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Проблема «дидактогенія» та шляхи її вирішення 

Бекетова Олена 

Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент Л. С. Філатова 

 

На сьогоднішній день великої актуальності набула проблема психічного 

здоров’я школярів. Для того, щоб молодші школярі комфортно почували себе в 

освітньому процесі та у майбутньому змогли легко виконувати поставлені 

перед ними завдання та ладнати з колективом, учителю варто детально вивчати 

різні проблеми психіки, що можуть виникнути в учнів та шляхи їх 

профілактики. Саме на це покликана Концепція розвитку охорони психічного 

здоров’я в Україні на період до 2030 року. 

Молодші школярі у ході навчання переживають багато психічних станів. 

Серед них можна виділити й негативні, один з яких має назву «дидактогенія». 

Детальним вивченням цього питання займались різні вчені, педагоги та 

психологи, серед яких: Болтівець С. І., Кодохмаєва Ф. А., Літвіненко Н. В., 

Медчук І. К., Платонов К. І., Тельнюк І. В., Хохлов Л. К., Худік В. А., Шевелева 

В. С., Шипов А. А. та інші. 

Саме поняття «дидактогенія» було введено у практику педагогіки та 

психології психогігієністом К. І. Платоновим, який вважав, що дидактогенія – 

це негативний психічний стан учнів, викликаний порушенням педагогічного 

такту з боку вчителя або іншої особи, що реалізує виховний процес. 

Необачно сказане слово, якась необдумана дія з боку педагога, занадто 

великі очікування від учня та певні публічні роздуми, про їх не виконання 

можуть здаватись, на перший погляд, не занадто серйозними речами, але, 

насправді, несуть за собою тяжкі наслідки, формуючи деякі психічні розлади в 

школяра, що залишаться з ним на все життя. 

Серед основних ознак дидактогенії виділяють: порушення відносин 

«учитель-учень», категоричне небажання дитини йти до школи, високий рівень 

особистісної тривожності, непосидючість, схильність до стресу, постійні 

хвилювання, занижену самооцінку, неврози, депресію молодших школярів. 

Іноді спостерігається агресивна девіантна поведінка. Щодо фізичних проявів, 

то це болі в животі, болі в серці, порушення дихання, стійкий безпричинний 

кашель, затяжні неспецифічні «простудні» захворювання. 

Для запобігання виникненню подібних проблем, учитель повинен 

сформувати в собі певні особливості поведінки у ході освітнього процесу: 

зняття блокуючих комунікативних афектів на заняттях, надання комунікативної 

підтримки в процесі навчання, доступний виклад навчального матеріалу, оцінка 

індивідуальних особливостей учнів, правильна оцінка базового рівня знань 

учнів і співвіднесення їх з вимогами програми, встановлення зворотного 

зв'язку, формування мотивації навчання, розвиток навичок самовиховання, 

самоконтролю, самоаналізу, самооцінки своєї роботи, поведінки тощо. 

Отже, правильна й адекватна поведінка педагога може виступати 

запорукою здорових взаємовідносин у системі педагогічної взаємодії «вчитель-

учень» та стати гарним підґрунтям для успішного, гармонійного розвитку й 

навчання дитини. 


