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Термінологічний аналіз свідчить, що поняття «діалогічне 
спілкування» розглядається у педагогіці на двох рівнях: як 
об’єктивована форма демократичної взаємодії у шкільному житті (Г. 
Бірюкова, О. Галян, Г. Давидова, Т. Дикун, М. Каган, Т. Качан, С. 
Малишева, О. Матвєєва, О. Ткаченко, Н. Федорова, А. Шемшуріна) і як 
спосіб забезпечення метапотреб дитини у прийнятті та глибинному 
особистісному контакті (В. Андрієвська, Б. Братусь, Н. Володько, 
А. Добрович, Г. Ковальов, В. Рижов, Н. Савіна, Т. Флоренська, 
Н. Янченко). Наведемо визначення поняття «діалогічне спілкування» 
у вітчизняних педагогічних джерелах. 

А. Реан визначає діалогічне спілкування як взаємодію педагога з 
учнями в освітньому процесі, спрямовану на створення сприятливого 
психологічного клімату, сприяння більш повному розвитку 
особистості [8].  

Діалог – співбуття, в якому вплив поступається психологічній 
єдності учасників співробітництва, стають можливими справжня 
співтворчість й особистісний розвиток [3]. 

Діалогічне спілкування, за І. Бужиною, передбачає особистісну 
рівність, суб’єкт-суб’єктні відносини, конвергенцію потреб педагога й 
учнів, накопичення потенціалу злагоди й співробітництва, свободу 
дискусії, прагнення до творчості, особистісного й професійного росту, 
переважання прийомів, що організують самостійну діяльність 
студентів. Це взаємодія, для якої важливий контакт на основі 
співробітництва і взаємної зацікавленості [2]. 
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А. Добрович, Н. Федорова, Т. Флоренська вважають діалогічне 
спілкування вищим, духовним рівнем спілкування, що передбачає 
глибинне особистісне перейняття проблемами й інтересами 
співрозмовника, спільний пошук істини, прагнення до єдності і 
злагоди. Глибина діалогічного взаємопроникнення зумовлює рівень 
духовності спілкування. Діалог передбачає ставлення до людей як до 
самоцінності, здатність до децентрації, самовіддачі і любові як способу 
реалізації цього ставлення. Діалог – система спеціально організованих 
інтеракцій, спрямованих на вирішення тих чи інших завдань у 
навчанні, що передбачають рівноправність, партнерський характер 
взаємодії, взаєморозуміння, обмін поглядами, ідеями, позиціями, 
зазначають Г.Бірюкова, Г.Давидова, Н.Лабунська. 

Так, серед педагогічних поглядів Г. Сковороди знаходимо як ідеї, 
тотожні принципам діалогічного спілкування, так і позначення 
взаємозв’язку якості педагогічного спілкування з рівнем духовного 
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По-четверте, готовність до діалогу – один із універсальних 
показників сформованості індивіда як особистості. Ця готовність 
включає в себе спрямованість на пошук суті цінностей, що 
пред’являються, можливість суб’єктивно сприймати інформацію. 
Тільки через діалогічність виникають ціннісно-смислові зрушення, 
зміна свідомості людини. 

По-п’яте, специфіка діалогу полягає у зверненні і в підтримці 
вищої сторони людської особистості, що дозволяє вийти на якісно 
інший рівень спілкування, гармонізувати стосунки з іншими і з самим 
собою. 
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