
ЛЕКЦІЯ на тему: ПЕДАГОГІЧНА МАЙСТЕРНІСТЬ ВЧИТЕЛЯ 

ІНОЗЕМНОЇ МОВИ 
 

Мета: Ознайомлення студентів з поняттями «педагогічна майстерність», розкриття 

її компонентів, обґрунтування необхідності удосконалення та розвитку складових 

педагогічної майстерності майбутніх вчителів іноземної мови.  

Основні поняття теми: педагогічна майстерність, професійні знання, педагогічна 

техніка, педагогічні здібності, професійна компетентність. 

 

ПЛАН 

1.З історії розвитку теорії про педагогічну майстерність.  

2. Сутність і структура педагогічної майстерності.  

3.  Рівні оволодіння майстерністю. 

 

1. З історії розвитку теорії про педагогічну майстерність. 

Питання педагогічної майстерності завжди було предметом уваги багатьох 

видатних вітчизняних та зарубіжних педагогів і психологів. Досить назвати прізвища 

Я.А.Коменського, К.Д.Ушинського, А.Дістервега, А.С.Макаренка, В.О.Сухомлинського, 

І.А.Зязюна та ін. У наукових працях висвітлені питання професійної підготовки педагогів, 

розглянуті умови формування педагогічної майстерності, її складові. Теоретичні засади 

формування педагогічної майстерності викладача розроблені в працях Я.А.Коменського, 

К.Д.Ушинського, А.С.Макаренка, О.А.Захаренка, І.А.Зязюна. Проблемою визначення 

сутності і змісту педагогічної майстерності займалися вітчизняні і зарубіжні дослідники 

А.І.Кузьмінський, І.А.Зязюн, О.А.Дубасенюк, Н.В.Кузьміна, А.І.Щербаков, Н.В.Кухарєв. 

Структуру педагогічної майстерності досліджували В.А.Кан-Калик, І.Ф.Кривонос. 

Першим ввів поняття «майстерність вихователя» і «педагогічна техніка» 

А.С.Макаренко у своїй статті «Деякі висновки з могопедагогічного досвіду». Він писав: 

«Майстерність вихователя не є якимось особливим мистецтвом... але це спеціальність, 

якій треба вчити, як треба вчити лікаря його майстерності, як треба вчити музиканта». 

Макаренко А.С. вважав, що секрет педагогічної майстерності полягає в знанні 

особливостей педагогічного процесу, умінні його побудувати і надати йому руху. Тому 

оволодіння педагогічною майстерністю доступне кожному педагогу, якщо він працює над 

собою, оскільки основою її формування є, перш за все, практичний досвід.  

В.О.Сухомлинський продовжив розвиток теорії про педагогічну майстерність. У 

працях «Сто порад вчителю», «Павлиська середня школа», «Як виховати справжню 

людину», «Розмова з молодим директором школи» та багатьох інших велика увага 

приділяється творчості вчителя в становленні справжньої людини, громадянина, патріота 

Батьківщини. «Ми маємо справу з 3 найскладнішим, неоцінним, найдорожчим, що в 

житті, - з людиною. Від нас, від нашого вміння, майстерності, мистецтва, мудрості 

залежить її громадянське й інтелектуальне обличчя, її місце і роль у житті, її щастя» 

(Сухомлинський В.О. Вибрані твори. — Т.2. — С.420). 

В 80-ті роки ХХ століття творчі педагоги-новатори об'єдналися у творчий рух 

«Педагогіка співробітництва» (Див. «Учительская газета». - 18 жовтня 1986 року). 

Основні ідеї педагогів-новаторів:  

1) співробітництво з усіма учасниками навчально-виховного процесу;  

2) навчання без примусу, з оптимізмом, без конфліктів;  

3) використання опори в навчанні;  

4) система випередження у навчанні;  

5) гуманістична система оцінювання;  

6) демократизація виховання особистості;  

7) самоаналіз, саморозвиток, самовдосконалення особистості тощо.  



І.А.Зязюн започаткував новий напрям педагогічної науки і став засновником 

наукової школи з проблем педагогічної майстерності. Його теорія педагогічної 

майстерності не має аналогів у світі. Її інноваційність, педагогічна ефективність та 

вагомість результатів впровадження зумовили швидке розповсюдження ідей педагогічної 

майстерності у вітчизняній і зарубіжній педагогічній освіті (Японія, Польща, Росія, 

Білорусь та інші країни). Основні положення цієї теорії й технології втілені у підручнику 

«Педагогічна майстерність» (1987 р.) Морально-естетичною основою діяльності педагога-

майстра, на яких ґрунтується теорія педагогічної майстерності, є, заакадеміком 

І.А.Зязюном, його здатність виступати носієм батьківських функцій, використовуючи 

владу захисту, заохочення, підтримки учнів, перетворюючи авторитет влади на владу 

авторитету. 

 

2. Сутність і структура педагогічної майстерності 

 

Педагог-майстер досягає високих результатів професійної діяльності, володіє 

індивідуальним стилем роботи, реалізує свій творчий потенціал за рахунок знання 

психології студентів і умілого конструювання педагогічного процесу. Проте майстерність 

виявляється в діяльності, але не зводиться тільки до неї. Її не можна обмежити високим 

рівнем розвитку спеціальних умінь. Суть майстерності – в особистості викладача, в його 

позиції, здатності проявляти творчу ініціативу на основі власної системи цінностей.  

Педагогічна майстерність визначається як мистецтво навчання і виховання, що 

постійно вдосконалюється. Вона передбачає наявність педагогічних здібностей, загальну 

культуру, компетентність, широку освіченість, психологічну грамотність та методичну 

підготовку; здатність зрозуміло викладати учням навчальний матеріал, робити його 

доступним для учнів, викликати інтерес до предмета, активізувати учнів. Учитель повинен 

уміти (за потреби) належним чином реконструювати, адаптувати навчальний матеріал, 

важке зробити легким, складне - простим, незрозуміле - зрозумілим.  

Сьогоднішнє розуміння професійної майстерності включає здатність не тільки 

доносити знання, популярно і зрозуміло викладати матеріал, але й організовувати 

самостійну роботу учнів, розумно і тонко «диригувати» пізнавальною активністю учнів, 

спрямовувати її в потрібному напрямі. Завдяки педагогічній майстерності вчитель 

реалізує свої професійні функції: передає учням соціальний досвід, формує в них 

соціальні й особисті якості, готує до життя.  

Педагогічна майстерність – це, насамперед, висока культура організаторської, 

управлінської, виховної, трудової, ігрової і громадської діяльності викладача, наділеного 

якостями творчої особистості, що дозволяє вирішувати всі питання навчальновиховної 

роботи разом зі студентами в умовах співдружності та співтворчості, враховуючи інтереси 

і рівень вихованості кожного, а також індивідуальні та психологічні особливості кожного 

студента. Майстерність – найвищий рівень педагогічної діяльності, прояв творчої 

активності особистості педагога. У своєму становленні вона проходить декілька 

послідовних етапів, переходячи з одного рівня на якісно новий рівень.  

Якщо говорити про витоки майстерності, то їх складає комплекс властивостей 

особистості, які забезпечать самоорганізацію високого рівня професійної діяльності на 

основі рефлексії. Майстерність також полягає в здатності та вмінні зазирнути в себе, 

оцінити свої дії, стосунки з людьми, пізнати свій внутрішній світ, зрозуміти себе і разом з 

цим – в умінні бачити і розуміти те, як до тебе ставляться інші люди, як вони тебе 

розуміють. Таким чином, педагогічна майстерність – це сукупність певних якостей 

особистості, обумовлених психолого-педагогічною підготовкою і здатністю оптимально 

вирішувати педагогічні завдання. Критеріями майстерності педагога можуть слугувати: 

доцільність (за спрямованістю); продуктивність (за результатом– рівнемзнань, 

вихованості); оптимальність (у виборі засобів); творчість (за змістом діяльності). 



Педагогічна майстерність включає наступні компонети:  

- професійна компетентність як знання педагогіки, психології, логіки, принципів, 

форм і методів навчання і виховання, змісту навчального предмета та індивідуальних 

особливостей студента; уміння спілкуватися, дохідливо викладати навчальний матеріал, 

вести полеміку, керувати дискусією, використовувати наочні посібники і технічні засоби 

навчання, зацікавлювати і підтримувати увагу, аналізувати та оцінювати знання та вміння 

студентів, володіти комп’ютером; навички усного мовлення, розподілу власної уваги, 

орієнтування в часі; особисті якості – науковий світогляд, висока моральність, широкий 

кругозір та ерудиція, духовна культура, оптимізм, емоційна стійкість, витримка, 

наполегливість, співчуття, терплячість і доброзичливість;  

- педагогічна техніка – як: а) комплекс умінь та навичок, використання свого 

психофізичного потенціалу як інструменту виховного впливу (володіння своїм фізичним, 

психічним, емоційним станом; голосом, мімікою, пантомімікою); б) вміння впливати на 

інших (вербальні, невербальні засоби спілкування) через педагогічний такт як уміння 

обирати відповідний тон і стиль спілкування із студентами, коллегами; культуру мовлення 

як майстерне володіння словом, уміння точно, доступно, емоційно, образно висловлювати 

свої думки, оскільки всі педагогічні задуми, цілі та завдання реалізуються в педагогічній 

взаємодії – спілкуванні зі студентами та педагогічну творчість, що заснована на повноті 

інформації, науковому прогнозі, умінні педагога кожного разу по-новому й ефективно 

застосовувати в навчально-виховному процесі різні комбінації форм і методів 

педагогічного впливу. Розмаїття педагогічних ситуацій, виникнення проблем, прагнення 

підійти до їх вирішення нестандартно на основі своєї уяви обумовлюють педагогічну 

творчість. Робота «за шаблоном» значно збіднює педагогічний процес і негативно впливає 

на авторитет педагога;  

- гуманістична спрямованість – одна з визначальних характеристик майстерності. 

Спрямованість – це прагнення особистості до певного роду занять, що базується на 

стійкому інтересі до нього. Основою її є ідеали, інтереси, ціннісні орієнтації. 

Гуманістична спрямованість – це спрямованість на особистість іншої людини, 

утвердження духовних цінностей, моральних норм поведінки і відносин тощо;  

- педагогічні здібності як особливі якості особистості викладача, що зумовлюють 

успішність педагогічної діяльності, через:  

- здатність розуміти учня;  

- здатність доступно викладати навчальний матеріал  

- здатність розвивати зацікавленість учнів;  

- організаторські здібності;  

- педагогічний такт;  

- передбачення результатів своєї роботи;  

- педагогічну спостережливість;  

- педагогічну уяву;  

- вимогливість як рису характеру;  

- педагогічний такт;  

- простоту, ясність і переконливість мови.  

Педагогічні здібності – це індивідуально-психологічні особливості викладача, які у 

діяльності і є умовою успішності її виконання.  

Провідні педагогічні здібності вчителя іноземної мови:  

1) дидактичні здібності - становлять основу вмінь дохідливо, цікаво, чітко і 

зрозуміло викладати учням навчальний матеріал;  

2) науково-пізнавальні здібності - здібності до оволодіння інформацією, знаннями з 

певної галузі науки, що допомагають вільно орієнтуватись у навчальному матеріалі;  

3) прогностичні здібності - здібності, що виявляються в передбаченні результатів 

дій, у виховному проектуванні особистості учнів, умінні прогнозувати розвиток їх 



якостей; вони пов'язані з педагогічним оптимізмом, з вірою в дитину, у можливості 

виховання;  

4) експресивні здібності - здатність до зовнішнього вираження емоцій (мімікою, 

інтонацією), сприяють розвитку правильної артикуляції, дикції, усного мовлення;  

5) перцептивні здібності - уміння проникати у внутрішній світ дитини, розуміти 

іншого суб'єкта педагогічного впливу без вербальної (словесної) інформації;  

6) спостережливість - полягає не лише в умінні бачити, чути, а й у наявності 

інтересу до того, на що спрямовано увагу; уміння передбачати перебіг педагогічного 

процесу; педагогічний оптимізм - оптимістичне прогнозування, опора на позитивне у 

становленні особистості;  

7) організаторські здібності - вміння організувати учнів, захопити їх різними 

видами суспільно корисної діяльності, створити колектив і зробити його інструментом 

формування особистості;  

8) комунікативні здібності - здібності, які сприяють налагодженню оптимальних 

стосунків з учнями, їхніми батьками, колегами по роботі;  

9) сугестивні здібності - здатність емоційно впливати на особистість переважно 

прийомами навіювання;  

10) емоційна стійкість - здатність контролювати себе, володіти ситуацією.  

 

3. Рівні оволодіння педагогічною майстерністю. 

Виділяють наступні види майстерності:  

Елементарний рівень майстерності характеризується наявністю тільки окремих 

професійно значущих якостей. На цьому рівні педагог, як правило, спирається на досвід 

викладачів-майстрів. Проте, якщо викладач зупиняється лише на етапі методичних 

прикладів, про які йому розповідали в процесі навчання у вищому навчальному закладі 

або про які він читав у спеціальній літературі, спостерігав під час відкритих занять, то він 

перетворюється на інтерпретатора чужих ідей, механічно і часто бездумно повторюючи 

те, що йому відомо. Звичайно на елементарному рівні педагог володіє предметом 

викладання, але йому не вистачає спрямованості на розвиток студентів, техніки 

організації діалогу. При цьому продуктивність роботи низька.  

Базовий рівень – викладач вже володіє основами педагогічної майстерності: 

гуманістичною спрямованістю, побудовою відносин зі студентами і колегами на 

позитивній основі. Ним засвоєний предмет викладання і методично правильно будується 

навчальний процес. 

Досконалий рівень – характерні чітка спрямованість дій викладача, їх висока 

якість, співпраця в спілкуванні, планування і організація діяльності на тривалий час з 

метою розвитку особистості, самокритичне ставлення до власного досвіду, 

самовизначення позитивних і негативних сторін у своїй педагогічній діяльності. 

Творчий рівень є найвищим у педагогічній майстерності. Викладач ініціативно і 

творчо підходить до професійної діяльності, є генератором ідей. Він здатний відходити від 

традиційних схем, швидко вирішувати проблемні ситуації. Його діяльність відрізняється 

оригінальністю прийомів взаємодії з опорою на рефлексію. Крім цього, такий викладач 

здатний бачити проблему в цілому, уміє загострити увагу на головному. На даному етапі 

яскраво виявляється індивідуальний стиль діяльності. 

Отже, провідним завданням вивчення дисципліни «Основи педагогічної 

майстерності» є допомога студентові опанувати основи майстерності для усвідомленого і 

продуктивного початку професійної діяльності: сформувати гуманістичну спрямованість, 

розвинути педагогічні здібності, озброїти технікою взаємодії, підготувати до 

професійного аналізу великого розмаїття педагогічних ситуацій.  

 

Запитання для самоконтролю:  

1. Назвіть складові педагогічної майстерності вчителя.  



2. За яких умов вчитель реалізує свої професійні функції?  

3. Назвіть рівні оволодіння педагогічною майстерністю.  

4. Назвіть ціннісні орієнтації педагога.  

5. Дайте визначення, що таке здібності.  

6. Назвіть спеціальні здібності, якими повинен володіти викладач іноземної мови.  

7. Назвіть основні педагогічні здібності викладача іноземної мови?  

8. Яку роль відіграє педагогічний такт в педагогічній діяльності?  
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ЛЕКЦІЯ НА ТЕМУ: «СУТНІСТЬ ТА РОЛЬ ПЕДАГОГІЧНОЇ ТЕХНІКИ У 

ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВИКЛАДАЧА ІНОЗЕМНО МОВИ 

Мета: Ознайомлення студентів з поняттями «педагогічна техніка», розкриття її 

компонентів, обґрунтування необхідності удосконалення та розвитку складових 

педагогічної техніки майбутніх вчителів іноземної мови.  

Основні поняття теми: педагогічна техніка, внутрішня і зовнішня техніка, 

культура зовнішнього вигляду, психічна саморегуляція. 

 

ПЛАН 

1. Сутність і складові педагогічної техніки викладача 

2.Культура зовнішнього вигляду 

3. Психічна саморегуляція 

 

1. Сутність і складові педагогічної техніки викладача 

Виникнення поняття «педагогічна техніка» має свою історію. Ще у XVII ст. 

видатний чеський педагог Я.А. Коменськии зазначав, що викладач має володіти мовою і 

собою, застосовувати дисципліну без гніву, збудження, ненависті, з простотою та 

щирістю. Видатний вихователь "трудних" підлітків В.М. Сорока-Росинський писав: 

"Багато хто вважає, що якщо педагог володіє хорошими знаннями, а крім того, всіма тими 

якостями, то цього цілком достатньо, щоб стати... таким, так би мовити, наочним 

виховним посібником..." . 

Відомий український педагог А.С. Макаренко одним з перших звернув увагу на те, 

що діти потребують складної тактики і техніки, що педагогу слід уміти керувати своїм 

настроєм, стилем і тоном спілкування, інтонацією, посмішкою, поглядом, мімікою, 

рухами, ходою... Іноді жест буває красномовнішим за слова, а міміка в найкоротшу мить 

доводить те, на що знадобилися б монологи. Справді, Антон Семенович неодноразово 

наголошував на необхідності для вчителя володіти прийомами організації власної 

поведінки і впливу на учня. Він увів для позначення цього явища поняття "педагогічна 

техніка", яке має нагадувати педагогові про необхідність дбати не лише про сутність 



викладацької діяльності, а й про форму вияву своїх намірів, свого духовного потенціалу. 

Адже "вихованець сприймає вашу душу та ваші думки не тому, що знає, що у вас на душі 

робиться, а тому, що бачить вас, слухає вас". Отже, хороший викладач - завжди яскрава 

особистість, кожний з них має власну техніку впливу, взаємодії, спілкування, 

саморегуляції. 

Педагогічна техніка як сукупність професійних умінь сприяє гармонійному 

поєднанню внутрішнього змісту діяльності вчителя і зовнішнього його вираження. І тоді 

майстерність педагога виявиться в синтезі духовної культури і педагогічно доцільної 

зовнішньої виразності. 

Поняття "техніка" походить від гр. tесhnikos - вправний, і означає сукупність 

прийомів та пристосувань. Техніку вчителя називають педагогічною, у 20-х роках XX ст. 

її розуміли як сукупність прийомів і засобів, спрямованих на чітку й ефективну 

організацію навчальних занять. Нині педагогічну техніку визначають як систему вмінь 

учителя, що дає змогу використовувати власний психофізичний апарат для досягнення 

ефективних педагогічних результатів. Зумовлено це тим, що педагогічна діяльність є 

емоційно напруженою, тому багато викладачів зазнають істотних труднощів, пов'язаних з 

нездатністю оперативно приймати рішення у стресових ситуаціях, не припускатися 

грубих помилок і зберігати при цьому витримку, спокій. Педагогічна втомленість, 

надмірні витрати енергії послаблюють працездатність, призводять до роздратованості, 

авторитаризму, конфліктів, навіть за найкращих початкових прагнень і гуманістичних 

поглядів. Це не може не відбиватися на учнях. Брутальні слова або дії педагога знижують 

самооцінку вихованця, включають неусвідомлені захисні механізми, які мають 

допомагати людині зберегти своє "психічне обличчя", рівень самоповаги. При цьому 

закріплюються негативні програми поведінки (агресивність, невротична замкненість у 

собі, рухове розгальмування тощо), проти яких, власне, і намагався боротися викладач. 

Отже, вчитель має справляти не тільки педагогічний, а й оздоровлюючий (тобто 

психотерапевтичний) вплив на інших. На думку педагога-майстра Є.М. Ільїна, сьогодні 

недостатньо бути викладачем і артистом, потрібно бути ще й лікарем. Навчання має бути 

хвилинами здорового способу життя. Неможливо бути гуманним, не знаючи душі людини. 

Справжня гуманність означає передусім справедливість. Справедливість — це чуйність 

викладача до індивідуального духовного світу кожної дитини. Справедливим педагог 

може бути лише тоді, коли у нього є достатньо духовних сил, щоб приділити увагу 

кожному студенту. Тобто педагогічні помилки виникають не тільки внаслідок 

неправильних уявлень або відсутності знань, а й з відкритої психоаналізом закономірності 

"свідомість розмірковує, а підсвідомість керує". Неможливо впливати на душу людини, 

ураховуючи тільки закони функціонування свідомості. 

Отже, викладачу необхідні не тільки знання, уміння, а й техніка, яка дає змогу 

враховувати особливості впливу підсвідомості на поведінку та використовувати 

психотерапевтичні прийоми самозахисту і впливу на інших для збереження здатності до 

самозцілення та впровадження здорового способу життя. Педагогічна техніка дає 

можливість використовувати психофізичний апарат викладача для досягнення бажаних 

педагогічних результатів. Багато вчителів витрачають свої психофізичні сили, час та 

здоров'я неоптимально, а наслідки їхнього впливу на свідомість студента нетривалі, а 

іноді й протилежні бажаним. 

Педагогічну техніку умовно можна поділити на зовнішню і внутрішню відповідно 

до мети її використання. Внутрішня техніка — створення внутрішнього переживання 

особистості, психологічне налаштовування вчителя на майбутню діяльність через вплив 

на розум, волю й почуття. Зовнішня техніка — втілення внутрішнього переживання 

вчителя в його тілесній природі: міміці, голосі, мовленні, рухах, пластиці. 

Педагогічна техніка — це сукупність раціональних засобів, умінь та особливостей 

поведінки педагога, спрямованих на ефективну реалізацію обраних ним методів і 

прийомів навчально-виховної роботи з окремим індивідом чи колективом відповідно до 



поставленої мети навчання та виховання з урахуванням конкретних об'єктивних і 

суб'єктивних умов. 

Важливими складовими педагогічної техніки є: 

-мистецтво одягатися з урахуванням особливостей професійної діяльності; 

-володіння своїм тілом: уміння ходити, сидіти, стояти; 

-володіння мімікою, жестами; 

-сформованість мовленнєвої культури: правильне професійне дихання, чітка 

дикція, належні темп і ритм, логічна побудова висловлювань тощо; 

-вироблення оптимального стилю в навчально-виховній діяльності; 

-уміння вправно й доцільно здійснювати окремі дидактичні операції (писати на 

дошці, користуватися технічними й наочними засобами навчання, ставити запитання, 

слухати відповіді, оцінювати навчальну діяльність студентів і т. ін.); 

-здатність керувати своїм психічним станом і станом вихованців (дихання, 

напруження м'язів, емоції, увага, уява, спостережливість). 

Схематично всі компоненти педагогічної техніки представлені на рисунки 1. 

 
Рисунок 1- Складові педагогічної техніки 

 

2.Культура зовнішнього вигляду 

Перше враження про викладача у студентів, як правило, носить стійкий характер, а 

у значної їх частини воно зовсім не змінюється. По зовнішньому вигляду і такими його 

ознаками, як чистота і охайність одягу у багатьох студентів відбувається перше 

сприйняття викладача. Зовнішність учителя - явище інтегральне, адже інтеграція і процес 

зближення і зв'язку поряд із процесами диференціації. Вчитель впливає на учнів 

комплексом взаємопов'язаних елементів зовнішності. Складові зовнішності викладача: 

- Культура і техніка рухів (невербальна комунікація) 

- Культура і техніка догляду за зовнішнім виглядом 

Кожен елемент зокрема має ряд компонентів, що складає системоутворюючу 

цілісність. 



 
Рисунок 2. Елементи невербальної комунікації 

 

1. Невербальна комунікація відбувається, як правило, неусвідомлено, мимовільно. 

Здебільшого люди контролюють своє мовлення, але на підставі аналізу їх міміки, жестів, 

інтонації можна оцінити правильність, щирість мовної інформації. За допомогою схеми О. 

Кузнецової, ми можемо детально розглянути складові невербальної комунікації. Ця схема 

свідчить про широку палітру засобів вираження людиною свого ставлення, і вчитель 

мусить працювати над розширенням і вдосконаленням репертуару впливу невербальними 

засобами. Звісно, не всі вони рівнозначні, проте кожен із них "зчитується" вихованцями, 

посилюючи або нейтралізуючи враження від слів педагога. Дослідження засвідчують, що 

невербальні засоби, зокрема жест, можуть мати більшу вагу у спілкуванні, ніж слово. 85 % 

слухачів сприймуть інформацію за змістом жесту, а не слова. Отже, до зовнішньої техніки 

вчитель мусить бути дуже уважним.  

Розгляньмо деякі з елементів. 

Найбільш давніми, вірогідними, щирими і найменш усвідомленими параметрами 

спілкування, отже, і спостереження, є міміка та пантоміміка. За силою впливу вони не 

поступаються, а часто і переважають слово, але потребують менше енергетичних витрат, і 

часто більш тактовні та ефективні. 



Пантоміміка — це виражальні рухи всього тіла або окремої його частини, пластика 

тіла. Вона допомагає виокремити у зовнішності головне, малює образ. Жодна, навіть 

найідеальніша, фігура не може зробити людину красивою, якщо їй бракує вміння 

триматися, підтягнутості, зібраності. Гарна, виразна постава вихователя передає 

внутрішню гідність. Пряма хода, зібраність свідчать про впевненість педагога у своїх 

силах, водночас згорбленість, опущена голова, млявість рук — про внутрішню слабкість 

людини, її невпевненість у собі. Люди рідко мають гарну поставу від природи, майже 

завжди вона результат спеціальних вправ і сформованої звички. Учитель мусить виробити 

манеру правильно стояти перед учнями на уроці (ноги на ширині 12-15 см, одна нога 

трохи висунута вперед). Усі рухи і пози повинні бути позначені витонченістю і 

простотою. Естетика пози не припускає поганих звичок: похитування вперед-назад, 

тупцювання, манери триматися за спинку стільця, крутити в руках сторонні предмети, 

почісувати голову, потирати носа, триматися за вухо. 

Знання пантомімічних поз сприяє розвитку спостережливості вчителя, крім того, їх 

можна використати як засіб впливу на учнів. Найбільш часто зустрічаються: 

-"закрита поза" — схрещені на грудях руки, що означає замкнутість, інтровертність 

людини, потреба зекономити енергію, відсутність бажання спілкуватись у цей момент, 

хоча людина може і не усвідомлювати цього. Така поза вчителя може сприяти 

заспокоєнню учнів і заважати бесіді або дискусії; 

-ворожість — схрещені руки, зажаті кулаки; 

-"подвійна закрита поза" — схрещені руки і ноги — являє подвійний захист, 

тривожність людини, неусвідомлену або приховану, замкненість; 

-незацікавленість — підпирання голови руками, погляди по боках, постукування 

пальцями, погляди на годинник, сповзання на край стільця; 

-справжня увага — погляд на співбесідника, голова нахилена трошки на бік, 

нормальне кліпання повік; 

-підвищення інтересу — більш широко відкриті очі, нахил тіла вперед; 

-критична налаштованість — відхилення тіла назад, похитування головою, 

примруження очей; переплетені пальці, погляд з-під лоба; 

-симуляція уваги — голова, тіло і погляд прямі, очі не кліпають; 

-невпевненість, тривожність, хвилювання — згорбленість, часте кліпання, дотики 

до обличчя, волосся, ґудзиків, годинника, вертіння будь-якого предмета в руках; 

-напруженість — потирання рук, обличчя, похитування, покусування губ, 

відкидання волосся; 

-бажання спілкуватися, відвертість — долоні відкриті, повернуті догори; 

-потреба у заспокоєнні, захисті, підтримці, безпеці — олівець, палець у роті. 

Жест педагога мусить бути органічним і стриманим, без різких широких вимахів і 

гострих кутів. Перевага віддається округлій і скупій жестикуляції. Варто звернути увагу і 

на такі поради: близько 90% жестів слід робити вище пояса, бо жести, зроблені руками 

нижче пояса, нерідко мають значення невпевненості, невдачі. Лікті не повинні триматися 

ближче, ніж за 3 см від корпуса. Менша відстань символізуватиме нікчемність і слабкість 

авторитету. Розрізняють жести описові і психологічні. Описові жести (показ розміру, 

форми, швидкості) ілюструють хід думки. Вони менш потрібні, але застосовуються часто. 

Значно важливіші психологічні жести, що виражають почуття. Наприклад, говорячи "Будь 

ласка", ми піднімаємо кисть руки на рівень грудей долонею догори, трохи відводячи її від 

себе. На подив вказують розведені в сторони руки, на застереження — притиснутий до 

губів палець руки. Основні вимоги до жестів: невимушеність, стриманість, доцільність. 

Варто враховувати, що жести, як і інші рухи корпуса, найчастіше попереджують хід 

висловлюваної думки, а не йдуть за нею.  



 
Рисунок 3. Схема опису мімічних ознак емоційних станів 

 

Міміка — виражальні рухи м'язів обличчя. Як зазначалося, нерідко вираз обличчя і 

погляд впливають на студентів сильніше, ніж слова. Вихованці "читають" з обличчя 

вчителя, вгадуючи його ставлення, настрій, тому обличчя має не лише виражати, а й 

приховувати певні почуття: не слід нести до аудиторії тягар домашніх клопотів, 

негараздів. Варто показувати на обличчі і в жестах те, що стосується справи, сприяє 

виконанню навчально-виховних завдань. Широкий діапазон почуттів виражає посмішка, 

що свідчить про духовне здоров'я і моральну силу особистості, Важливі виразники 

почуття — брови, очі. Підняті брови вказують на подив, зсунуті — зосередженість, 

нерухомі — спокій, байдужість, у русі — захоплення.  

Розгляньмо схему опису мімічних реакцій. 

Найвиразнішими на обличчі людини є очі. "Порожні очі — дзеркало порожньої 

душі" (К. Станіславський). Погляд учителя має бути звернений до дітей, створюючи 

візуальний контакт. Контакт очей (візуальний контакт) — погляд співрозмовників 

фіксований один на одному, що означає зацікавленість партнером і зосередженість на 

тому, про що він говорить. Дослідники з'ясували, що, розмовляючи, люди дивляться одне 

на одного в середньому 35 — 50 % часу, протягом якого відбувається розмова. Погляд 

зазвичай спрямований на очі співрозмовника і затримується на них 5 - 7 секунд. 

Візуальний контакт виконує у стосунках важливу функцію, як емоційне живлення. 

Відкритий, природний доброзичливий погляд прямо в очі слухача важливий не лише для 

встановлення взаємодії, а й для задоволення її емоційних потреб. Погляд передає 

вихованцям почуття викладача. Слід пам’ятати, що візуальний контакт з учнями має бути 

постійним. 

Міжособистіспий простір (дистанція спілкування) — відстань між тими, хто 

спілкується, що є ознакою характеру взаємодії. Дистанцію до 45 см прийнято вважати 

інтимною, 45 см — 1 м 20 см — персональною, 1 м 20 см — 4 м — соціальною, 4 — 7 м 

— публічною. Більша відстань не дає можливості чітко сприймати міміку, ще більша (12 

м) — жести і рухи корпуса. Це призводить до появи бар'єрів у спілкуванні. Зміна 

дистанції — прийом привернення уваги під час проведення заняття. Скорочення дистанції 

посилить вплив. 

Під час спілкування важливо враховувати і розміщення співрозмовників. Якщо 

спілкуються суперники, вони сидять один навпроти одного, якщо це звичайна бесіда, а 

особливо випадкова — навскоси за столом, якщо друзі — поруч. 

2. Культура і техніка догляду за зовнішнім виглядом — уміння доглядати за своїм 

волоссям, робити зачіску, добирати одяг та взуття, прикраси, аксесуари, парфуми. Це 

вміння доглядати за тілом (обличчям, руками, ногами). Тільки в поєднанні цих складових 

створюється зовнішність, яка уособлює вчителя. Зовнішній вигляд педагога має бути 



естетично виразним. Вона залежить від окремо взятої особистості, від її внутрішньої 

педагогічної культури і притаманна саме їй. Таким чином утворюється вчительський 

імідж, який буває як позитивним, так і негативним. Мабуть, саме тому деяких викладачів 

пам'ятають - все життя, а інших забувають, закінчивши вуз. Ось чому природним у 

кожного вчителя має бути прагнення до ідеалу, гармонії та вдосконалення - без них 

людина неминуче деградує. Неприпустиме недбале ставлення до своєї зовнішності, але 

неприємною є і надмірна увага до неї. Головна вимога щодо одягу педагога— скромність 

та елегантність. Химерна зачіска, незвичайний фасон плаття і часті зміни кольору волосся 

відвертають увагу студентів. І зачіска, і одяг, і прикраси завжди мають бути 

підпорядковані розв'язанню педагогічної задачі - ефективній взаємодії задля формування 

особистості вихованця. 

Навіть в 20-30-і роки, коли у закладах, де працював відомий педагог 

А.С.Макаренко, було правилом приходити на роботу у найкращому одязі. На одній із 

лекцій він досить категорично зауважив: "Я глибоко переконаний, що краще зовсім не 

мати вихователя, аніж такого, який сам не вихований...". Вважається, що кожен викладач, 

незалежно від статі, віку, місця проживання, сімейних обставин, природних даних тощо, в 

змозі створити власну неповторну зовнішність, якщо серйозно візьметься за цю справу. 

Зрозуміло, що самовдосконалення у цьому напрямку потребує певних особистих зусиль, 

деяких матеріальних затрат, але це матиме благодатну віддяку. 

 

3. Психічна саморегуляція 

Прийняті рішення виявляються передусім у керуванні своїм внутрішнім світом, 

тобто в саморегуляції. Неможливо справляти вплив на інших, не вміючи володіти собою. 

Саморегуляцію умовно поділяють на фізичну і психічну (емоційну). "Фізична 

саморегуляція починається з усвідомлення відчуттів від власного фізичного тіла, його 

стану, характеру роботи органів та м'язів, темпоритму дихання, ходи, рухів. Після цього 

приймають рішення про необхідність змін та прийоми самовпливу". 

Основа саморегуляції — усвідомлення того, що відбувається в кожний конкретний 

момент часу. Часто неусвідомлені сором, почуття провини перетворюються у гнів, 

роздратування, агресію або депресію, які видаються немотивованими або їм 

підшукуються нелогічні причини і які людина намагається марно придушити. 

Інший важливий компонент фізичної саморегуляції — контроль дихання. Дихання 

- це і показник напруження (гнів - прискорене дихання, жах - завмираюче дихання) або 

розслаблення; і регулятор психофізичного стану (уповільнюючи дихання, людина 

заспокоюється, а концентрація на процесі дихання змінює його характер, що викликає 

зміни в хімічному складі крові, емоціях тощо). 

Будь-який акт діяльності включає м'язові дії, навіть слухання. Отже, кожний 

психоемоційний стан відбивається на нервово-м'язовій системі та приводить до її зміни. 

Стрес, утома - результат тривалого напруження певних м'язів, постійної готовності 

працювати чи відбивати агресію. Отже, протидія стресу, хвилюванню, утомі - свідоме 

розслаблення м'язів. Усвідомивши місце напруження, "затиску", треба послідовно 

розпрямити й уявити важкими і теплими руки, долоні, пальці, ноги, спину, плечі, брови, 

губи, щелепи; тільки очі та лоб треба уявити прохолодними. 

Відомий вчитель Є.М. Ільїн вважає, що вчитель, як ніхто інший, повинен уміти 

відпочивати не днями, тижнями, місяцями, а буквально хвилинами. Відпочити - означає 

розслабитись, для чого достатньо навіть перерви між уроками. Самопочуття педагога така 

ж професійна проблема, як і ерудиція чи методична підготовленість. Уміння "перемогти" 

погоду (сонячні спалахи, магнітні бурі і т. ін.) входить до комплексу педагогічної техніки. 

Саморегуляція виявляється в умінні не тільки знімати напруження, а й викликати відчуття 

стриманої сили, упевненості в собі, енергійності, змобілізованості, активності. 

Психічна саморегуляція полягає в керуванні своїми переживаннями, почуттями, 

уявою, увагою тощо. Вона включає уміння змінювати емоційний стан, стримувати гнів, 



роздратування, образу; викликати спокій, робочий настрій; демонструвати упевненість, 

доброзичливість, оптимізм. Це можливо за допомогою фізичних дій, повного 

зосередження, образного самонавіювання, раціонального самоаналізу та інших прийомів 

саморегуляції. 

Перший спосіб впливу на емоції це зміна міміки, пантоміміки, напруження м'язів, 

темпу та глибини дихання, рухів, ходи (наприклад, нахмурені брови погіршують настрій, 

а посмішка - покращує; розвалившись у кріслі, не можливо обурюватись, а розпрямивши 

затиснуті у кулаки пальці, зменшуєш гнів). 

Повне зосередження на процесі будь-якої діяльності, а не на результатах, зовнішніх 

об'єктах або власних емоціях, поліпшує її якість, покращує пам'ять, мислення. 

Третій спосіб саморегуляції - управління своєю уявою, образне самонавіювання. 

Більшість людей звикли несвідомо пливти за течією своєї уяви, а не керувати нею. 

Керуючи образами, які ми уявляємо, ми впливаємо на свої думки, настрій, бажання, 

потреби. Керувати уявою означає не боротися з образами, що виникають, а спостерігати їх 

немов збоку, емоційно відсторонившись від ситуацій, які ми уявляємо, аналізуючи їх 

причини, функції, механізми. Мислене програвання (рефлексія) стресових ситуацій на тлі 

розслаблення (релаксації) дозволяє керувати собою. Джерелами уяви є реальні об'єкти, 

процеси, ситуації. Створюючи уявні образи, ми викликаємо відповідні почуття, мотиви. 

Самоконтроль можливий тільки завдяки осмисленню, прогнозуванню, уявленню 

наслідків своїх дій. Якщо наслідки сприймаються як негативні - потреба в певній 

діяльності зменшується, і навпаки. Так зване слабовілля - це реакція на негативні емоційні 

бар'єри, спогади або прогнози, оцінки. "Сила волі" полягає не в тому, щоб примушувати 

себе робити небажане, а в умінні спрямовувати потік уявлень у необхідному руслі. 

Уявлення може бути продуктивною силою, що спонукає до активності та творчої 

діяльності, або непродуктивною - так звані мислені ігри. Людина витрачає масу енергії на 

негативні фантазії, а потім поводить себе так, начебто вони і є реальністю. Дуже важливо 

контролювати процес уяви і розпізнавати вчасно подібні фантазії, які спотворюють 

сприйняття і ведуть до неадекватних вчинків. 

Саморегуляція - це не придушення негативних образів, а заміна їх на такі, що 

стимулюють до корисних справ. Позитивні переживання необхідно поєднувати з 

корисними діями, а негативні вчинки не карати, а просто підкріпляти, не поєднувати з 

діями, що приносять задоволення, позитивними емоціями, самозаохоченням. 

До прийомів саморегуляції також належить раціональний самовплив, тобто аналіз 

почуттів, бажань; виділення в них позитивних і негативних рис, порівняння витрат часу та 

сил з імовірністю досягнення результатів, збереження або зниження рівня домагань, що 

впливає на рівень тривожності, змінює характер емоцій, настрій, прагнення. 

Прийомом саморегуляції може бути і "виконання" бажаної соціальної ролі. 

Лякливий грає роль сміливого, мовчазний - комунікабельного, тривожний - упевненого. 

Молодому вчителю на роботі корисно "грати" спокійного, рішучого, урівноваженого, 

доки він справді стане таким. До психотерапевтичних прийомів саморегуляції належить, 

зокрема, рефреймінг, тобто зміна контексту або смислу події. Перейменувавши, 

переоцінивши смисл ситуації, ми змінюємо свою емоційну реакцію. Розуміння того, що 

негативна поведінка в одних обставинах стає в інших позитивною, є основою рефреймінгу 

контексту. Отже, саморегуляція дасть викладачу змогу ефективно спілкуватися. 

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

1.Виявити знання вправ на оволодіння аутотренінгом, уміння виконувати вправи на 

розслаблення м’язів. 

2.Навести приклад програми самонавіювання з орієнтацією на подолання власних 

вад у володінні собою. 

3.Продемонструвати уміння створювати на уроці, під час виступу перед 

аудиторією творче самопочуття 
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ЛЕКЦІЯ на тему: ПЕДАГОГІЧНЕ СПІЛКУВАННЯ ВЧИТЕЛЯ 

ІНОЗЕМНОЇ МОВИ 
 

Мета: усвідомити специфіку поняття «педагогічне спілкування» як окремого 

випадку професійного спілкування, усвідомити зміст його структурних елементів та 

стилів педагогічного керівництва вчителя.  

Актуалізація опорних знань 

1. Проаналізуйте, чи може неправильне спілкування вчителя з учнями викликати 

негативне ставлення до предмету (неуспішність з цього предмету)? Побудуйте логічний 

ланцюжок, що пов'язує спілкування з результатами навчання і виховання. 

2. Які недоліки в спілкуванні з учнями найчастіше можна спостерігати у молодого 

вчителя? А у досвідченого педагога? 

3. Яка роль комунікативних бар'єрів (уваги, розуміння, довіри, емоційних) у 

педагогічному спілкуванні? 

4. Охарактеризуйте відомі з психології рівні спілкування (примітивний, 

маніпулятивний, діалогічний, стандартизований). 

 

ПЛАН 

1. Поняття педагогічного спілкування, його функції і структура. 

2. Стилі педагогічного спілкування 

3. Культура педагогічного спілкування 

 

1. Поняття педагогічного спілкування, його функції і структура. 

Спілкування - це процес контактів, обміну та взаємодії між людьми. У процесі 

навчання та виховання відбувається передача знань, способів діяльності, суспільних 

цінностей, норм культури, тобто спілкування є сутністю роботи вчителя. 

Педагогічне спілкування – це професійне спілкування викладача з учнями на 

уроці і поза ним, спрямоване на створення сприятливого психологічного клімату. 

Спілкування – процес двобічний. Якщо для педагога спілкування – це вид професійної 

діяльності, то для учнів – вид життєдіяльності. Звідси і очевидна різниця позицій педагога 

і дитини в спілкуванні. Дитина живе, як їй живеться, і спілкування з педагогами, 

батьками, однолітками – частина її життя. Педагог, спілкуючись з дітьми, працює, і це 

означає, що він повинен завжди усвідомлювати те, що відбувається між ним і його 

учнями. Беручи участь у спілкуванні, педагог завжди має бути ніби і поза ним: 

спостерігати, аналізувати, приймати рішення, знаходити оптимальні способи його 

здійснення. Неправильно побудоване педагогічне спілкування може викликати: страх, 

невпевненість, послаблення уваги, пам'яті, працездатності. Поступово зникає бажання 

думати самостійно, з'являється конформність поведінки, стійке негативне ставлення до 

педагога і предмету. 

Педагогічне спілкування як соціально-психологічний процес характеризується 

такими функціями: 



- пізнання особистості,  

- обмін інформацією, організація діяльності, обмін ролями,  

- співпереживання, самоствердження. 

Інформаційна функція спілкування, забезпечуючи процес обміну матеріальними і 

духовними цінностями, створює умови для розвитку позитивної мотивації навчально-

виховного процесу, обстановки спільного пошуку і роздумів. Утворюючи соціальне поле 

діяльності особистості, спілкування через ролі, що виконуються особою, програмує той 

або інший шаблон соціальної поведінки (учитель і учень). Зміна соціальних ролей сприяє 

як різнобічним проявам особистості – «скиданню масок», так і можливості ввійти до ролі 

іншого, сприяючи процесу сприйняття людини людиною. Вчителі вводять особистісно-

рольову форму в навчально-виховний процес: підключають учнів до проведення окремих 

елементів уроку, дають можливість кожному школяреві побувати і в ролі організатора, і в 

ролі виконавця. 

Функцією спілкування виступає і самоствердження особистості, завданням – 

сприяти усвідомленню підлітком свого «Я», відчуттю своєї особистісної значущості, 

формуванню адекватної самооцінки і розвитку, рівня домагань.Реалізація такої важливої 

функції спілкування, як співпереживання, забезпечує умови для розуміння почуттів іншої 

людини, для формування здатності встати на позицію іншого, що сприяє нормалізації 

відносини у колективі. Педагогові важливо зрозуміти учня, його потреби, щоб 

здійснювати взаємодію, виходячи з його уявлень.Часто молоді педагоги не можуть 

організувати спілкування цілісно і мимоволі обмежуються тільки якоюсь однією 

функцією, наприклад, інформативною. 

За В. Кан-Каліком, структура процесу професійно-педагогічного спілкування 

передбачає:  

1) моделювання педагогом майбутнього спілкування з класом (прогностичний 

етап);  

2) організацію безпосереднього спілкування у момент початкової взаємодії 

(комунікативна атака);  

3) управління спілкуванням в ході педагогічного процесу;  

4) аналіз здійсненої системи спілкування і націлювання її на майбутню діяльність. 

Етап моделювання вимагає знання особливостей аудиторії: характеру її 

пізнавальної діяльності, імовірнісних утруднень, динаміки роботи. Підготовлений до 

заняття матеріал має бути подумки представлений у ситуації майбутньої взаємодії і 

продуманий не лише з позиції викладача, але й учнів, по можливості в різних варіантах. 

Етап, що називається «комунікативною атакою», говорить за себе: потрібна техніка 

швидкого включення всієї групи дітей у роботу, треба володіти прийомами 

самопрезентації і динамічного впливу (подати себе так, щоб викликати інтерес). 

На етапі управління спілкуванням потрібне вміння підтримувати ініціативу учнів, 

організовувати діалогічне спілкування, коригувати свій задум з поправкою на реальні 

умови. 

І, нарешті, аналіз спілкування спрямовується на оптимальне співвідношення мети, 

засобів і результату. Природно, що педагог має бути ініціатором, лідером в управлінні 

спілкуванням і, в цілому, освітнім процесом. Для цього В. Кан-Калік радить звернути 

увагу на оперативність початку контакту, формування почуття «Ми», введення 

особистісних аспектів у взаємодію з учнями, демонстрацію власної прихильності до 

класу, показ яскравих цілей діяльності, передачу учням розуміння педагогом їх 

внутрішнього стану, організацію цілісного контакту зі всіма, зміну стереотипних 

негативних установок щодо окремих учнів. Все це допомагає долати бар'єри (перешкоди, 

що заважають ефективному спілкуванню), що виникають у вчителя, особливо на початку 

педагогічної діяльності. По-перше, це боязнь класу. Вон а знімається психологічним 

налаштуванням, перемиканням уваги на інтерес до майбутньої роботи, пошуком 

«емоційного ядра» спілкування. Бар'єр – це негативна установка на підставі минулого 



досвіду спілкування, в подоланні якої допомагає розвиток такої властивості, як 

оптимістичне прогнозування своєї діяльності. Серед інших перешкод спілкування можна 

виокремити фізичний, соціальний, гностичний бар'єри. 

Фізичний бар'єр – це дистанція, за допомогою якої учитель віддаляє себе від учнів, 

«закриває» себе, намагаючись «сховатися» за стіл, стілець, «забитися в кут». 

Соціальний бар'єр створюється постійним підкресленням своєї позиції «згори» 

(«Перед вами учитель!»), своїх переваг. 

Гностичний бар'єр виникає, коли педагог не адаптує свого мовлення до рівня 

розуміння учнів(«незрозуміло говорить»). 

Якщо згрупувати основні труднощі, які виникають у спілкуван ні в учителя, що 

розпочинає свою діяльність, то вийде така залежність. Невміння налагодити контакт і 

нерозуміння внутрішньої психологічної позиції учня призводить до труднощів в 

управлінні спілкуванням на уроці. Невміння вибудовувати взаємовідносини і 

перебудовувати їх залежно від педагогічних завдань викликає труднощі в мовленнєвому 

спілкуванні і переда чі власного емоційного ставлення до матеріалу, а також проблем в 

управлінні власним психічним станом під час спілкування. 

 

2. Стилі педагогічного спілкування 

Під стилем педагогічного спілкування розуміють індивідуально-типологічні 

особливості соціально-психологічної взаємодії педагога та учнів. Стиль педагогічного 

спілкування - усталена система способів і прийомів, які використовує вчитель під час 

взаємодії з учнями, їхніми батьками, колегами по роботі. У стилі спілкування 

відображаються особливості комунікативних можливостей учителя, характер взаємин 

педагога і вихованців, творча індивідуальність педагога, особливості учнівського 

колективу. Стиль педагогічного спілкування залежить від особистісних якостей педагога і 

комунікативної ситуації. До особистісних якостей, які визначають стиль спілкування, 

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

негативне, стійке негативне) та володіння організаторською технікою. 

За авторитарного стилю спілкування вчитель сам вирішує всі питання 

життєдіяльності класу, визначає кожну конкретну мету, виходячи з власних установок; 

суворо контролює виконання будь-якого завдання і суб'єктивно оцінює досягнуті 

результати. Цей стиль керівництва є засобом реалізації тактики диктату та опіки і в разі 

протидії школярів владному тиску вчителя веде до конфронтації. 

Ліберальний (поблажливий, анархічний) стиль спілкування характеризується 

прагненням педагога не брати на себе відповідальності. Формально виконуючи свої 

обов'язки, учитель, що обрав такий стиль, намагається самоусунутися від керівництва 

колективом школярів, уникає ролі вихователя, обмежується виконанням лише 

викладацької функції. Ліберальний стиль є засобом реалізації тактики невтручання, яка 

ґрунтуєте ся на байдужості і незацікавленості проблемами шкільного життя. Наслідки 

такої позиції вчителя - втрата поваги школярів і контролю над ними, погіршення 

дисципліни, нездатність позитивно впливати на особистісний розвиток учнів. 

Демократичний стиль спілкування передбачає зорієнтованість учителя на розвиток 

активності учнів, залучення кожного до розв'язання спільних завдань. В основі 

керівництва - опора на ініціативу класу. Демократичний стиль є найсприятливішим 

способом організації взаємодії педагога і школярів. 

Впливає стиль спілкування педагога і на становлення особистості учнів, 

формування характеру пізнавальної активності, їх емоційне благополуччя й стан здоров'я. 

Результати наукових досліджень свідчать, що у класах з авторитарним, суворим, 

недоброзичливим педагогом поточна захворюваність утричі вища, а кількість 

неврологічних розладів у два рази більша, ніж у класах зі спокійним, урівноваженим, 

чуйним педагогом, якому притаманний демократичний стиль спілкування. 



Залежно від продуктивності виховного впливу розрізняють такі стилі педагогічного 

спілкування (В. Кан-Калик): 

1. Спілкування на основі захоплення спільною творчою діяльністю. Цей стиль 

ґрунтується на єдності високого професіоналізму педагога та його етичних поглядів. Адже 

захоплення тим, що цікаве учням, - результат не лише комунікативної діяльності вчителя, 

а й значною мірою його ставлення до педагогічної діяльності загалом. 

2. Спілкування на основі товариської прихильності. Товариська прихильність є 

важливим регулятором спілкування загалом і педагогічного зокрема. Ще А. Макаренко 

стверджував, що педагог, з одного боку, має бути старшим товаришем і наставником, а з 

іншого - співучасником спільної діяльності. 

3. Спілкування-дистанція. Сутність такого спілкування полягає в тому, що в 

системі стосунків педагога і учнів запобіжником є дистанція. Проте й тут має бути міра. 

Гіпертрофована дистанція призводить до формалізації спілкування вчителя й учнів, 

перешкоджає створенню справжньої творчої атмосфери. Безперечно, дистанція повинна 

існувати, але має випливати із загальної логіки стосунків учителя і учнів, а не диктуватися 

вчителем. Якщо дистанція стає домінантою педагогічного спілкування, одразу різко 

знижується загальний творчий рівень спільної діяльності педагога та учнів. Це спричинює 

формування між ними авторитарних стосунків, що зрештою негативно позначається на 

результатах виховання. До спілкування-дистанції нерідко вдаються вчителі-початківці, які 

бояться учнів і намагаються в такий спосіб утвердитися. Однак цей стиль спілкування, як 

правило, не дає хороших результатів, оскільки дистанція не може бути основою 

формування педагогічного авторитету. 

4. Спілкування-залякування. Цей стиль спілкування зумовлений насамперед 

невмінням організувати продуктивне спілкування на основі захоплення спільною 

діяльністю. Безперечно, таке спілкування сформувати нелегко, і молодий учитель нерідко 

йде шляхом найменшого опору, обираючи спілкування-залякування чи дистанцію у 

крайньому їх прояві. Щодо розвитку творчості або здійснення саме виховного впливу на 

учнів, а не просто ситуативного керування їхньою поведінкою цей стиль спілкування є 

безперспективним. 

5. Спілкування-загравання. Сутність його полягає в завоюванні дешевого 

авторитету в дітей, що суперечить вимогам педагогічної етики. Цей стиль відображає, з 

одного боку, намагання молодого вчителя швидко налагодити контакт із дітьми, 

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 мати з учнями контакт, учитель зосереджує увагу не так на змістовому аспекті 

взаємодії, як на проблемах взаємин, які набувають гіпертрофованого значення. 

Характерним і показовим є спілкування педагога з учнями на уроках. Саме тут 

найпомітнішими стають усі його позитивні і негативні сторони. Російський педагог 

Віктор Кан-Калик (1946-1993) описав декілька типових моделей спілкування, які містять 

певні недоліки і помилки: 

а) "Монблан". Учні поважають учителя за його знання, але він стоїть "над учнями" 

і "не опускається" до довірливого спілкування з ними. Це не тактика, а наслідок його 

характерологічних особливостей. Таку позицію, безперечно, може займати тільки 

хороший викладач. Це один із варіантів спілкування-дистанції; 

б) "Китайська стіна". Ця модель є типовим відображенням спілкування-дистанції. 

Учитель навмисно відгороджується від учнів, демонструючи свою владу і переваги, що 

зумовлене такими якостями характеру, як підвищене самолюбство і гордість або 

педантизм та емоційна холодність. Спілкування має переважно формальний характер, а 

поведінка педагога найчастіше є авторитарною; 



в) "локатор". Спілкування здійснюється вибірково, учитель переважно взаємодіє з 

окремими учнями або частиною класу (сильними чи, навпаки, слабкими). Це є 

результатом недостатнього розвитку комунікативних якостей, зокрема розподілу уваги; 

г) "тетеря". Педагог не сприймає класу, переважно чує тільки самого себе, тобто 

спілкування практично відсутнє або одностороннє. Зумовлене воно неповноцінністю 

комунікативних якостей учителя; 

ґ) "робот". На уроці педагог не відступає від програми, не реагує на зміни. Існує 

слабкий зворотний зв'язок. Така поведінка характерна для людей з ознаками інертності 

вищої нервової діяльності; 

д) "я сам". Учитель не дає дітям виявляти ініціативу, усе робить сам. За такого 

ведення уроку спілкування має обмежений характер. Це зумовлене авторитарністю 

педагога; 

е) "Гамлет". Спостерігається невпевненість педагога в собі і результатах 

спілкування. Він часто сумнівається в тому, що його розуміють, сприймають позитивно, і 

це знижує ефект його педагогічного впливу; 

є) "друг". Педагог намагається підтримувати з учнями дружні стосунки без 

належної дистанції, унаслідок чого втрачає владу над вихованцями. Таке трапляється в 

педагогів із сангвінічним темпераментом або у тих, хто легковажний, кому не вистачає 

твердості і вимогливості. 

Отже, позитивне, тобто повноцінне, спілкування може бути різним, однак важливо, 

щоб у ньому не було типових помилок і стереотипів каральної педагогіки. Якщо педагог 

позбавлений цих стереотипів, то навіть несприятливі риси характеру (якщо вони не 

сягають розмірів акцентуації) не завадять йому налагодити плідний контакт із 

вихованцями. Запорукою продуктивного стилю спілкування педагога є його 

спрямованість на дитину, захопленість своєю справою, професійне володіння 

організаторською технікою, делікатність у стосунках. 

 

3. Культура педагогічного спілкування 

Основні функції спілкування: обмін інформацією, організація діяльності, пізнання 

людьми одна одної, досягнення взаєморозуміння. Крім того, будь-яка людина має потребу 

самовираження в процесі спілкування, одержання емоційної підтримки — співчуття, 

поваги до себе - визнання своєї особистості. Урахування цих потреб дуже важливе для 

викладача. Без прояву розуміння та поваги до співбесідника ефективне спілкування не 

можливе. 

Існує чотири види спілкування: принизливо-поступливе, розуміюче (емпатичне), 

директивне (наполегливе) і захисно-агресивне. Учителю необхідно оволодіти правилами, 

прийомами та умовами ефективного спілкування. До ефективних видів спілкування 

належать директивне та емпатичне. 

Емпатичне спілкування — це цілеспрямована взаємодія, орієнтована на 

встановлення контакту, позитивних взаємовідносин, з'ясування думки співбесідника. 

Виявляючи співчуття до партнера, суб'єкт не відмовляється від своєї позиції, а 

намагається порозумітись зі співрозмовником. Правила емпатичного спілкування: більше 

слухати, з'ясовувати, уточнювати, а не говорити; стежити за думкою співрозмовника, 

утримуватись від оцінок; реагувати не тільки на зміст мови, а й на! емоції, почуття.  

Емпатичне спілкування здійснюється за допомогою таких прийомів: 

-підтвердження контакту відповідними невербальними реакціями (погляд, 

похитування головою, підтакування, нахил до співрозмовника, відкриті жести); 

-перефразування почуттів та думок партнера; 

-тактовне прояснення прихованих або неусвідомлених мотивів співбесідника, 

інтерпретація, резюмування їх; 

-демонстрація розуміння думки співрозмовника (що не тотожне згоді з нею), 

підбадьорювання, підтримка співбесідника. 



Директивне спілкування спрямоване на здійснення прямого психічного впливу на 

партнера. Воно включає вираз почуттів, думок суб'єкта, аргументовані пояснення мети 

діяльності, майбутніх вчинків та їх наслідків, але без образливих оцінок партнера (як під 

час захисно-агресивного спілкування). 

Правила директивного спілкування: 

• щирість, відкритість поведінки; відверта відмова здійснювати дії, не прийнятні 

для суб'єкта; 

• активні цілеспрямовані дії, рішучий захист себе від агресивної поведінки 

партнера; 

• чітке висловлення своєї позиції, намірів; 

• урахування значущих потреб партнера. 

Професійна культура спілкування викладача – це соціально значущий показник 

його здібностей, уміння здійснювати свої взаємини зі студентами, іншими людьми, 

здатність та вміння сприймати, розуміти, засвоювати зміст думок, почуттів, намагань у 

процесі розв'язування передбачених педагогічною технологією конкретних завдань у 

підготовці фахівців. 

Педагогічне спілкування – вид духовного виробництва, і воно обов'язково містить в 

собі як передачу (ретрансляцію) знань, умінь та навичок на основі творчого, 

продуктивного їх викладу, так і створення нового – формування позитивних 

загальнолюдських рис особистісного фахівця. Якщо викладач не здатен налагодити свої 

взаємини з і студентами, в такому разі вряд чи варто вести мову про наявність 

спілкування. Ця обставина є визначальною для професійного спілкування, викладача, і 

саме вміння сприяти розвиткові особистості студента (формувати необхідний обсяг знань, 

закріплювати важливі соціальні цінності, прищеплювати корисні навички до праці, 

теоретичного, творчого мислення). 

Професіоналізм, уміння, навіть талант викладача полягають у тому, щоб 

запобігати, пом'якшувати труднощі у спілкуванні через різницю у рівні підготовки, різні 

здібності, характери; допомогти студентам відчути впевненість у собі через спілкування. 

Культура спілкування викладача як система його соціально-цілісних орієнтацій має деякі 

нестійкі ознаки, пов'язані із загальною характеристикою професії педагога. Форми 

спілкування, які відображають рівень професійної культури викладача і зумовлені його 

віковими, психологічними особливостями, досвідом педагогічної діяльності у вузі, є 

досить рухливими і динамічними. Вони вимагають постійного творчого підходу педагога 

до вибору способів спілкування. Спілкування викладача повинно постійно збагачуватися 

новими прийомами та засобами. Суть його полягає в тому, що воно на різних рівнях 

вимагає від викладача постійної та обов'язкової адаптації до умов того чи того виду 

педагогічної діяльності. 

Отже, ефективне спілкування можливе за таких умов: 

-Встановлення відносин довіри на основі визнання іншої людини особистістю. 

-Безоцінне (некритичне) і безумовне прийняття іншої людини. 

-Щире виявлення розуміння і співчуття. 

-Конгруентність (відповідність думок - почуттям - словам - невербальним діям - 

ситуації) і аутентичність (відвертість, щирість) власної поведінки. 

-Забезпечення співрозмовникам свободи висловлювання власних думок, почуттів, 

участі у прийнятті рішень і відповідальності за їх наслідки. 

Питання для обговорення: 

1. Які функції спілкування найбільш значущі при навчанні, а які при вихованні? 

2. На якому етапі спілкування доцільно передати ініціативу школярам? 

3. Які стилі спілкування можна віднести до діалогічних, а які–  

до монологічних? 



4. Обґрунтуйте важливість кожного елементу в структурі педагогічного 

спілкування. 

5. Поясніть висловлювання: «Спілкування-діалог – це не спрямовані один на 

одного погляди вчителя і учня, а погляди тих і інших, спрямовані в один бік». 

6. Наведіть приклади стилів стосунків і їх впливу на педагогічне 

спілкування. 

7. Проаналізуйте типові моделі спілкування (див. додаткову інформацію) з погляду 

стилів стосунків, керівництва, спілкування. Які стилі закладені в тій або іншій моделі 
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ЛЕКЦІЯ на тему: ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ВЧИТЕЛЯ 

ІНОЗЕМНОЇ МОВИ 
 

Мета: усвідомити специфіку поняття «педагогічна діяльність» як окремого 

випадку професійної активності, специфіку змісту її структурних елементів.  

 

ПЛАН 

1. Поняття педагогічної діяльності. 

2. Структура педагогічної діяльності в контексті наукових підходів. 
3. Характеристика структурно-функціональних складових педагогічної діяльності 

 

1. Поняття педагогічної діяльності, її функцій і структури. 

Професійна діяльність - цілеспрямована багатоступенева активність людини щодо 

формування смислотвірних мотивів, ціннісних орієнтацій на результати професійного 

продукту. Професійно-педагогічна діяльність - особливий вид соціальної діяльності, 

спрямованої на передачу культури та досвіду, накопичених людством, створення умов для 

особистісного розвитку і підготовки до виконання соціальних ролей, визначених у 

суспільстві, створення професійно важливого продукту діяльності.  

Психологічна наука розглядає педагогічну діяльність як складну багаторівневу 

динамічну систему, яка містить такі структурні елементи: 

 1. Мета професійної педагогічної діяльності. Вона полягає у вихованні особистості в 

гармонії із собою, соціумом і природою, залученні людини до цінностей культури. Тобто 

мета постає як особлива місія, призначення якої - творення і самовизначення особистості в 

культурі, утвердження людини в людині. 

 2. Зміст викладацької діяльності. Він охоплює процес організації навчальної діяльності 

учнів, спрямованої на засвоєння ними предметного соціокультурного досвіду як основи і 

умови розвитку; процес організації власної діяльності. 

 3. Засоби діяльності вчителя. До них належать наукові (теоретичні та емпіричні) знання; 

тексти підручників і результати самостійних спостережень учнів як носії знань; допоміжні 

засоби (технічні, графічні, комп'ютерні тощо). 



 4. Результат викладацької діяльності. Ним є розвиток учня, його особистісне, 

інтелектуальне удосконалення, становлення його як особистості, суб'єкта навчальної 

діяльності. 

 5. Суб'єкт педагогічної діяльності. Це учитель, інструменти впливу якого - його 

особистість, знання, уміння, почуття, воля. 

 6. Об'єкт педагогічної діяльності. Він специфічний, оскільки учень є одночасно об'єктом і 

суб'єктом, адже навчально-виховний процес продуктивний лише за умови поєднання 

елементів самовиховання і самонавчання учня. Більше того, педагогічний процес змінює 

не лише учня, а й педагога, розвиваючи в ньому одні якості, викорінюючи інші. 

У педагогічній науці стосовно педагогічної діяльності переважає підхід, який полягає у 

виокремленні її компонентів як відносно самостійних видів діяльності. Компоненти (лат. 

сотропо - складаю) педагогічної діяльності - відносно самостійні функціональні види 

діяльності, кожен з яких охоплює сукупність умінь, необхідних для його реалізації. 

2. Структура педагогічної діяльності в контексті наукових підходів. 

 

А. Педагогічна діяльність з позицій системного підходу. В інтерпретації Л.Д. 

Столяренка, професійна педагогічна діяльність становить складну організовану систему 

різних видів діяльності, головний з яких, відповідно, — діяльність викладача, що 

безпосередньо навчає. Три наступних види діяльності мають надрядковий характер щодо 

головної: це діяльність методиста, який конструює прийоми та методи навчання; 

методична діяльність, спрямована на побудову навчальних предметів та діяльність з 

програмування, складання навчальних програм. Головний зміст діяльності вчителя, на 

думку автора, передбачає виконання декількох функцій, зокрема навчальної, виховної, 

організаційної та дослідницької. Ці функції виявляються в єдності, хоча в багатьох 

учителів одна з них домінує над іншими. 

В аспекті цього С.О. Смирновим виділено чотири рівні професійної педагогічної 

діяльності. 

   1. Відтворення готових рекомендацій — викладач використовує зворотний зв'язок, 

коректує свої впливи за його результатами, однак він діє "за шаблоном", за досвідом 

інших учителів. 

   2. Оптимізація діяльності, починаючи з планування, коли творчість виявляється в 

умілому доборі та доцільному поєднанні вже відомого викладачеві змісту, методів і форм 

навчання. 

   3. Використання творчих можливостей "живого" спілкування з учнями. 

   4. Використання готових прийомів з привнесенням особистісних елементів, які 

відповідають творчій індивідуальності викладача, особливостям вихованців, конкретному 

рівневі розвитку класу. 

   На думку С.О. Смирнова, професійна педагогічна діяльність - це процес, що 

розпочинається із засвоєння раніше накопиченого (адаптація, репродукція, відтворення 

знань), а потім переходить у перетворення власного досвіду. Шлях від пристосування до 

педагогічної ситуації — до її перетворення становить сутність динаміки роботи вчителя. 

   І.Ф. Харламов, віддаючи перевагу системному підходу, наголошує, що в 

навчально-виховному процесі мають місце такі взаємопов'язані види педагогічної 

діяльності вчителя:  

   а) діагностична; 

   б) орієнтаційно-прогностична; 

   в) конструктивно-проектувальна; 

   г) організаційна; 

   д) інформаційно-пояснювальна; 

   є) комунікативно-стимулювальна; 

   ж) аналітико-оцінна; 



   з) дослідницько-творча. 

   Отже, з позиції системного підходу професійна діяльність учителя розглядається 

як цілісна система, що включає взаємопов'язані види цієї діяльності. 

Б. Педагогічна діяльність з позицій управлінського підходу Професійна 

діяльність з позиції управління включає такі елементи, як планування, організацію, 

стимулювання, поточний контроль, регулювання діяльності й аналіз її результатів. 

   Структура педагогічної діяльності, за О.С. Падалкою, містить: 

   а) планування роботи вчителя на уроці (написання конспекту уроку); 

   б) організацію навчальної діяльності учнів, яка передбачає теоретичне 

ознайомлення з новим матеріалом, особистий показ виконання окремих дій; 

   в) стимулювання навчальної діяльності учнів (оцінювання діяльності учнів); 

   г) контроль виконання навчальних дій (види контролю: усний, письмовий, 

комплексний, машинний, тестовий); 

   д) аналіз результатів навчальної діяльності школярів (учитель вносить корекцію 

для засвоєння учнями матеріалу на підставі оцінок або результатів складання спортивних 

норм); 

   є) діяльність учителя, спрямовану на розвиток культури спілкування та логічного 

мислення учнів. 

   Таким чином, з позиції управлінського підходу, професійну діяльність учителя 

можна витлумачувати як процес управління діяльністю учнів під час засвоєння ними 

навчального матеріалу (шляхом пізнавально-інструментальної сукупності дій учителів та 

учнів). Всі відомі підходи управління, що реалізуються за допомогою ефективних 

стратегій розв'язання навчально-пізнавальних завдань у такий спосіб безпосередньо 

інтегруються в інструментальні та ціннісні структури цілеспрямованої діяльності людини. 

   Ефективність педагогічної діяльності значною мірою залежить від знання особистісного 

потенціалу кожного учня, потенціалу учнів усього класу як умови реалізації концепції 

педагогічної діяльності, що спрямована на формування цілісної творчої особистості 

школяра. 

   Отже, професійна діяльність є організованою системою видів діяльності, спрямованої на 

прогнозування, управління та діагностику в умовах, що змінюються, розвиток свідомої 

самоактуалізації та вмінь самокерування пізнавальним професійним процесом. Відповідно 

до всіх зазначених вище підходів до професійної діяльності побудовано загальну 

структуру професійної діяльності. 

 

3. Характеристика структурно-функціональних складових педагогічної 

діяльності 

Узагальнюючи засади професійної діяльності вчителя в аспекті системного 

підходу, конкретизовано специфіку кожного з видів педагогічної діяльності. 

Діагностична діяльність пов'язана з вивченням учнів та встановленням рівнів 

розвитку їхніх здібностей (від гр. diagnosis - розпізнавання, визначення). Не можна 

здійснювати професійно-педагогічну діяльність, не знаючи особливостей фізичного та 

психологічного розвитку кожного учня, рівнів його інтелектуального та креативного 

розвитку. Учитель повинен бути спостережливим, володіти методами вивчення та 

діагностики рівнів здібностей, виявляти індивідуальні здібності учнів та ін.Орієнтаційно-

прогностична діяльність виявляється в умінні визначати напрямок своєї діяльності, її 

конкретні цілі та завданні, не тільки кінцеві, а й проміжні (на кожному з етапів своєї 

роботи). Вміти прогнозувати (від гр. pro - вперед і gnosis - знання) результати власної 

діяльності, тобто які конкретно із здібностей необхідно розвити. 

   Конструктивно-проектувальна діяльність значною мірою пов'язана з орієнтаційно-

прогностичною. Якщо прогнозується розвиток будь-якої здібності, спираючися на ознаки 

компонентів діяльності, постає завдання проектування, конструювання змісту роботи за 



умов надання діяльності захоплюючого характеру. Для цього слід володіти психолого-

педагогічними вміннями, необхідними для організації та управління діяльністю, формами 

та методами, розвивати власну творчу уяву, констуктивно-проектувальні здібності, вміння 

планувати навчально-виховну роботу. 

Організаційна діяльність пов'язана із залученням до творчої діяльності та 

стимулюванням їх активності. Для цього потрібна наявність цілого ряду вмінь: визначати 

конкретні завдання та співвідносити їх, розвивати ініціативу, планувати спільну роботу, 

вміти розподіляти завдання та доручення, взагалі керувати процесом діяльності. Дуже 

важливим елементом цього є також уміння надихати підлеглих на творчість, привносити в 

діяльність романтику та здійснювати при цьому тактичний контроль. 

Інформаційно-пояснювальна діяльність. її велике значення обумовлено тим, що всі 

професійні процеси значною мірою ґрунтуються на інформаційних. Тому у процесі 

професійної підготовки велике значення мають не тільки методичні знання з навчального 

предмета, а й уміння проводити наукове дослідження та управляти ним, тобто володіти 

навичками дослідницької професійної діяльності. Від того як сам учитель володіє цими 

навичками, залежить якість його пояснень, зміст та логічність вказівок учням. Чим краще 

він володіє практичною стороною знань, тим позитивніше це відображається на розвитку 

визначених здібностей, умінь та навичок школярів. 

Комунікативно-стимулююча діяльність пов'язана з тим великим впливом, який 

справляє особистісна привабливість, уміння встановлювати доброзичливі стосунки та 

збуджувати своїм прикладом до активної професійної пізнавальної та творчої діяльності. 

Аналітико-оцінна діяльність. Сутність цієї діяльності полягає в виявлянні 

позитивних сторін та недоліків, порівнянні досягнутих результатів з тими цілями та 

завдання, що були заплановані, а також власної роботи з досвідом колег. Ця діяльність дає 

змогу безперервно проводити звірку того, що було намічено досягнути з уже досягнутим, і 

на цих підставах вносити необхідні корективи, вести пошук шляхів удосконалення та 

підвищення ефективності діяльності, ширше використовувати передовий досвід. 

Дослідницько-творча діяльність. Сутність цієї діяльності — у науковому підході до 

психолого-педагогічних явищ, володінні евристичним пошуком та методами наукового 

дослідження. Творчість виявляється як самореалізація на основі усвідомлення себе 

творчою індивідуальністю, як визначення індивідуальних шляхів свого професійного 

зростання та побудова програми самовдосконалення . Такою є специфіка кожного з видів 

професійної діяльності. 

Питання для самоконтролю 

1. Що розуміють під діяльністю людини? 

2. У чому полягає сутність професійно-педагогічної діяльності? 

3. У чому полягає сутність професійно-педагогічної діяльності з позиції 

управління? 

4. Назвіть види професійно-педагогічної діяльності з позиції системного підходу. 

5. У чому суть діагностичної діяльності вчителя? 

6. Що розуміють під конструктивно-проектувальною діяльністю вчителя? 

7. Охарактеризуйте організаційну діяльність вчителя. 
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