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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИЙ АСПЕКТ РОЗВИВАЛЬНОГО  
ПЕДАГОГІЧНОГО СПІЛКУВАННЯ 

Сучасний стан суспільних відносин у державі, орієнтація України на 
незалежний демократичний розвиток породжує об’єктивну необхідність 
модернізації системи національної освіти, а, отже, реформування принципів, 
форм і методів підготовки майбутніх учителів у вищих навчальних закладах. 

Нині незаперечним є те, що зміст і форми педагогічного спілкування 
відповідають змісту і спрямованості освітянської політики, що є прямим 
відображенням осовних тенденцій розвитку суспільних відносин. Однак, ці 
відносини постійно змінюють вектор свого розвитку, а це відповідно вимагає 
обгрунтування і розробки нової моделі спілкування між тим, хто навчається і 
тим, хто навчає, тобто основними учасниками навчально-виховного процесу. 

Не менш важливим є глибинні психолого-педагогічні засади стилю 
їхнього спілкування, де світоглядно-моральні якості, ідеали, ціннісні 
орієнтації, як безпосередній вияв їхньої диспозиції у соціокультурному 
середовищі, є провідними у формуванні основ розвивального педагогічного 
спілкування. За такого розуміння проблеми слід зробити наголос на те, що 
вроджені, так звані типологічні, конституційно-антропометричні особливості 
людини, і акцентуації її характеру істотно впливають на зміст і специфіку 
виявів її диспозиції. 

Як підтверджують результати дослідження, найсприятливішим для 
ефективного, розвивального педагогічного спілкування є такі диспозиції: 
ділові – створення у школі максимально сприятливої ситуації для засвоєння 
школярами глибоких, системних і логічно пов’язаних між собою знань, 
їхнього духовного розвитку, саморозвитку і становлення; гуманістичні – 
альтруїстичне, доброзичлеве, співчутливе ставлення до учнів; 
колективістські – турбота про спільні проблеми, про благо учнівського і 
педагогічного колективу; оптимістичні – впевненість у кращому 
майбутньому, віра у встановлення кращих, доброзичливих людських 
стосунків. 

Однак, характеристика цих параметрів буде неповною, якщо не 
акцетувати увагу на несприятливих диспозиціях, котрі завжди мають місце у 
сфері спілкування, а саме: індивідуалістсько-егоїстична, меркантильна 
позиція, негативне або ж байдуже ставлення учителів до дітей, їхніх проблем, 
інтересів та потреб. 

Саме останнє, як підтверджуюють результати нашого дослідження, 
примушує педагога шукати вихід з такої складної ситуації (коли відчуження, 
напруження і холодність у взаєминах породжують взаємну зневагу учителів і 
учнів) у посиленні невиправданої вимогливості, дисципліни і, як результат, 
створення гнітючої атмосфери, а той й залякування, породження страху в 
учня перед педагогом. Страх перед санкціями, в свою чергу, породжує 



конформізм, з якого виростає цілий букет різноманітних психологічних 
комплексів у дитини [1]. 

Ми зупинилися лише на окремих негативних аспектах проблеми, що в 
свою чергу вимагає пошуку оптимальних напрямів подолання означених 
негараздів. А для цього нами, визначено і охарактеризовано основні стилі 
педагогічного спілкування, а саме: 

- толерантно-дружній, який характеризується доброзичливістю у 
ставленні до учнів, бажанням зрозуміти їх внутрішній стан, задовольнити 
інтереси і потреби у начанні та духовному розвиткові. 

- маніпулятивно-загравальний, сутність якого полягає у прагненні 
педагога до позитивно емоційно забарвлених стосунків з учнями, однак без 
глибокого інтересу і бажання розібратися у їхніх проблемах, а досягти певної 
гармонії у стосунках за рахунок поверхнево-приязних стосунків, потурання 
негативним проявам у поведінці дітей.   

- авторитарно-байдужий, який проявляється у байдужому, однак 
загалом позитивному ставленні до учнів. Спілкування тут носить офіційно-
формальний характер, за яким педагог намагається приховати свою 
некомпетентність та надмірно дистанціюється від учнів.   

- авторитарно-мізантропічний, сутність якого складає зневага до 
учня, бачення лише негативних сторін його характеру і поведінки та 
поведінки оточуючих, навіть своїх колег. Це у кінцевому результаті 
призводить до ініціювання постійних кофліктів в учнівсько-педагогічному 
колективі школи. 

- меркантильно-маніпуляційний, де проявляється абсолютна 
егоїстичність у ставленні до учнів та колег, навколишніх людей, бажання 
маніпулювати ними, їхньою поведінкою для досягнення своїх власних 
егоїстичних цілей.  

Отже, визначившись з основними стилями педагогічного спілкування є 
необхідність акцентувати увагу на провідних факторах, від яких 
безпосередньо залежить ефективність розвитку процесів педагогічного 
спілкування. Перший з них, це той, який діє на рівні першої сигнальної 
системи (це враження учнів від сприймання образу вчителя, зором, слухом). 
Саме це сприймання і створює в учнів образ-уяву, який може бути 
визначально позитивним або ж негативним [2]. 

Цей самий принцип спрацьовує і в оцінці учнями якості проведених 
уроків, семінарських занять чи екскурсій. Отже, ми можемо зробити 
обгрунтований висновок про те, що зовнішність вчителя безпосередньо і 
помітно впливає на ефективність його діяльності, на його імідж. Особливо це 
стосується першого враження учнів, оскільки саме вони стають тією 
призмою, через яку заломлюються наступні сприймання особистості 
педагога [3].   

Наступним фактором, що має істотний вплив на формування 
розвивального педагогічного спілкування є вирази обличчя, динаміка їх змін, 
пантоміміка, кінесика, інформативний контакт очей, тексика, вербальні дії та 



проксеміка. У сукупності всі вони створюють той зовнішній образ і частково 
видимий внутрішній стан вчителя. У свою чергу він сам повинен не лише 
слідкувати за своєю зовнішністю та експресією у процесі спілкування з 
учнями, але й сприймати їхню експресію та адекватно реагувати на неї, тим 
самим корегувати свої комунікативні дії з поправкою на емоційні 
переживання учнів [1]. 

Тоді можна зробити обгрунтований висновок про те, що вчитель, який 
ставить перед собою мету досягти високої професійної компетентності, 
мусить постійно удосконалювати свої невербальні експресивні форми 
спілкування.  

Особливе місце у ієрархії визначених нами факторів розвивального 
педагогічного спілкування займають вербальні (словесні) комунікативні 
впливи, однак їх більший або ж менший вплив на означені процеси залежить 
у першу чергу від того, кому й як вони адресовані та на якій відстані 
відбувається спілкування. 

Оскільки, основним засобом безпосереднього людського спілкування є 
мова, тому багатство мови, це насамперед багатство лексики, а також 
точність, влучність, жвавість вживання слів, можливість глибокого і 
всебічного пояснення змісту явищ і процесів  навколишнього ссередовища, 
що у сукупності породжує ефект художньої виразності мови педагога. 

Однак, характеристика основних параметрів розвивального 
педагогічного спілкування буде не завершеною, якщо не зупинитися на 
значущості тембру (напруженості голосу вчителя). Останнє, як 
підтверджують результати дослідження, має особливе значення для 
диспозиції педагога – чоловіка. Так уже склалося, що більшість педагогів у 
навчальних закладах, це жінки, тому педагог – чоловік, у свідомості дітей та 
їхніх батьків завжди має певний сформований (самими ж дітьми чи батьками 
авторитет, до його думки прислухаються більш ретельно), а це ставить перед 
ним додаткові вимоги щодо підтримання свого власного авторитету. 

Наступним важливим фактором, за результатами нашого дослідження, 
у розвивальному педагогічному спілкуванні є темп і ритм спілкування. І чим 
він спокійніший, плавний та бадьорий – тим вищий педагогічний ефект 
досягається педагогм у навчанні і вихованні дітей, створенні комфортних 
умов розвитку і становлення особистості [4]. 

Близьким за своєю структурою до попереднього є прояв ефекту 
художньої виразності мовлення педагога, де важливо усвідомити, що занадто 
повільне чи швиде мовлення не дозволяє сконцетрувати увагу учнів на тих 
ключових поняттях, які мають бути ними засвоєні. Тому, середній темп 
викладу матеріалу, з наголосами на провідні поняття та сутність тих чи 
інших явищ, за результатами наших досліджень є найбільш оптимальними у 
досягненні педагогічного ефекту навчання і виховання особистості. 

У досягненні цих цілей нами розроблено методику художньо-
естетичної екзистенціальної гри, сутність якої полягає у створенні таких 
умов, коли навчальний матеріал стає особистісно значущим для кожного 
учня і пов’язується з його екзистенціальними проблемами (переживаннями), 



їхнім духовно-ціннісним зростанням. Наступним важливим положення є те, 
що ефективне педагогічне спілкування зрештою, залежить не лише від 
уміння говорити, але й від уміння слухати. Тобто, ефективність 
педагогічного процесу у навчальному закладі, засвоєння імперативів 
дорослої моралі, соціальних правил поведінки учнями, залежить не лише від 
майстерності мовлення педагога, й від його майстерності слухання [1,2]. 

За такого підходу психологічна специфіка ігрового самообмеження 
(входження особистості у соціокультурне середовище і дотримання його 
моральних норм), а, отже, самоподолання сформованих раніше негативних 
рис характеру чи поведінки, полягає у тому, що цей процес є добровільним, 
автентичним і тому приносить самій особистості певне задоволення. 
Останнє, підкріплюючись позитивною оцінкою педагога, товаришів по класу, 
батьків і у кінцевому результаті стає домінуючою установкою для 
особистості стосовно формування позитивної поведінки у суспільстві.  

Оскільки така гра може бути тільки автентично вільною діяльністю, 
тому пріоритет у ході проведення має надаватись індивідуальному, 
особистісному сприйманню мистецтва, а, отже, активному заохоченню, 
схваленню, підтримці власного враження, рефлексії емоційних переживань 
учнями, якими вони не були б за своїм змістом. Саме тому стимулювання 
емоційного відгуку учня на художній образ і надання йому потужного 
екзистенціонально-духовного резонансу у його душі – провідна ідея 
побудови змісту методики художньо-естетичної екзистенціональної гри [1]. 

Наступним важливим аспектом сутності методики художньо-
естетичної екзистенціональної гри є надання спілкуванню у системі “учнень-
педагог” пріоритету визнання особистісного ставлення до предмету 
обговорення і його наслідків, що є стимулом для особистості до активного 
осмислення подій та їх наслідків, формування емоційного ставлення до 
предмету обговорення, до пошуків його автентичного смислу. 

Отже, зв’язівною ланкою у побудові особистістю своєї власної системи 
цінностей, ставлення, переконань і взаємостосунків з навколишнім 
середовищем є саме розвивальне педагогічне спілкування. В основі цього 
процесу лежить усвідомлення учнями не тільки пізнавальної й оцінної, але й 
регулятивної функції наукових знань, норм моралі, особистісного статусу як 
у колективі, так і у власній ситемі світосприйняття. Така діяльність займає 
особливе місце у психологічній структурі особистості, служить формуванню 
й реалізації її інтересів, пристрасності образу “Я” з опорою на суспільні 
ідеали, цінності й моральні  норми суспаільства” [5]. 
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