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Реалізація завдань Державної національної програми «Освіта: 

Україна ХХІ століття», програми «Вчитель», Національної доктрини 
розвитку освіти України у ХХІ столітті вимагає підготовки вчителя, який 
уміє встановлювати різноманітні комунікативні зв’язки, усвідомлює свою 
професійну відповідальність, є суб’єктом особистісного й професійного 
зростання, який уміє самостійно добувати інформацію, аналізувати й 
використовувати її у своїй практичній комунікативній діяльності, 
впевненого у власних можливостях щодо організації комунікації з різними 
людьми, спроможного імпровізувати, готового до будь-яких змін; вчителя, 
що реально оцінює будь-яку комунікативну ситуацію й те, що відбувається 
навколо неї, сміливо дивиться в майбутнє, володіючи умінням керувати 
комунікативним розвитком учнів [3]. 

На думку філософів, соціологів, спілкування є таким соціальним 
процесом, у якому відбувається обмін діяльністю, досвідом, що втілений в 
матеріальну та духовну культуру. Комунікація є однією з найважливіших 
умов формування свідомості, самосвідомості особистості, стимулятором її 
психічних властивостей. Особливо це стосується освітньої сфери, 
покликаної забезпечити підготовку дитини до життя. 

Педагогічне спілкування вимагає від учителя спеціальної підготовки, 
педагогічної мудрості в організації взаємин з учнями, батьками, колегами в 
різних сферах навчально-виховного процесу; уміння оперативно, правиль-
но орієнтуватися в умовах спілкування, які швидко змінюються знаходити 
відповідні комунікативні засоби, які відповідали б його індивідуальності, 
ситуації спілкування та індивідуальним особливостям учня, постійно від-
чувати і підтримувати зворотній зв’язок у спілкуванні. На особливому рів-
ні у майбутнього педагога повинно стояти вміння реалізовувати власні 
можливості в спілкуванні з іншими людьми, здатність сприймати, розумі-
ти, засвоювати, передавати зміст думок, почуттів, прагнень у процесі на-
вчання і виховання [3]. 

Спілкування є найважливішим професійним інструментом педагогі-
чної діяльності. Усе починається з учителя, з його вміння організувати з 
учнями педагогічно доцільні відносини як основу творчого спілкування. 

Найголовніші якості педагога не обмежуються знанням свого пред-
мета. Він – умілий комунікатор. Комунікативна поведінка педагога, засно-
вана на його коректності, вимогливості до себе й учнів, стимулює пізнава-
льний інтерес, мотивацію процесу навчання. Продуктивна комунікативна 
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поведінка сприяє створенню в процесі навчання ділової атмосфери, налаш-
товує на взаємодію, ритмічність у роботі [4]. 

Через безпосереднє спілкування педагога з учнем здійснюється най-
головніше в педагогічній діяльності – вплив особистості на особистість. У 
зв’язку з цим комунікативні здібності та вміння педагога набувають ролі 
професійно значущих. Ефективність професійно-педагогічного спілкуван-
ня викладача залежить від рівня сформованості його комунікативної куль-
тури, що особливо необхідно при підготовці майбутнього вчителя сільсь-
кої школи. 

Аналіз вітчизняної та зарубіжної науково-педагогічної літератури 
свідчить, що питання педагогічної комунікації вивчали за такими напря-
мами: теорія і методологія організації педагогічного спілкування, його 
зміст і функції в навчально-виховному процесі (Н.П. Волкова, А.С. Нісім-
чук, О.С. Падалка, Н.Ю. Бутенко). Аналіз практики майбутніх вчителів 
молодших класів, опитування студентів, засвідчило, що в майбутніх педа-
гогів недостатньо розвинені навики професійно-педагогічної комуікації, 
уміння формулювати ціль майбутньої діяльності та обгрунтовувати її доці-
льність, невміння налагоджувати контакти з учнями, формулювати різні 
комунікаційні ситуації. 

Інформаційна революція в усьому світі призводить до того, що вчи-
телю доводиться безпосередньо спілкуватися з різними за фахом людьми, 
використовуючи вербальні та невербальні засоби комунікації, вступати в 
опосередкований комп’ютерними засобами комунікації діалог з віртуаль-
ними партнерами, здійснювати пошук необхідної інформації у всесвітній 
мережі Інтернет. У зв’язку з цим у навчально-виховному процесі ВНЗ ак-
тивізуються дослідження з вивчення особливостей підготовки майбутніх 
фахівців, здатних до вирішення сучасних проблем комунікації 
(А. Алексюк, С. Архангельский, Н. Боритко, Н.П. Волкова, С. Броннікова, 
І. Богданова, І. Гапійчук, Л. Гапоненко, О. Грейліх, В. Гриньова, В. Зінкевічус, 
І. Зязюн, В. Кан-Калик, А. Капська, Н. Морзе, В. Пасинок, Л. Рувинський, 
А. Фурман, Р. Хмелюк та ін.). Проте науковці не виявили однозначних по-
глядів і не досягли згоди у вирішенні питання щодо технологічного забез-
печення підготовки майбутніх учителів до здійснення педагогічної комуні-
кації. Також ми не знайшли загальновідомих і загальновизнаних техноло-
гій, які б гарантували досягнення поставлених цілей у підготовці майбут-
ніх учителів до професійно-педагогічної комунікації. 

У зв’язку з демократизацією суспільних відносин постійно зростає 
вимогливість сучасної людини до характеру міжособистісного спілкуван-
ня. Для майбутнього педагога початкових класів компетентність у сфері 
спілкування є професійною вимогою. 

В Уманському державному педагогічному університеті імені Павла 
Тичини у складі дисципліни «Методика навчання математики в початковій 
школі» читається курс «Сучасні комунікаційні технології». В межах курсу 
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студенти вивчають основні закономірності побудови навчального процесу, 
методи і форми органцізації навчальних занять з предмету, знайомляться з 
високоефективними комунікаційними технологіями, зокрема, інтерактив-
ними технологіями навчання. На лекціях та семінарських заняттях з курсу 
«Сучасні комунікаційні технології» розглядаються види теоретичного на-
вчання учнів, форми практичного навчання, комбінація різних форм орга-
нізації навчальних занять і можливості використання комунікаційних тех-
нологій на заннятях з використанням інноваційних технологій. 

Навчальний курс надає інформацію про психологічну природу та 
технологію спілкування у різних сферах діяльності людини, зокрема у ді-
лових, сімейних, педагогічних, побутових стосунках. Комунікативний 
процес розглядається з позиції історичних тенденцій його розвитку, теорії 
ролей, трансактного аналізу, теорії конфліктів та інших точок зору. Широ-
ко використовуються дані сучасних психологічних та педагогічних дослі-
джень, новітня вітчизняна та зарубіжна література. Формами роботи є лек-
ції, практичні заняття, виступи студентів з повідомленнями з різних тем на-
вчального курсу, в яких центральне місце відводиться життєвим спостере-
женням студентів та їх вмінню науково аналізувати комунікативні ситуації. 

Студенти повинні знати: 
– особливості, функції, структуру та стилі педагогічного спілкування; 
– типи, види міжособистісних стосунків; 
– мовні стратегії успішного спілкування; 
– особливості вербальної та невербальної комунікації; 
– правила психолого-педагогічного спілкування; 
– стадії міжособистісного розуміння. 
Студенти повинні вміти: 
– створювати дружню, комфортну атмосферу спілкування; 
– використовувати механізми взаємовпливу; 
– застосовувати технології успішності спілкування; 
– адекватно інтерпретувати поведінку інших людей, переходячи від 

оцінювання до суто розуміння; 
– долати бар’єри та ускладнення спілкування; 
– бачити ситуацію очима партнера (рефлексія); 
– сприймати почуття іншої людини як власні (емпатія). 
Найважливішим завданням цього курсу є набуття практичних умінь 

у діловому, педагогічному спілкуванні, таких як: 
• уміння успішно виступати перед аудиторією; 
• уміння переконувати співрозмовника; 
• уміння ефективно говорити й слухати співрозмовника; 
• уміння правильно подати себе; 
• уміння вибирати правильний стиль спілкування; 
• уміння захищатися від маніпуляцій співрозмовника; 
• уміння орієнтуватися в особливостях партнера за допомогою не-
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вербальних засобів спілкування; 
• уміння вести дискусію, переговори; 
• уміння вирішувати конфліктні ситуації і багато чого іншого. 
Для цього використовуються вже відомі багатьом інтерактивні тех-

нології навчання. Так як серед усіх сучасних технологій навчання най-
більш ефективними, з нашої точки зору, є інтерактивні, які передбачають 
діалогічність, діяльнісно-творчий характер, підтримку індивідуального 
розвитку дитини, надання їй самостійності в прийнятті рішень, творчості, 
вибору змісту й способу навчання та поведінки. Можна сказати, що саме 
інтерактивні технології навчання здатні забезпечити особистісно-
орієнтовану освіту. 

Суть інтерактивного навчання полягає в тому, що навчальний процес 
відбувається за умови постійної, активної, позитивної взаємодії всіх студе-
нтів. Відбувається колективне, групове, індивідуальне навчання у співпра-
ці, коли викладач і студенти – рівноправні суб’єкти навчання. В результаті 
організації навчальної діяльності за таких умов в аудиторії створюється 
атмосфера взаємодії, співробітництва, що дає змогу вчителеві стати спра-
вжнім лідером дитячого колективу. Організація інтерактивного навчання 
передбачає використання дидактичних і рольових ігор, моделювання жит-
тєвих ситуацій, створення проблемної ситуації. Вирішення певних про-
блем відбувається переважно в груповій формі. Але не слід плутати інтер-
активне навчання з груповими формами роботи, які компенсують всі недо-
ліки фронтальної та індивідуальної роботи. Групова форма роботи перед-
бачає навчання однією людиною групи студентів. 

Інтерактивні технології передбачають організацію кооперативного 
навчання, коли індивідуальні завдання переростають у групові, кожний 
член групи вносить унікальний вклад у спільні зусилля, зусилля кожного 
члена групи потрібні та незмінні для успіху всієї групи. Для роботи за ін-
терактивними технологіями вчителеві необхідно змінити свої особисті під-
ходи до навчання, а в учнів у такому разі повністю змінюється життя в 
класі. Тому для роботи за даними технологіями викладачу необхідна певна 
підготовка(дидактична, моральна) та студентам, як і викладачу, треба зви-
кнути до них. Свою роботу викладачу слід починати з простих інтерактив-
них технологій – робота в парах, малих групах – і переходити до більш 
складних. Коли у викладача й студентів з’явиться досвід подібної роботи, 
то заняття проходитимуть набагато легше, цікавіше, а підготовка до них не 
забиратиме багато часу. 

Крім того, використання інтерактивних методів дозволяє реалізувати 
ідею співробітництва тих, хто навчає і тих, хто навчається, вчить їх кост-
руктивній взаємодії, сприяє оздоровленню психологічного клімату на за-
нятті, створює доброзичливу атмосферу, вчить правильно висловлювати 
свої думки та створює ситуації позитивного викладу матеріалу. 

Наприклад. Метод «ПРЕС» Технологію «Метод ПРЕС» можна за-
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пропонувати до будь-якої проблеми за умови дотримання чотирьох етапів: 
• висловіть свою думку, поясніть у чому полягає ваша точка зо-

ру(починаючи зі слів: я вважаю, що…). 
• поясніть причину виникнення цієї думки, тобто на чому ґрунту-

ються докази(починаючи зі слів: оскільки…). 
• наведіть приклади, додаткові аргументи на підтримку вашої по-

зиції, а також факти, що демонструють ваші докази 
(…наприклад…). 

• узагальніть свою думку (зробіть висновок, починаючи зі слів: 
Отже, таким чином…). 

Коли студенти засвоять «Метод ПРЕС» та його етапи, можна вико-
ристовувати його на всіх уроках у початкових класах, оскільки це привчає 
студентів до мислення. «Метод ПРЕС» – застосовують при обговоренні 
вправи. Фактично студентам потрібно виконати чотири етапи при вико-
нанні вправ. Цей метод сприяє виробленню і формуванню студентами ар-
гументів, правильно висловлювати свої думки стосовно даного питання. 

На дошці під час вивчення «Методу ПРЕС» повинна бути таблиця з 
написами: 

• я вважаю, що…; 
• тому, що…; 
• наприклад…; 
• отже, таким чином…. 
Використання методу «навчаючи – вчуся», розвиває не тільки кому-

нікативні здібності, а й пам’ять. 
На кольорових аркушах паперу надрукований текст. Кольорові сму-

жки роздаються студентам. Вони їх опрацьовують таким чином: 
1. Прочитай свій текст. 
2. Знайди учасника зі смужкою такого ж кольору. 
3. Розкажіть один – одному свою інформацію. 
4. Збирайтесь не більше двох осіб. 
Краще коли завчасно студенти будуть ознайомлені з правилами, ви-

вісивши їх на дошці. Обговорення та аналіз проведеного заняття краще ви-
користовуючи метод «Мікрофон». Наприклад:  

– Мене звати…; 
– На минулому занятті я дізнався (-лась)…; 
– Сьогодні я хочу зрозуміти… 
Обов’язково провести рефлексію: які думки, почуття у вас викликала 

вправа? Навіщо ми це робили? 
Для успішного проведення занять за інтерактивними технологіями не-

обхідно дотримуватись певних правил і структури інтерактивного заняття. 
Заняття за інтерактивними технологіями проводяться обов’язково в 

колі, щоб усі учасники навчального процесу (і викладач у тому числі) мог-
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ли бачити один-одного. Ні в якому разі не можна допускати, щоб хтось 
знаходився за колом, був стороннім, чужим, не брав участі у роботі. 

Всі учасники заняття повинні бути позитивними (так краще сприй-
мається і засвоюється інформація). Тому так важливо у спілкуванні обхо-
дитись без частки «не», старатись замінити її на інше слово. Наприклад: 
«не перебивати один-одного» – «бути толерантними». Учасники повинні 
намагатись уникати слова «розподілятись», «розділитись», краще застосо-
вувати слово «Об’єднуватись» у пари трійки, групи. Таким чином ми за-
кладаємо здатність учасників до об’єднання, до праці «разом». 

Все, що пропонують учасники навчального процесу, має бути при-
йняте і обговорене. Не давайте оцінки у вигляді «правильна відповідь», 
«неправильна відповідь», «добре», «погано». Викладач на занятті лише до-
помагає опанувати інформацію аудиторії і прийняти власні рішення, ви-
сновки. Обов’язково стежте за тим, щоб хтось не залишився поза увагою, 
не брав участі в обговоренні. 

Отже, підготовка студентів за інтерактивними технологіями навчан-
ня позитивно впливає на формування вербальної комунікації. Саме завдяки 
інтерактивним методам навчання студенти можуть розігрувати різні жит-
тєві ситуації, які часто виникають при перших роках викладання в школі. 
Разом з цим студенти набувають знань засобами інтерактивного навчання, 
спочатку теорія, методика, потім написання курсових, дипломних, магіс-
терських робіт і завершують своє навчання – педагогічною практикою. 

Таким чином формування педагогічної комунікації у майбутніх вчи-
телів початкових класів через застосування інтерактивних технологій на-
вчання є необхідною передумовою для створення успішного та ефективно-
го начального процесу та, дає змогу розкрити сутність комплексної підго-
товки майбутнього вчителя початкових класів до процесу навчання. 
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