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Проблема спілкування у різноманітних її аспектах досліджувалась 

багатьма вітчизняними і зарубіжними вченими. Дослідники – філософи, 
психологи, педагоги – визначають проблему культури спілкування за трьома  
основними аспектами: соціальним, психологічним та педагогічним і 
розглядають спілкування як особливу форму взаємодії людей. 

Ця точка зору набула обґрунтування в роботах філософів М.Кагана, 
М.Квєтного, Р.Шакурова і психологів Б.Ананьєва, Г.Костюка, О.Бодальова, 
М.Лісіної, О.Леонтьєва, Б.Ломова, М.Обозова, В.Соковніна та ін.  

Педагогічна наука вивчає окремі аспекти спілкування. Нині існують 
два основні напрямки трактування його сутності. Представники першого з 
них І.Бех, М.Каган, Б.Ломов, О.Бодальов, незважаючи на деякі розходження 
щодо тлумачення цієї категорії, розглядають спілкування як особливу форму 
взаємодії людей. Другий напрям дослідження феномену спілкування набув 
висвітлення в наукових працях Б.Ананьєва, В.Соковніна, О.Леонтьєва, які 
вважають спілкування одним із видів людської діяльності. 

Ми у своєму дослідженні приймаємо першу точку зору і виходимо з 
того, що спілкування є взаємодія людей, у процесі якої здійснюється обмін 
думками, почуттями, переживаннями, способами поведінки, звичками, а 
також задовольняються потреби особистості в підтримці, солідарності, 
співчутті, дружбі. 

Формування у майбутніх учителів початкових класів педагогічної 
культури спілкування з батьками учнів має важливе значення для 
педагогічної практики. На нашу думку, позитивних результатів у цьому 
аспекті можна досягти, якщо студентам педагогічних факультетів уже в роки 
навчання у вузі створити певні умови. Традиційно пасивному навчанню 
необхідно протиставити такі форми і методи, які сприяли б активізації 
пізнавальної діяльності студентів в оволодінні необхідними знаннями і 
вміннями у сфері комунікативної діяльності. У своєму дослідженні ми 
поставили завдання – зробити кожного студента безпосереднім учасником 
навчального процесу, який самостійно шукає шляхи і засоби розв’язання 
педагогічних проблем.  

Метою нашої статті є обґрунтування ефективних засобів підготовки 
майбутніх учителів початкових класів до педагогічного спілкування з 
батьками учнів. 

Ці питання набули висвітлення в роботах М.Болдирєва, І.Гребеннікова, 
З.Зайцевої, Т.Кравченко, Н.Кузьміної, І.Мачуської, В.Постового, О.Савченко 
та ін.  

Зважаючи на проблематику нашого дослідження, ми зробили спробу 
дати  визначення  поняття „педагогічна культура спілкування”. На нашу 
думку, це поняття становить сукупність специфічних засобів, що визначають 



взаємодію педагога і батьків, спрямовану на досягнення позитивного 
результату у вихованні й розвитку дітей. Під педагогічними засобами ми 
розуміємо прояв педагогічного такту, соціальної перцепції, емпатії, сугестії, 
гуманності, творчості, доброзичливості, емоційності, почуття гумору, 
відвертості, ораторських прийомів тощо. 

Однією з найбільш ефективних форм для формування у студентів 
педагогічної культури спілкування з батьками учнів є практичні заняття з 
педагогічних дисциплін. Для цього ми зосереджували увагу на розробці їх 
змісту і виборі найбільш ефективних засобів його реалізації. Значна увага 
надавалася розв’язуванню студентами педагогічних задач, аналізу 
педагогічних ситуацій з проблем спілкування вчителя з батьками учнів. У 
зв’язку з тим, що вміння спілкуватися формуються у процесі діяльності, 
організовувалися види роботи, які передбачали моделювання педагогічних 
ситуацій, що вимагало від студентів прояву колективних пошукових зусиль, 
індивідуальних комунікативних здібностей. 

До початку занять, на яких планувалося моделювання педагогічних 
ситуацій, було проведено опитування студентів, які мали досвід спілкування 
з батьками учнів під час педагогічної практики в школі. Особлива увага 
зосереджувалася на ситуаціях, що вимагали нетипових шляхів їх розв’язку. 
При цьому ми керувалися загальноприйнятим розумінням педагогічної 
ситуації як сукупності умов і обставин, які вимагають від учителя швидкого 
й педагогічно доцільного розв’язку. Запропоновані майбутнім учителям 
ситуації ставили студентів перед необхідністю пошуку найбільш ефективних 
засобів їх вирішення або конструювання нової моделі поведінки. Такий 
підхід сприяв їх постійному самовдосконаленню у плані спілкуванні з 
батьками молодших школярів. 

Розроблені нами ситуації були декількох видів: фронтальні, колективні, 
групові. Так, фронтальні комунікативні ситуації мали місце на лекціях і 
передбачали взаємодію викладача і студентів, які могли зайняти суб’єктивну 
позицію у процесі спілкування. У ході практичних занять створювались 
колективні і групові комунікативні ситуації. Ці види передбачали розв’язання 
всіма членами групи однорідних або ж різноманітних завдань. Така 
диференціація сприяла підвищенню творчості студентів, спонукала їх до 
прояву індивідуальних здібностей. Особливу ефективність мали 
комунікативні ситуації, які передбачали спілкування між викладачем і 
студентом під час індивідуальних і групових консультацій. Студенти мали 
можливість виявити власні знання і вміння, а також одержати необхідні 
поради.  

У процесі дослідницької роботи широко використовувався такий 
метод, як „мозкова атака” у розв’язанні психолого-педагогічних проблем, що 
виникають у спілкуванні вчителя з батьками учнів. Особливість цього методу 
полягала в тому, що студентам для розв’язання надавалася одна хвилина, а 
потім у загальній дискусії вироблялося найоптимальніше рішення. Для 
активізації пізнавальної діяльності студентів, удосконалення вміння 
аналізувати, узагальнювати, доводити, синтезувати застосовувалися 



педагогічні задачі. Ця робота сприяла формуванню у майбутніх учителів 
професійних інтересів, прояву творчості, готовності до роботи з батьками 
учнів, що допомагало виробленню у них умінь планувати педагогічні дії, 
передбачати їх результати, розвивало навички самоаналізу та самооцінки. 

У процесі дослідної роботи використовувалася також методика 
мікронавчання. Її зміст передбачав опанування студентами певними 
знаннями і вміннями, наприклад: як розпочати знайомство з батьками учнів; 
прокоментувати важливий момент з життя класу; показати свою 
заклопотаність негативними вчинками учнів; створити атмосферу 
взаєморозуміння, налагодити зворотний зв’язок тощо. Відповідна роль 
виконувалася одним із членів групи, інші мали спостерігати за його діями, 
робити записи для наступного детального обговорення ефективності 
організованого спілкування. Після цього, враховуючи зауваження і поради, 
виступаючий планував наступний вид спілкування. Хочемо відзначити, що 
процес мікронавчання не лише сприяв формуванню вміння організовувати 
процес спілкування з батьками учнів, а й розвивав уміння аналізувати власні 
дії відповідно до реакції слухачів. 

З метою формування у студентів цілісної системи вмінь і навичок 
спілкування з батьками школярів ми використовували навчально-педагогічні 
ігри. 3 цією метою аналізувалися вихідні умови педагогічного спілкування і 
формулювалися відповідні завдання; здійснювалося програмування 
вирішення завдань для забезпечення правильного вибору форм і методів; 
складався план підготовки і проведення процесу спілкування з батьками 
учнів; керували процесом спілкування і вирішенням поставлених завдань на 
практиці; оцінювали результати розв’язання поставлених завдань; виявляли 
допущені помилки, використовували передовий досвід учителів шкіл. Було 
помічено, що педагогічна гра дає позитивні результати за умов, коли її 
учасники усвідомлюють, що це імітація дійсної ситуації. Педагогічним іграм 
передувала своєрідна підготовка ігрового тренінгу. Тренінг 
використовувався для того, щоб студенти могли краще пізнати себе й 
однокурсників. Після завершення гри відбувалося обговорення почуттів, які 
майбутні вчителі відчували в ситуаціях взаємодії з партнерами. Виконання 
таких вправ сприяло усвідомленню кожним учасником, як важливо бути 
почутим, зрозумілим і прийнятним.  

На практичних заняттях використовувалися і більш складні вправи. 
Наприклад, вправа „Імпровізація”, мета якої полягала у формуванні у 
студентів вміння слухати і бути почутим, продовжувати розпочату 
співрозмовником бесіду. Наведемо деякі приклади. Так, при виконанні 
вправи „ланцюжок” один учасник починав розповідати певну історію, 
продовжувати її мусив інший і так розповідь продовжувалась до останнього 
учасника, завданням якого було закінчити розпочату історію. У цих вправах 
не ставилося за мету розв’язати ситуацію, тому вчинки виступаючих не 
аналізувалися. 

Високу ефективність у формуванні педагогічної культури спілкування 
студентів мали рольові ігри. Ставлення студентів до такої форми навчання 



завжди було позитивним, про що свідчать результати нашого опитування. 
Рольові ігри можна розглядати як нову сферу діяльності й наукового знання, 
як імітаційний експеримент, як метод навчання розв’язання педагогічних 
задач. На нашу думку, така форма має значні переваги перед традиційними 
формами і методами навчання, адже знімає суперечності між абстрактним 
характером навчального предмета і реальним характером професійної 
діяльності; мета гри узгоджується з практичними потребами студентів; ігрова 
форма найбільш відповідає логіці педагогічної діяльності, вміщує моменти 
соціальної взаємодії, готує до професійного спілкування; рольова гра 
насичена зворотним зв’язком, причому більш змістовним порівняно з 
використовуваним у традиційних методах; у грі формуються установки на 
професійну діяльність, легше долаються стереотипи, коригується самооцінка; 
у грі проявляється вся особистість, на відміну від традиційних методів, які 
передбачають домінування інтелектуальної сфери. 

Відповідно до правил і норм рольової взаємодії ми впроваджували 
організацію спільної діяльності гравців при відборі та конструюванні 
рольових ігор. Досягнення мети відбувалося за допомогою прийняття 
групових та індивідуальних рішень. Також при розробці ігор моделювалося 
саме середовище, а не діяльність. Проблемний характер і особистісне 
ставлення учасників забезпечувалося наявністю елемента невизначеності у 
ситуації гри, неоднозначністю рішень. Ми керувались тим, що чим більшою є 
свобода вибору рішень, тим з більшим бажанням студенти включаються в 
гру.  

Практичною груповою вправою з вироблення оптимальних рішень, 
застосування прийомів і методів педагогічного спілкування у штучно 
створених умовах, які відтворюють психолого-педагогічну ситуацію на 
заняттях, є навчально-педагогічна гра. Її сутність полягала в тому, що 
студенти у процесі імітаційного моделювання занять, при розв’язуванні 
проблемних і психолого-педагогічних ситуацій одержували нове і конкретне 
уявлення про сутність майбутнього спілкування з учнями та їхніми батьками. 
За цих умов у них виникала мотивація на успішне виконання взятої на себе 
ролі, тобто успішне відтворення процесу спілкування, до якого зобов’язує 
обрана роль.  

В основу навчально-педагогічних ігор покладалися загальноігрові 
елементи: психолого-педагогічна проблема; наявність ролей, ситуацій, в яких 
відбувається реалізація ролей; дії, за допомогою яких реалізується роль; 
різноманітні ігрові предмети. Крім того, така гра надає можливості 
моделювати наближені до реальних умови, імітувати професійно-педагогічну 
діяльність.  

Навчально-педагогічні ігри допомагали реалізувати такі цілі: 
заглиблювали студентів в атмосферу інтелектуальної діяльності, гранично 
близьку до взаємодії учителя з батьками учнів; створювати динамічно змінну 
картину, залежну від дій учасників спілкування; підтримувати емоційність 
студентів, формувати у них професійне відчуття відповідальності; 



створювати оптимальний психологічний клімат; навчати аналізувати власні 
дії та дії інших учасників гри. 

Ще одним напрямком експериментальної роботи було навчання 
студентів проводити бесіди з батьками. Студенти групи поділялися на 
рецензентів та експертів, один з них виконував роль учителя. Під час 
практичного заняття всі студенти, перебуваючи у ролі активних, професійно 
зацікавлених слухачів, звертали увагу на те, чи володіє майбутній педагог 
такими навичками і вміннями, як: визначення мети бесіди, забезпечення 
конкретності та ясності викладу матеріалу; винайдення переконливих фактів 
та аргументів; вибудова логічної, переконливої, емоційної, виразної 
розповіді; встановлення контактів з аудиторією, підтримання уваги та 
інтересу батьків, активізація слухачів під час бесіди; встановлення 
педагогічно доцільних взаємин з батьками учнів. Зверталась увага на 
зовнішній вигляд майбутнього вчителя, його поставу, міміку, жести тощо. 

Друга частина практичного заняття присвячувалася аналізу та 
обговоренню змісту та методики проведення бесіди з батьками. Головним 
підсумком було те, що студенти отримували уявлення про специфіку 
педагогічної культури спілкування з батьками учнів, знайомилися з 
методикою проведення бесіди, вчилися аналізувати, оцінювати її 
ефективність, усвідомлювали сутність педагогічної культури спілкування 
вчителя з батьками. 

Ми схарактеризували лише деякі методи підготовки майбутнього 
вчителя початкових класів до спілкування з батьками учнів. Проведені нами 
експериментальні вимірювання довели ефективність запропонованого нами 
підходу, доцільність обраних форм і методів для розв’язання завдань, які 
висуваються сьогодні перед вищою педагогічною школою в цьому аспекті. 
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