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ВЗАЄМОДІЯ ЯК БАЗОВИЙ ВИД ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
СОЦІАЛЬНОГО ПРАЦІВНИКА: АНАЛІЗ ПОНЯТТЯ

Обґрунтовано взаємодію як базове поняття дослідження й окреслено її як спільну дію (тому взаємодія катего-
ріально взаємопов’язана з дією) кількох суб’єктів чи об’єктів, за якої результат дії одного з них впливає на іншого/
інших і змінює їхній стан чи спосіб функціонування. З’ясовано специфіку визначення взаємодії у філософії, психології, 
соціології, педагогіці. Сформульовано висновок, що педагогічна взаємодія, здійснювати яку має бути готовий майбут-
ній соціальний працівник, має характерні ознаки психологічної та комунікативної взаємодії, оскільки відбувається 
найчастіше в процесі комунікації соціального працівника з отримувачем соціальних послуг, де важливого значення 
набуває наявність/відсутність в обох суб’єктів взаємодії певних психологічних рис та установок для ефективної вза-
ємодії.  Обґрунтовано, що взаємодія соціального працівника з іншими суб’єктами його професійної діяльності (пере-
дусім, отримувачами соціальних послуг) є соціальною за своїм професійним вмістом та відповідним дискурсом, психо-
логічною за інструментами впливу учасників взаємодії один на одного; вона є комунікативною, оскільки реалізується 
в процесі комунікації – вербальної, паралінгвістичної, міжособистісною, прогнозуючи педагогічний вплив соціального 
працівника в процесі безпосередньої комунікації з отримувачем соціальних послуг із метою вирішення його соціальних 
проблем, може бути окреслена як педагогічна, оскільки передбачає взаємовплив суб’єктів взаємодії з метою поліпшен-
ня соціальної ситуації отримувача соціальних послуг, його соціалізації, налагодження соціальних зв’язків тощо, тоб-
то розвитку та набуття соціального досвіду особистості. Встановлено, що міжособистісна взаємодія соціального 
працівника з отримувачем соціальних послуг може вважатися педагогічною за своєю сутністю й змістом, оскільки 
передбачає накопичення позитивних змін у розвитку й соціалізації особистості останнього. 

Ключові слова: взаємодія, педагогічна взаємодія, соціальний працівник, професійна підготовка.

Проблема різних аспектів професійної підготовки фахівців для соціальної сфери викликає неабиякий 
інтерес науковців, тому й погляди на цей процес із боку різних дослідників відрізняються за предметом 
наукового аналізу, оцінками й прогнозами розвитку цієї професії. Так, у дослідженні І. Савельчук (2016) [24] 
виокремлено провідні тенденції та періоди становлення професії соціального працівника; в дисертаційному 
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Matseykiv T. I. Ways, forms and methods of formations of civic competence of lyceum students during lessons o 
f history of Ukraine

The article discusses a formation of civic competence of lyceum students by means of teaching history of Ukraine. The 
author addresses an importance of high school in this process, which significantly expands students’ knowledge of the subject 
and of socio-historical life, human rights, contributes to formation of student’s human civic position. It is in high school that 
student’s willingness is actively formed to defend one’s rights, rights of other people, to build their individual and collective 
activity. The author clarifies the potential of the History of Ukraine in formation of civic competence of lyceum students, taking 
into account specific content of their educational and cognitive activities. The article suggests modern forms and methods 
of forming civic competence of young individuals, emphasising on improvement of approaches in using different learning 
models, etc. Based on a concept of key competencies, the author comes to conclusion that civic competence can be formed in all 
its components in Ukrainian history lessons. The implementation of civic education tasks during Ukrainian history lessons is 
based on improvement of curricula, textbooks, manuals which provide for an opportunity of civic competence formation. 

Methods of forming civic competence of students in history lessons of Ukraine include references in the content of teaching 
civics and systematic mastering and perception by high school students, teacher’s attention to the formation of civic skills of students 
as a separate task of the educational process, mandatory systematic use of interactive learning technologies, student in training. 
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дослідженні В. Савіцької (2015) [25] наголошено на діяльнісному (праксеологічному) характері професій-
ної підготовки фахівців соціальної сфери в університеті; у статті С. Горбунової-Рубан та А. Андрющенко 
(2015) [7] виділено два рівні соціальної роботи (загальний та спеціальний). Я. Співак (2018) [28] аналі-
зує зміст підготовки соціальних працівників до соціального захисту молоді, наголошуючи на необхідності 
залучення найбільш ефективного зарубіжного досвіду практики такої підготовки. Водночас зауважимо, що 
проблема взаємодії в названих вище працях не розглядається або розглядається побіжно. Зважаючи на всеза-
гальний характер категорії взаємодії, зазначимо, що в науці й практиці людської діяльності практично немає 
галузі, де б не існувала й не реалізувалася взаємодія в тій чи іншій формі. У найзагальнішому сенсі взаємо-
дія – це спільна дія (тому взаємодія категоріально взаємопов’язана з дією) кількох суб’єктів чи об’єктів, за 
якої результат дії одного з них впливає на іншого/інших і змінює їхній стан чи спосіб функціонування [31]. 
Науковці вирізняють численні види й типи взаємодії в різних галузях людської життєдіяльності. У поєднанні 
з проблемою професійної підготовки соціальних працівників поняття взаємодії набуває особливого змісту. 

У наукових працях, проаналізованих нами в процесі дослідження, зазначено різні форми взаємодії, що 
можуть використовуватися соціальним працівником у професійній діяльності – комунікативна, соціальна, 
психологічна, педагогічна. Так, комунікативна взаємодія вивчається науковцями (Т. Вашека, І. С. В. Гічан, 
2008 [5]; Л. Грицаєнко, 2017 [8]; Н. Коловоротна, 2013 [13]; В. Пасинок, 2012 [20] та ін.) найчастіше в площині 
лінгвістики та мовознавства. Щодо психологічної взаємодії соціального працівника з отримувачем соціальних 
послуг, то тлумачення її сутності в цій галузі науки залежить, передусім від наукової школи, в межах якої таке 
поняття розглядається (Дж. Уотсон, 1980 [30]; Ф. Варела, Е. Томсон, Е. Рош, 1993 [3]; Х. Махмуд, 2007 [1]; 
М. Нестерова, 2015 [18] та ін.). Соціальна взаємодія – чи не найбільш широкий з усіх названих вище видів 
взаємодії, яка може бути притаманна відносинам соціального працівника з отримувачем соціальних послуг. 
У соціальних науках (С. О. Кубіцький, Н. В. Неділько [16]; Ф. Мітчелл, Я. Шоу, Н. Лант [2] та ін.) цей тип 
взаємодії називають соціальною інтеракцією, що наближує розуміння сутності соціальної взаємодії до психо-
логічного її тлумачення. У найзагальнішому вигляді соціальна взаємодія – це форма соціального зв’язку, реа-
лізована в обмінних процесах між її учасниками. До таких обмінних процесів зараховують соціальний досвід, 
досвід діяльності (а також знання, вміння, навички), сукупність значущої інформації та ін. Соціальна взаємодія 
виявляє себе у взаємовпливі осіб, соціальних груп, спільнот – на рівні потреб, мотивів, інтересів, поведінкових 
установок, соціальних запитів тощо. Педагогічна взаємодія найчастіше розглядається науковцями (І. Зязюн, 
1997 [21]; Я. Коломинський, 2007 [14]; Є. Коротаєва, 2007 [15]; Н. Стельмах, 2016 [29] та ін.) суто в контексті 
педагогічної діяльності вчителів, викладачів та ін. та взаємодії суб’єктів освітнього процесу. Педагогічна вза-
ємодія в інших галузях життєдіяльності фактично не стала об’єктом наукових пошуків у гуманітарній пло-
щині. Це поняття частіше використовується, коли йдеться про підготовку до професійної діяльності соціаль-
них педагогів, адже соціальний педагог працює переважно в закладах освіти і має безпосереднє відношення до 
процесу виховання й соціалізації дітей шкільного віку (В. Загвязинський, О. Селіванова, 2012 [10]), де побіжно 
згадується про педагогічну взаємодію в соціальній сфері, передусім у діяльності соціального педагога школи.

Мета статті – визначити міждисциплінарний характер та зміст поняття «педагогічна взаємодія» в кон-
тексті професійної підготовки соціальних працівників у ЗВО. 

Загальновідомо, що підготовка соціальних працівників в Україні розпочалася у 1991 році, причому 
одразу на рівні закладів вищої освіти. Складність побудови вітчизняних моделей підготовки фахівців соці-
альної сфери полягала (і досі полягає, на нашу думку) в тому, що одночасно з практикою підготовки цих 
фахівців повинна була розвинутися й теорія та методологія самої науки – соціальної роботи. Щоправда, на 
початку розробки методологічних і теоретичних засад цього процесу вчені (І. Звєрєва (2004) [11], О. Без-
палько (2005) [4], Г. Лактіонова (2001) [27] та ін.) працювали над основами соціально-педагогічної науки, 
що забезпечувала зміст підготовки соціальних педагогів для закладів освіти та інших соціальних інституцій. 
Водночас питання підготовки соціального працівника до здійснення різних видів взаємодії фактично не 
вивчалися до останнього десятиліття. Щодо гуманітарної галузі, до якої належить й соціальна робота, то 
в цій площині найчастіше йдеться про такі тлумачення взаємодії:

1) взаємодія у філософії – як найзагальніше визначення взаємодії (взаємодія як універсальна форма руху 
й розвитку матеріальної системи [31]; як вимір взаємовпливу речей, взаємозв’язку між ними в процесі діяль-
ності, розвитку, пізнання [12]);

2) психологічна взаємодія – як процес психологічного впливу учасників взаємодії один на одного, «що 
породжує їхню взаємну зумовленість і зв’язок» [22];

3) соціальна взаємодія – як форма соціальних зв’язків, що забезпечує обмін та зміни в діяльності, соці-
альному досвіді, інформації соціального змісту, а також у знаннях, вміннях і навичках людей, що реалізу-
ються в їх взаємному впливі [9].

Крім того, кожна з представлених вище гуманітарних галузей використовує ще й суміжне поняття – 
«комунікативна взаємодія» (комунікація як інструментальна основа буття у філософії; як обмін соціальними 
знаковими системами в соціології; як спосіб психологічного впливу в психології).

Враховуючи особливість постановки питання про мету й завдання нашого дослідження, можемо конста-
тувати, що педагогічна взаємодія, здійснювати яку має бути готовий майбутній соціальний працівник, має 
характерні ознаки комунікативної, соціальної й психологічної взаємодії. 
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Різновидом комунікативної взаємодії є власне мовна взаємодія, тому так багато уваги в науковій літе-
ратурі приділяється когнітивним, етнокультурним, дискурсивним аспектам комунікації. Так, у межах про-
блеми нашого дослідження важливе значення мають аксіоми комунікативної взаємодії [26], а саме:

1) зміст, що передається у процесі комунікації, та зміст інтерпретації з боку іншого учасника комунікації, 
між собою явно не тотожні;

2) учасники комунікативної взаємодії повинні мати спільний комунікативний код, інакше задача кому-
нікації не буде вирішена; таким кодом науковці [35] вважають не лише мовну ідентичність, але й пару вер-
бальну та етнокультурну;

3) комунікативна взаємодія повинна мати спільне когнітивне поле, виражене певним тезаурусом, зрозу-
мілим для всіх учасників взаємодії;

4) всі учасники комунікативної взаємодії мають бути вмотивовані до її здійснення й досягнення резуль-
тату, який, щоправда, може бути різним в уявленнях комунікантів. Р. Якобсон [36] зазначав, що мають бути 
чітко розмежовані ролі «того, хто кодує, і того, хто декодує» повідомлення у процесі взаємодії;

5) в кожному акті взаємодії відображаються певні стандарти спілкування, притаманні тій чи іншій куль-
турі (субкультурі) та суспільним вимогам;

6) в кожному випадку взаємодії її учасники демонструють т.зв. «статус обличчя» (репрезентованого учас-
ником образу/ролі, якої він дотримується упродовж часу комунікації). Невідповідність утримуваних учасни-
ками взаємодії статусів обличчя призводить до зміни способу ы, зрештою, результату взаємодії;

7) на зміст комунікативної взаємодії впливає сама ситуація, з приводу якої відбувається комунікація, 
а також сфера спілкування, її інституційний контекст, певні зразки поведінки в такого роду ситуаціях. Так, 
взаємодія соціального працівника з отримувачем соціальних послуг має низку інституційних обмежень, 
що викликані, з одного боку, професійно-нормативними (передовсім, етичними) вимогами до діяльності 
соціального працівника, та певну залежність отримувача соціальних послуг від дискурсу комунікативної 
взаємодії з боку названого працівника як офіційної особи.

Щодо психологічної взаємодії, то відомі класичні теорії поведінки приділяють їй достатньо ваги й місця. Так, 
у класичній теорії біхевіоризму та необіхевіоризму взаємодія розглядається як рух до результату, яким проголо-
шується максимум здобутих винагород і мінімізація втрат у процесі взаємодії. Специфіка біхевіористичного 
підходу до проблеми взаємодії полягає в акценті на взаємодію людини і природи, яка спонукає кожного з нас 
до певних поведінкових реакцій. Психологічний когнітивізм представляє взаємодію як розвиток пізнавальних 
структур її учасників; лише в такому випадку взаємодія може вважатися ефективною. Вивчаючи когнітивну 
активність людини, О. Рубанець (2009) [23] зазначає, що участь людини у взаємодії поза межами приписа-
ного соціальною організацією знаходиться водночас і поза межами когнітивного. У площині символічного 
інтеракціонізму взаємодія розглядається як ключове поняття, бо, власне, вся взаємодія побудована на інтер-
акціях, насичених певними символами, без яких неможливе взаємосприйняття учасників взаємодії. Такими 
символами у взаємодії соціального працівника з отримувачем соціальних послуг, на нашу думку, можуть бути: 
а) символ надання максимально можливої допомоги з боку соціального працівника (символ професії); б) сим-
вол потреби в отриманні допомоги та сподівання на її надання (символ запиту). Г. Блюмер, як свідчать наукові 
розвідки Г. Чернової та Т. Слотіної [33], виокремив кілька основних положень теорії взаємодії, а саме:

1) люди діють на підставі певних значень, яких вони надають подіям, явищам, предметам;
2) ці значення з’являються, розвиваються і змінюються внаслідок взаємодії, що структурно складається 

з інтеракцій;
3) самі по собі значення є результатом суб’єктних інтерпретацій ыз боку учасників взаємодії; зміст і сут-

ність інтеракцій залежать від особливостей інтерпретації значень.
Найчастіше взаємодія як базове поняття зустрічається у психології спілкування, причому, окрім вже 

названих вище класичних теорій (біхевіоризму, когнітивізму, символічного інтеракціонізму), Г. Чернова 
та Т. Слотіна [33] виокремили ще кілька психологічних теорій взаємодії:

1) теорія дії Т. Парсона та М. Вебера, за якою взаємодія розглядається у площині відносин Діяча, 
«Іншого», самої комунікативної ситуації, а також норм і цінностей, у межах яких розгортається взаємодія;

2) теорія соціального зв’язку Я. Щепаньського, де взаємодія розглядається у зв’язку з просторовим, пси-
хічним, соціальним контактами. При цьому поняття взаємодії тлумачиться Я. Щепаньським як постійне 
здійснення певних дій, покликаних отримати зворотну реакцію з боку іншого учасника взаємодії;

3) теорія управління враженнями Е. Гофмана, або як її ще називають – теорія соціодрами; основні поло-
ження цієї теорії пояснюють різноманітні рольові позиції учасників взаємодії. Розробники теорії управління 
враженнями зазначають, що люди часто самі визначають ситуацію взаємодії, залежно від обраних ними 
ролей. Близькою за змістом до цієї теорії є також теорія соціальних ролей Т. Шибутані [34]. На його пере-
конання, розвиток і продовження взаємодії (у вигляді інтеракцій) можливе за умови, якщо учасники інтер-
претують наміри інших за допомогою прийняття певних ролей;

4) експериментальна теорія взаємодії Р. Бейлза. Наукові викладки цієї теорії знаходяться, на нашу думку, 
найближче до проблеми нашого дослідження, оскільки вчений сформулював чотири основні площини вза-
ємодії, які цілком можуть бути інтерпретовані щодо взаємодії соціального працівника й отримувача соці-
альних послуг (площини позитивних та негативних емоцій, площини постановки та вирішення проблеми).
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Соціальна взаємодія, як і будь-які інші типи взаємодії, розглядається фактично всіма гуманітарними 
науками. Сучасна соціологічна наука, як і психологія, використовує інтеракціоністський, соціодраматичний 
підходи, теорію соціального обміну. Тому, власне, ці підходи можна окреслити як належні до двох гумані-
тарних наук, або ж соціально-психологічні. 

Поняття і зміст педагогічної взаємодії часто розглядають в науці як систему – педагогічну систему 
навчання, виховання, розвитку особистості, соціалізації, комунікацій між суб’єктами освітнього процесу; 
тому поняття взаємодії і його зміст аналізуються як притаманні будь-яким педагогічним явищам і процесам. 
Крім того, вміння взаємодіяти тлумачиться численними науковцями (Т. Мартинюк [17], Р. Овчарова [19]) 
в контексті професійних компетентностей соціального педагога; натомість якщо йдеться про професійну 
компетентність соціального працівника, то вивчається, передусім, його комунікативна компетентність, що, 
безперечно, досить близька (але не тотожна) за змістом до педагогічної взаємодії в цій сфері.

На нашу думку, саме міжособистісна взаємодія соціального працівника з отримувачем соціальних послуг 
може вважатися педагогічною за своєю сутністю й змістом, оскільки передбачає накопичення позитив-
них змін у розвитку й соціалізації особистості останнього. Такий підхід до окреслення сутності педагогічної 
взаємодії є цілком зрозумілим; водночас зауважимо, що, на нашу думку, будь-яка професія типу «Людина-
Людина» передбачає реалізацію різноманітних видів взаємодії, в тому числі й педагогічної. Виходячи з ана-
лізу різноманітних (за галуззю) визначень взаємодії, можемо дійти низки висновків:

1) взаємодія соціального працівника з іншими суб’єктами його професійної діяльності (передусім, отри-
мувачами соціальних послуг) є соціальною за своїм професійним вмістом та відповідним дискурсом;

2) ця взаємодія є психологічною за інструментами впливу учасників взаємодії один на одного;
3) взаємодія соціального працівника з отримувачем соціальних послуг найчастіше є комунікативною, 

оскільки реалізується в процесі комунікації – вербальної, паралінгвістичної;
4) ця взаємодія може бути окреслена як педагогічна, оскільки передбачає взаємовплив суб’єктів взаємо-

дії з метою поліпшення соціальної ситуації отримувача соціальних послуг, його соціалізації, налагодження 
соціальних зв’язків тощо, тобто розвитку та набуття соціального досвіду особистості;

5) взаємодія соціального працівника з отримувачем соціальних послуг є різновидом міжособистісної 
взаємодії, що передбачає педагогічний вплив соціального працівника в процесі безпосередньої комунікації 
з отримувачем соціальних послуг із метою вирішення його соціальних проблем.

Висновки. Таким чином, нами обґрунтовано взаємодію як базове поняття дослідження й окреслено її як 
спільну дію (й тому взаємодія категоріально взаємопов’язана з дією) кількох суб’єктів чи об’єктів, за якої 
результат дії одного з них впливає на іншого/інших і змінює їхній стан чи спосіб функціонування. З’ясовано 
специфіку визначення взаємодії у філософії, психології, соціології, педагогіці. Сформульовано висновок, 
що педагогічна взаємодія, здійснювати яку має бути готовий майбутній соціальний працівник, має харак-
терні ознаки психологічної та комунікативної взаємодії, оскільки відбувається найчастіше в процесі комуні-
кації соціального працівника з отримувачем соціальних послуг; при цьому важливе значення має наявність/
відсутність в обох суб’єктів взаємодії певних психологічних рис та установок для ефективної взаємодії; за 
своїм змістом означена взаємодія є соціальною, оскільки стосується переважно соціальних проблем отриму-
вача соціальних послуг; врешті-решт, поєднання всіх істотних характеристик кожного типу взаємодії гаран-
тує успішну педагогічну взаємодію соціального працівника з отримувачем соціальних послуг. Взаємодія 
соціального працівника з отримувачем соціальних послуг найчастіше є комунікативною, оскільки реалі-
зується в процесі комунікації – вербальної, паралінгвістичної; ця взаємодія може бути окреслена також як 
педагогічна, оскільки передбачає взаємовплив суб’єктів взаємодії з метою поліпшення соціальної ситуації 
отримувача соціальних послуг, його соціалізації, налагодження соціальних зв’язків тощо, тобто розвитку 
та набуття соціального досвіду особистості.
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Mykhniuk S. V. Interaction as a base type of a social worker’s tasks: analysis of the concept
This article explores interaction as an essential concept of research and specifies it as an interplay (thus the interaction 

lies within the same category as the action) between a number of subjects or objects, and which explains how the action of one 
of the subjects impacts other(s) and changes their condition or how they function. The piece defines the specifications of inter-
action in philosophy, psychology, sociology, and pedagogy. 

The author comes to the conclusion that pedagogical interaction, which is a fundamental task for every future social work-
er, has characteristics of the psychological and communicational interactions because happens most frequently in the process 
of communication between a social worker and his client which heavily depend on the absence or presence of a certain psy-
chological traits and patterns required for the efficient collaboration in a behavior of a both subjects of the interaction. It is 
explained that the interaction between a social worker and other subjects of his professional activities, clients in a first place; 
is social in its professional competence core and corresponding discourse; is psychological by the matters of the influence that 
interaction participants are using; is communicational since it is happening through communication – verbal, paralinguistic; 
interpersonal, predicting the pedagogical influence of a social worker in the process of direct communication with the recipient 
of social services in order to solve his social problems and can be described as pedagogical because it supposes mutual influ-
ence of subjects with the goal of client’s social state, his socialization, improvement of his social connections, etc. to develop 
and enrich person's social experience. It is discovered that the interpersonal interaction of a social worker with a recipient 
of social services can be considered pedagogical in nature and content, as it involves the accumulation of positive changes in 
the development and socialization of the recipient.

Key words: interaction, pedagogical interaction, social worker, professional training.


