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1. Педагогічне спілкування, його функції, види, структура    

 

Сфера педагогічної праці відноситься до такого виду професійної діяльності, в 

якому провідну роль відіграє спілкування. Спілкування є основним засобом, 

через який здійснюється реалізація завдань навчання і виховання. У цьому 

контексті педагогічне спілкування заключає в собі могутній резерв підвищення 

професійної майстерності педагога, удосконалення організації педагогічної 

діяльності і навчально-виховного процесу. 

 

Професійно-педагогічне спілкування є системою способів та прийомів 

соціально-психологічної взаємодії педагога і вихованців, змістом якої є обмін 

інформацією, здійснення виховного впливу, організація взаємовідносин. 

 

Причому, педагог виступає як ініціатор цього процесу, організує його і керує 

ним. 

 

Педагогічне спілкування – професійне спілкування вчителя з учнем, яке має ряд 

функцій і спрямоване на створення сприятливого психологічного клімату в 

системі “учитель – учень” і “учень – учень”. 

 

Підкреслюючи значимість навчально-виховних функцій педагогічного 

спілкування, О.О.Леонтьєв відзначає, що “оптимальне педагогічне спілкування 

— таке спілкування вчителя (і ширше — педагогічного колективу) із 

школярами в процесі навчання, яке створює найкращі умови для розвитку 

мотивації учнів і творчого характеру навчальної діяльності, для формування 

особистості школяра, забезпечує сприятливий емоційний клімат навчання 



(зокрема, перешкоджає виникненню психологічного бар’єру), забезпечує 

управління соціально-психологічними процесами в дитячому колективі і 

дозволяє максимально використовувати в навчальному процесі особистісні 

властивості вчителя”. 

 

Педагогічне спілкування передбачає виконання системи важливих функцій: 

 

·         обмін інформацією між педагогом та учнями, 

 

·         міжособистісне пізнання, 

 

·         організація та регуляція взаємостосунків і спільної діяльності, 

 

·         здійснення виховного впливу, 

 

·         педагогічно доцільна самопрезентація педагога. 

 

Педагог у своїй діяльності прагне реалізувати всі функції спілкування: бути і 

джерелом інформації, і людиною, що пізнає іншу людину або групу людей, і 

організатором колективної діяльності та взаємовідносин. Педагогічне 

спілкування допомагає вчителеві організувати взаємодію на уроці і поза ним як 

цілісний процес. Не обмежуючись лише інформаційною функцією, воно 

створює умови для обміну ставленнями, переживаннями, допомагає 

самоутвердженню школяра в колективі, забезпечує співробітництво і 

співтворчість у класі. 

 

За статусом педагог і учні діють з різних позицій: учитель організовує 

взаємодію, а учень сприймає, залучається до неї. Для того, щоб учень став 

активним співучасником педагогічного процесу, необхідно забезпечити 

суб’єкт-суб’єктний характер педагогічних стосунків, який полягає у рівності 

психологічних позицій, взаємній гуманістичній спрямованості, активності 

педагога та учнів, взаємопроникненні їх у світ почуттів та переживань, 

готовності до прийняття аргументів співрозмовника, взаємодії з ним. 

 

Головними ознаками педагогічного спілкування на суб’єкт-суб’єктному рівні є: 

особистісна орієнтація співрозмовників (здатність бачити і розуміти 

співрозмовника), рівність психологічних позицій співрозмовників 

(недопустиме домінування педагога у спілкуванні, він повинен визнавати право 

учня на власну думку, позицію), проникнення у світ почуттів і переживань, 

готовність прийняти точку зору співрозмовника (спілкування за законами 

взаємної довіри, коли партнери вслухаються, розділяють почуття одне одного, 

співпереживають, має особливий педагогічний ефект), нестандартні прийоми 

спілкування (відхід від суто рольової позиції вчителя). 

 



Залежно від типу (суб’єкт-суб’єктне, суб’єкт-об’єктне) спілкування вчителя 

може бути функціонально-рольовим або особистісно-орієнтованим. 

Функціонально-рольове спілкування є суто діловим, стандартизованим, 

обмеженим вимогами рольових позицій. Особисті мотиви, ставлення педагога й 

учня не враховуються й не виявляються. Головна мета його полягає у 

забезпеченні виконання певних дій. Особистісно-орієнтоване спілкування є 

складною психологічною взаємодією, яка передбачає виконання певних 

нормативних функцій з виявом особистого ставлення, почуттів. Головна його 

мета спрямована не так на виконання завдань, як на розвиток особистості учнів. 

Вимагає такого рівня внутрішньо детермінованої активності особистості, за 

якого вони не йдуть за обставинами, що складаються в педагогічному процесі, а 

здатні самі створювати ці обставини, виробляти свою стратегію, свідомо і 

планомірно удосконалювати себе. 

 

Психологічний портрет учителя, налаштованого на особистісно-орієнтоване 

спілкування: відкритість, доступність, створення для дітей можливостей 

висловлювати свої думки і почуття; справедливість, довіра до дітей, визнання їх 

неповторності, гідності; зацікавленість життям учнів, увага до їхніх проблем; 

емпатійне розуміння (здатність бачити поведінку учня його ж очима, відчувати 

його внутрішній світ); готовність завжди допомогти учням. 

 

Для пізнання технології професійно-педагогічного спілкування доцільно у 

процесі безпосередньої педагогічної комунікації виділити певні елементи, 

етапи. 

 

  

Структура педагогічного спілкування 

 

Структуру процесу професійно-педагогічного спілкування складають такі 

чотири етапи: 

 

1. Моделювання педагогом майбутнього спілкування (прогностичний етап). У 

цей час окреслюються контури майбутньої взаємодії: планування й 

прогнозування змісту, структури, засобів спілкування. Змістом спілкування є 

формування мети взаємодії (для чого?), аналіз стану співрозмовника (чому він 

такий?) та ситуації (що сталося?). Тоді ж передбачають можливі способи 

комунікації, прогнозують сприймання співрозмовником змісту взаємодії. 

Цільова установка вчителя має вирішальне значення. Передусім він повинен 

подбати про залучення учня до взаємодії, створення творчої атмосфери, 

відкрити простір для його індивідуальності. Це вимагає від нього вміння 

сприймати й відповідно оцінювати людину. 

 

2. «Комунікативна атака» — завоювання ініціативи, встановлення емоційного і 

ділового контакту. Педагогові важливо володіти технікою швидкого входження 

у взаємодію, прийомами динамічного впливу. 



 

До найефективніших механізмів впливу належать: 

 

·           зараження (підсвідомий емоційний відгук у взаємодії з іншими людьми 

на підставі співпереживання з ними. Має невербальний характер); 

 

·           навіювання (цільове свідоме «зараження» однією людиною інших 

мотиваціями певних дій, змістом чи емоціями в основному за допомогою 

мовленнєвого впливу на основі некритичного сприйняття інформації); 

 

·           переконання (усвідомлений аргументований і вмотивований валив на 

систему поглядів індивіда); 

 

·           наслідування (засвоєння форм поведінки іншої людини на основі 

підсвідомої і свідомої ідентифікації себе з нею). 

 

3. Керування спілкуванням — свідома і цілеспрямована організація взаємодії з 

коригуванням процесу спілкування відповідно до його мети. На цьому етапі 

відбувається обмін інформацією, оцінками інформації, взаємооцінка 

співрозмовників. Важливою є атмосфера доброзичливості, в якій учень зміг би 

вільно виявляти своє «Я», відчувати позитивні емоції від спілкування. 

Уступаючи учневі ініціативу, педагог делегує йому право й необхідність 

самостійного аналізу подій» фактів. Він мусить виявляти інтерес до учня, 

сприймати інформацію від нього (активно слухати), висловлювати судження, 

передаючи учневі свій оптимізм і впевненість в успіху, ставити перед ним 

яскраві цілі, окреслювати шляхи їх досягнення. 

 

Головне на початку взаємодії вчителя з учнями — встановити цілісний контакт 

з ними, привернути їх увагу. Досягають цього насамперед мовленнєвими 

засобами. Педагог вітає учнів, пояснюючи значущість наступної комунікації, 

повідомляючи їм цікаву інформацію чи формулюючи проблемне запитання. 

Водночас він організовує простір навчальної взаємодії: розвішує таблиці, 

оформлює дошку, готує наочне приладдя, дидактичні матеріали. Цим він 

актуалізує увагу учнів, спонукає їх до участі в навчально-пізнавальній 

діяльності. Привернути увагу може і пауза. Але найчастіше поєднують кілька 

елементів: голосову розрядку, гумористичну репліку, казус, запитання до 

аудиторії, коментування тощо. 

 

Методи завоювання уваги аудиторії поділяють на пасивні й агресивні. Пасивні 

методи полягають у тому, що вчитель фокусує увагу аудиторії на своїй 

особистості, послідовно організуючи її. Агресивні методи використовують 

сильні, впевнені в собі експресивні педагоги, миттєво привертаючи до себе 

увагу аудиторії, неначе гіпнотизуючи її. Такий стан аудиторії вони утримують 

стільки, скільки потрібно для вирішення педагогічного завдання. Нерідко 

використовують темпоритми і педагогічну монотонність, за допомогою яких 



педагог ніби «пробивається» у свідомість слухачів, присипляючи, а потім 

напружуючи її, доводячи до кульмінації почуттєвих переживань. 

 

4. Аналіз спілкування — порівняння мети, засобів з результатами взаємодії, 

моделювання подальшого спілкування (етап самокоригування). 

 

  

2. Стиль педагогічного спілкування    

 

Стиль педагогічного спілкування — це усталена система способів та прийомів, 

які використовує вчитель під час взаємодії з учнями, їх батьками, колегами по 

роботі. 

 

Під стилем педагогічного спілкування розуміють індивідуально-типологічні 

особливості соціально-психологічної взаємодії педагога та учнів. 

 

У стилі спілкування знаходять своє вираження: 

 

·         особливості комунікативних можливостей учителя; 

 

·         характер взаємовідносин педагога і вихованців, що склався; 

 

·         творча індивідуальність педагога; 

 

·         особливості учнівського колективу. 

 

Стиль педагогічного спілкування залежить він від особистісних якостей 

педагога і комунікативної ситуації. До особистісних якостей належать 

ставлення вчителя до дітей (активно-позитивне, пасивно-позитивне, 

ситуативно-негативне, стійке негативне) та володіння організаторською 

технікою. 

 

За активно-позитивного ставлення педагог виявляє ділову реакцію на діяльність 

учнів, допомагає їм, відчуває потребу у неформальному спілкуванні. 

Вимогливість, поєднана із зацікавленістю в учнях, викликає взаємодовіру, 

розкутість, комунікабельність. Пасивно-позитивне ставлення фокусує увагу 

вчителя на вимогливості та суто ділових стосунках. Таке спілкування 

характеризується сухим, офіційним тоном, браком емоційності, що збіднює 

спілкування і гальмує творчий розвиток вихованців. Негативне ставлення, що 

залежить від перепаду настрою вчителя, породжує в дітей недовіру, 

замкненість, нерідко лицемірство, брутальність тощо. Викликаючи негативне 

ставлення до себе, такий учитель працює і проти предмета, який викладає, і 

проти школи, і суспільства загалом. 

 



Ставлення до дитини детермінує організаторську діяльність вчителя, визначає 

загальний стиль його спілкування, який може бути авторитарним, 

демократичним і ліберальним. 

 

1. Авторитарний. За такого стилю спілкування вчитель сам вирішує всі питання 

життєдіяльності класу, визначає кожну конкретну мету, виходячи лише з 

власних установок; суворо контролює виконання будь-якого завдання і 

суб’єктивно оцінює досягнуті результати. Цей стиль керівництва є засобом 

реалізації тактики диктату й опіки, і у випадку протидії школярів владному 

тиску вчителя, веде до конфронтації. 

 

2. Ліберальний (поблажливий, анархічний). Такий стиль спілкування 

характеризується прагненням педагога не брати на себе відповідальність. 

Формально виконуючи свої обов’язки, учитель, що застосовує подібний стиль, 

намагається самоусунутися від керівництва колективом школярів, уникає ролі 

вихователя, обмежується виконанням лише викладацької функції. Зазначений 

стиль є засобом реалізації тактики невтручання, в основі якої лежить 

байдужість і незацікавленість проблемами шкільного життя. Наслідком такої 

позиції вчителя є втрата поваги і контролю над школярами, погіршення 

дисципліни, нездатність позитивно впливати на особистісний розвиток учнів. 

 

3. Демократичний стиль. За такого стилю спілкування вчитель орієнтований на 

розвиток активності учнів, залучення кожного до розв’язання спільних завдань. 

Основу керування в даному випадку складає опора на ініціативу класу. 

Демократичний стиль — найбільш сприятливий спосіб організації реального 

співробітництва педагога і школярів. 

 

Стиль спілкування визначає три типи вчителів: «проактивний», «реактивний» і 

«надактивний». Перший — ініціативний в організації спілкування, 

індивідуалізує свої контакти з вихованцями, його настанова змінюється 

відповідно до досвіду. Він знає, чого хоче, і розуміє, що в його поведінці сприяє 

досягненню мети. Другий — також гнучкий у своїх настановах, але внутрішньо 

слабкий. Не він особисто, а вихованці диктують характер його спілкування з 

класом. У нього розпливчасті цілі та відкрито пристосувальна поведінка. Третій 

— схильний до гіпертрофованих оцінок своїх учнів і вибудовування 

нереальних моделей спілкування. На його думку, коли учень активніший від 

інших — він бунтар і хуліган, а коли пасивніший — ледар і нероба. Видумані 

ним же оцінки змушують такого вчителя діяти відповідним чином: він час від 

часу впадає в крайнощі, підпорядковуючи своїм стереотипам реальних учнів. 

 

В.А.Кан-Калик пропонує розрізняти стилі педагогічного спілкування залежно 

від продуктивності їх виховного впливу. 

 

1. Спілкування на основі захоплення спільною творчою діяльністю. В основі 

даного стилю — єдність високого професіоналізму педагога та його етичних 



поглядів. Адже захоплення спільним з учнями творчим пошуком — результат 

не тільки комунікативної діяльності учителя, але значною мірою його 

ставлення до педагогічної діяльності в цілому. 

 

2. Спілкування на основі товариської прихильності. Товариська прихильність 

— важливий регулятор спілкування взагалі і педагогічного зокрема. 

А.С.Макаренко стверджував, що педагог, з одного боку, повинен стати 

старшим товаришем і наставником, з іншого — співучасником спільної 

діяльності. 

 

3. Спілкування-дистанція. Сутність його полягає в тому, що в системі стосунків 

педагога і учнів запобіжником виступає дистанція. Проте й тут слід 

дотримуватися міри. Гіпертрофована дистанція веде до формалізації 

спілкування вчителя і учнів, перешкоджає створенню справжньої творчої 

атмосфери. Безперечно, дистанція повинна існувати. Проте вона має випливати 

із загальної логіки відносин учителя і учнів, а не диктуватися вчителем. 

Дистанція виступає як показник провідної ролі вчителя, будується на його 

авторитеті. Перетворення “дистанції” на домінанту педагогічного спілкування 

різко знижує загальний творчий рівень спільної діяльності педагога та учнів. Це 

веде до формування між ними авторитарних стосунків, що зрештою негативно 

позначається на результатах виховання. 

 

До спілкування-дистанції нерідко вдаються вчителі-початківці, які бояться 

учнів і намагаються таким чином утвердити свій авторитет. Проте такий стиль 

спілкування, як правило, не досягає мети, оскільки дистанція не може бути 

підставою педагогічного авторитету. 

 

4. Спілкування-залякування. Цей стиль спілкування, до якого іноді теж 

звертаються початкуючі вчителі, пов’язаний в основному з невмінням 

організувати продуктивне спілкування на основі захоплення спільною 

діяльністю. Адже таке спілкування сформувати нелегко, і молодий учитель 

нерідко йде по лінії найменшого опору, вибираючи спілкування-залякування чи 

дистанцію у крайньому їх прояві. Стосовно розвитку творчості або можливості 

здійснення саме виховного впливу на учнів, а не просто ситуативного 

керування їхньою поведінкою даний стиль спілкування є безперспективним. 

 

5. Спілкування-загравання — стиль, знову ж таки найбільш характерний для 

початкуючих вчителів і пов’язаний з невмінням організувати продуктивну 

педагогічну взаємодію. Цей стиль спрямований на те, щоб завоювати хибний, 

дешевий авторитет у дітей, що суперечить вимогам педагогічної етики. Він 

відображає, з одного боку, намагання молодого вчителя швидко встановити 

контакт з дітьми, бажання сподобатися класові, а з іншого — відсутність 

необхідної загальнопедагогічної та комунікативної культури, умінь та навичок 

педагогічного спілкування, досвіду професійної комунікативної діяльності. 

Побоюючись спілкування з класом і одночасно бажаючи налагодити контакт з 



учнями, вчитель зосереджує увагу не стільки на змістовій стороні взаємодії, 

скільки на проблемах взаємин, які набувають гіпертрофованого значення. 

 

Запорукою продуктивного стилю педагога є його спрямованість на дитину, 

захопленість своєю справою, професійне володіння організаторською технікою, 

делікатність у стосунках. 

 

Дуже важлива роль установки вчителя у педагогічному спілкуванні. Установка 

— це стійка схильність людини до певної форми реагування, за допомогою якої 

може бути задоволена та чи інша потреба. 

 

Вона спонукає людину орієнтувати свою діяльність у певному напрямі й діяти 

послідовно щодо всіх об’єктів і ситуацій, віддзеркалює стан особистості на 

основі взаємодії між потребами та їх задоволенням, забезпечує легкість, 

автоматичність та цілеспрямованість поведінки. Установка може бути 

основним чинником, який опосередковує активну взаємодію людини та 

соціального середовища. Завдяки багаторазовому повторенню так званих 

установочних ситуацій поступово формуються «фіксовані установки людини», 

які непомітно для неї самої впливають на її життєву позицію. Установки 

можуть бути як позитивними (поведінка школяра, основана на позитивному 

ставленні його до вчителя), так і негативними, упередженими (ставлення 

вчителя до невстигаючих учнів, які ще й порушують поведінку). 

 

Роль установки в педагогічному спілкуванні було досліджено під час 

експерименту, який увійшов у історію педагогіки, як «ефект Пігмаліона». 

Американські психологи Розенталь і Джекобсон після психологічного 

обстеження школярів, визначення рівня їх розумового розвитку повідомили 

вчителям, що в класах є учні з високим інтелектуальним потенціалом, назвавши 

їх прізвища. При цьому були названі діти, які насправді мали різні успіхи й 

здібності. Через деякий час психологи виявили найпомітніші успіхи в розвитку 

тих дітей, які були названі серед кращих, але мали посередні оцінки. Сталося це 

тому, що вчителі, дізнавшись про неабиякі здібності своїх вихованців, змінили 

установку щодо них. Навіть якщо рівень знань дитини був вельми невисокий, 

учитель почав уважніше придивлятися до неї, а це змінювало його ставлення до 

учня і характер стосунків загалом. Вчитель, як Пігмаліон, через атмосферу 

уваги і піклування у класі, доброзичливої вимогливості і любові створював 

умови для ефективного розвитку дитини. А найголовніше — він дивився на 

дитину, як на талановиту і робив усе для того, щоб розвинути цей талант. Тому 

установка завжди повинна бути тільки позитивною, оптимістичною. 

 

Розрізняють поняття “індивідуальний стиль педагогічного спілкування”. 

Практика свідчить, що нерідко один і той же метод впливу, який 

використовується різними педагогами, дає неоднаковий ефект, і не тому, що не 

відповідає ситуації, а тому, що чужий самій особистості педагога. 

 



Невідповідності стилю спілкування і особистості часто не вистачає майбутнім 

педагогам, багатьом учителям-початківцям. 

 

Багато студентів утилітарно-учнівськи підходять до оволодіння способами 

педагогічного спілкування. Вони свідомо чи несвідомо копіюють стилі 

спілкування найближчого соціального оточення, охоче запозичують 

запропоновані їм стереотипи педагогічних дій, не маючи достатньо знань про 

своє "Я" і не зіставляючи свої індивідуальні якості і можливості із змістом і 

формами власної комунікативної поведінки. 

 

Формуючи індивідуальний стиль педагогічного спілкування, педагог повинен 

виявити особливості свого психофізичного апарату як компоненту творчої 

індивідуальності, через який здійснюється трансляція його особистості дітям. А 

потім звернути увагу на відповідність (не відповідність) своїх комунікативних 

можливостей індивідуально-типологічним особливостям дітей. 

 

Правильно знайдений індивідуальний стиль педагогічного спілкування сприяє 

вирішенню цілого комплексу задач: 

 

·           педагогічний вплив стає адекватним особистості педагога, процес 

спілкування з аудиторією стає приємним; 

 

·           суттєво полегшується процедура налагодження взаємовідносин з 

учнями; 

 

·           підвищується ефективність передачі інформації. 

 

І все це проходить на фоні емоційного благополуччя педагога і учнів на всіх 

етапах навчання. 

 

Можливі випадки формування не індивідуального стилю, а псевдостилю, який 

проявляється у виробленні помилкових, хибних індивідуальних прийомів і 

способів роботи, що не забезпечують високі результати діяльності і затримують 

розвиток здібностей. Псевдостиль, на думку Є. С. Клімова, – це система 

прийомів, які забезпечують ситуаційний пристосувальний ефект і з 

принципової точки зору не можуть бути прийнятими. 

 

Псевдостиль може формуватися по-різному: стихійно – на основі незнання 

справжніх прийомів і способів роботи, незнання своїх індивідуальних 

особливостей; шляхом наслідування "зразків" товаришів, викладачів, учителів-

наставників, у яких зовсім інші типологічні особливості. Формування 

псевдостилю небезпечне тим, що студент, який виробив неправильний стиль, 

закріплює його, а процес перероблення завжди більш складний і важчий. 

Псевдостиль і негативні риси особистості гальмують успішне навчання 



майбутнього вчителя, не сприяють набуттю глибокої системи знань, 

формуванню індивідуального стилю, розвитку здібностей студентів. 

 

  

4.Мистецтво педагогічного спілкування 

 

Володіння технологією спілкування допомагає педагогу організувати 

правильну поведінку у конкретній ситуації. Неправильний педагогічний вплив 

або неправильна форма спілкування, вибрана для взаємодії, тобто 

“технологічна” непідготовленість до спілкування, може привести до конфлікту 

між учителем і учнем. 

 

До найпоширеніших причин виникнення педагогічних конфліктів у взаємодії 

«вчитель — учень», «вчитель — учні» належать: 

 

·           нездатність учителя прогнозувати на уроці поведінку учнів. 

Несподіваність їх вчинків часто порушує запланований перебіг уроку, викликає 

в учителя роздратування та прагнення будь-якими засобами подолати конфлікт. 

А обмеженість інформації про причини того, що трапилось, ускладнює вибір 

оптимальної поведінки, засобів впливу на клас; 

 

·           намагання вчителя будь-якими засобами зберегти свій соціальний статус 

за рахунок зниження статусу учня. Вчитель вживає вирази низького стилю 

(«розвісив вуха», «роззявив рота», «вештаєшся», «Що ти верзеш?»). Це 

порушує принципи взаємодії, доводить ситуацію до конфлікту; 

 

·           оцінювання вчителем не окремого вчинку учня, а його особистості 

(«роззява», «дурень», «нахаба»). Це визначає ставлення до учня інших вчителів 

та свідків (особливо у поч. школі); 

 

·           суб’єктивізм учителя у сприйнятті вчинку учня, недостатня 

інформованість про його мотиви; 

 

·           намагання суворо покарати учня, мотивуючи це тим, що зайва суворість 

не завадить; 

 

·           невміння спрогнозувати наслідки необ’єктивного оцінювання вчинків 

дітей; 

 

·           нездатність до самоконтролю (роздратованість, брутальність, 

знервованість, нетактовність, грубість, мстивість, самовдоволеність, 

безпорадність та ін.). Конфліктують з учнями вчителі з негнучким мисленням, 

стереотипністю оцінок, шаблонним підходом до їх запитів та інтересів, 

нездатністю оцінювати об’єктивність вимог до учнів. Особливо небезпечні їх 



недовіра і підозра. Свою прискіпливість до учнів вони вважають вимогливістю, 

а вимогливість до себе з боку учнів сприймають як посягання на авторитет; 

 

·           брак педагогічних здібностей; 

 

·           незадовільна організація роботи у педагогічному колективі; 

 

·           застосування покарання без урахування позиції учнів. 

 

Кожна помилка вчителя при вирішенні конфліктів травмує учнів, вселяє 

недовіру до нього, порушує систему взаємин між учителем і учнями. У 

педагога виникає глибокий стресовий стан, незадоволення своєю працею, 

нездорове усвідомлення залежності професійного самопочуття від поведінки 

учнів. 

 

Керівники шкіл часто звинувачують вчителя у виникненні конфліктів, а 

вчитель свою провину визнає рідко. Найчастіше вони трапляються в учителів, 

які цікавляться лише рівнем засвоєння предмета. 

 

Ситуація на уроці доходить до конфлікту, як правило, із невстигаючим учнем. 

Тому в інтересах вчителя виявляти до них особливу увагу, своєчасно надаючи 

їм допомогу. 

 

Буває, що конфлікт виникає внаслідок покарання за недисциплінованість на 

уроці поганими оцінками з предмета. Це не тільки консервує особистий 

конфлікт, а знижує зацікавленість в учня до предмета. Немало конфліктів 

спричинює низький рівень педагогічного спілкування вчителів, які не можуть 

своєчасно зупинитися, уникнути різких слів, негативних узагальнень та 

перебільшень («Від тебе ніколи не почуєш нічого розумного», «Ти завжди 

брешеш», «Таких, як ти, і у в’язницю не беруть» тощо), загрозливих оборотів у 

якості попереджень («Дивіться ж мені, щоб зробили...», «Спробуйте мені тільки 

не...». Це ображає вихованців, підриває довіру до здатності педагога бути 

справедливим. 

 

Виділяють і негативні стереотипи педагогічної поведінки, що породжують 

незадоволення учнів вчителями, стимулюють розвиток конфліктів: емоційні 

спалахи, дратівливість через дрібниці; безпідставні дії; використання дитячих 

методів дисциплінування, відкритий розподіл учнів за симпатіями; 

залякування, вимоги у формі погроз; надмірна фіксація уваги на недоліках 

учнів; привселюдні образи; втручання у світ особистісних стосунків хлопців і 

дівчат; негативна оцінка інших вчителів при учнях тощо. 

 

Динаміка конфлікту складається з трьох основних стадій: наростання, 

реалізація, згасання. 

 



Конфлікт виникає не одразу, початком його буває інцидент, непорозуміння, 

коли ще немає відкритого протистояння, наявні лише невдоволення, 

нестриманість учнів. Але це не можна обходити увагою, бо нерідко учні 

трактують таку ситуацію як конфлікт. Якщо вчитель не усвідомить цього і 

вчасно не внесе коректив у ситуацію, вона може набути деструктивного 

характеру. Належно продумані, делікатні превентивні дії знімають напругу, 

відкривають простір для позитивних емоцій. Часто ефективним буває 

компроміс, взаємний аналіз ситуації. 

 

Реальний механізм налагодження нормальних відносин полягає у запобіганні 

конфліктним ситуаціям завдяки правильній психологічній тактиці у спілкуванні 

з учнями, навіть «зарядженими» на протистояння. 

 

Погашенню, усуненню конфліктів сприяє переключення уваги з проблем, які 

спровокували його ділові чи інші питання щодо яких відсутній різнобій 

поглядів. 

 

Навіть за найнапруженішої ситуації учитель мав би пам’ятати мудрість: «Перш 

ніж грюкати дверима, подумай, як зайдеш знову до класу!». 

 

Поведінка вчителя у конфліктній ситуації 

Для ефективного подолання конфліктної ситуації вчителеві необхідно обрати 

поведінку, враховуючи власний стиль, стиль інших, втягнутих до конфлікту 

людей. Психолого-педагогічна наука виокремлює п’ять стилів поведінки в 

конфліктній ситуації. 

 

1. Конкуренція або суперництво, прагнення стати центром ситуації. За цієї 

позиції погляди, потреби інших учасників ситуації не сприймаються як 

значущі. Кожен обстоює свою думку, поведінку як єдино правильну, ігноруючи 

міркування інших. Це активний, майже агресивний наступ, намагання вирішити 

конфлікт, ігноруючи інтереси інших осіб. Виявляється в діях, задоволенні своїх 

інтересів на шкоду іншим учасникам конфлікту. 

 

2. Уникнення. Пов’язаний з намаганням відсунути конфліктну ситуацію 

якомога далі, сподіваючись, що все вирішиться само собою. Часто при цьому 

послуговуються тезою, що «поганий мир кращий за добру сварку». Така 

стратегія не завжди свідчить про намір ухилитися від вирішення проблеми. 

Вона може бути й конструктивною реакцією на конфліктну ситуацію, коли 

вирішення її доцільніше відкласти на пізніше. Проте захоплення стратегією 

уникнення може призвести до втрати особистісних позицій у колективі. 

 

3. Пристосування. Йдеться про взаємне пристосовування партнерів, за якого 

людина діє, не відстоюючи своїх інтересів. 

 



4. Співробітництво. Головне для нього — прагнення разом підійти до 

ефективного вирішення ситуації, конфлікту з урахуванням інтересів, потреб 

обох сторін, пошук взаємовигідних умов і шляхів досягнення порозуміння. Ця 

стратегія є найефективнішою для налагодження добрих стосунків, але вимагає 

більше часу, ніж інші. Крім того, обидві сторони повинні вміти пояснити свої 

бажання, висловити свої потреби, вислухати одне одного, виробити 

альтернативні варіанти дій. 

 

5. Компроміс. Виявляється у намаганні не загострювати ситуації у конфлікті за 

рахунок взаємних поступок інтересами. Він схожий на співробітництво, але 

його досягнення відбувається на поверхневому рівні стосунків. Партнери не 

враховують глибинних потреб, інтересів, а задовольняються зовнішньою 

стороною поведінки. 

 

Педагог повинен уміти успішно використовувати кожен зі стилів вирішення 

конфліктної ситуації, враховуючи конкретні обставини: вміти поступатися, йти 

на розумний компроміс, встановлювати партнерські стосунки й водночас 

обстоювати власну позицію, розширюючи арсенал стилів, а не діяти за єдиним 

стандартом. 

 

Найважливішою передумовою неприпустимості загострення конфліктної 

ситуації є педагогічний такт учителя. Це сильний засіб, за допомогою якого 

вихованців можна перетворити на своїх спільників чи, навпаки, суперників. Він 

є показником зрілості педагога як майстра своєї справи. 

 

Сформованість уміння спілкуватися на професійно-педагогічному рівні є 

необхідною передумовою становлення всього комплексу педагогічних 

здібностей учителя. Оволодіння мистецтвом педагогічного спілкування – 

завжди вельми важке завдання для майбутнього педагога, педагога-початківця. 

 

Для розвитку комунікативних умінь рекомендуємо майбутнім педагогам 

ознайомитись з книгами: В.Леві “Искусство быть другим”, а точніше з розділом 

книги, який називається “Гений общения”, де вказуються риси “генія 

спілкування”, на які слід орієнтуватися, а також шляхи їх формування; 

Д.Карнегі “Как приобретать друзей и оказывать влияние на людей”; С.Дерябо і 

В.Ясвіна “Гроссмейстер общения: иллюстрированный самоучитель 

психологического мастерства”. 

 

В.А.Кан-Калик розробив спеціальні вправи для формування умінь 

педагогічного спілкування. Ці вправи він об’єднує у два цикли, а саме: 

практичне оволодіння технікою й технологією педагогічної комунікації та 

оволодіння системою спілкування в заданій педагогічній ситуації (Див. кн.: 

Кан-Калик В.А. Учителю о педагогическом общении. – М., 1987). 

 



Як завдання з розвитку комунікативних умінь можуть бути використані вправи 

на розвиток спостережливості у спілкуванні, формування м’язової свободи у 

процесі педагогічної діяльності, керування увагою під час спілкування, 

розвиток комунікативної уяви, техніки й виразності мовлення, невербальних 

засобів. Необхідно також збагачувати досвід спілкування, беручи участь у 

різноманітній громадській роботі. 
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Завдання 

 

1. Уважно прочитати лекційний матеріал, знати визначення основних 

понять, що надаються в лекції. 

2. Протестувати себе за методикою В.Бойко «Опитувальник комунікативної 

толерантності» (дивись посилання https://psycabi.net/testy/83-test-

kommunikativnoj-tolerantnosti-v-v-bojko)    

3. Зробити аналіз результатів тесту: 1) які результати ви отримали за 

загальним показником та по кожній з окремих складових? 2) що це 

означає? – 3 БАЛИ 

4. Надайте письмову відповідь (2-3 речення) на запитання: який із стилів 

педагогічного спілкування ви вважаєте найбільш конструктивним? 

Обоснуйте відповідь. – 3 БАЛИ 
 

Завдання надіслати на поштову адресу myloslavskaia@gmail.com до 

15.05.2020 

Також нагадую, що індивідуальне завдання на 30 балів треба надіслати до 

15.05.2020! 

 

https://psycabi.net/testy/83-test-kommunikativnoj-tolerantnosti-v-v-bojko
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