic paradigm, personality, forming abilities, teacher, interpersonal co-

operations, cognitive activity, students. 

 

 


