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Складовою педагогічної майстерності вчителя є його мовлення. Це 
інструмент професійної діяльності педагога, за допомогою якого можна 
розв’язати різні педагогічні завдання: створити щиру атмосферу 
спілкування у класі, встановити контакт з учнями, зробити складну тему 

уроку цікавою, а процес її вивчення – привабливим. 

Мовлення вчителя є показником його педагогічної культури, засобом 

самовираження і самоутвердження його особистості. 
Ідеї про призначення мови й мовлення у суспільстві, значення 

вчителя у процесі розвитку мови учнів обґрунтовувались такими 

видатними дослідниками, як: А. Дістервег, Я. Коменський, А. Макаренко, 

Р. Оуен, Л. Толстой, П. Толстой, К. Ушинський та ін. 

Володінню мовленням, як засобом професійної діяльності потрібно 

вчитися. А. С. Макаренко зазначав, що вчитель повинен так говорити, щоб 

діти відчули в його словах волю, культуру, особистість [1, c. 69]. Мовлення 
вчителя – це мовлення, пристосоване для розв’язання специфічних 

завдань, що виникають у педагогічній діяльності, спілкуванні. 
Мета статті: визначити роль професійного мовлення вчителя у 

педагогічній діяльності. 
Мовлення вчителя буває у двох різновидах – у монолозі 

(монологічне мовлення) й діалозі (діалогічне мовлення) [1, c. 70]. 

Найпоширенішими формами монологічного навчання вчителя є 
розповідь, шкільна лекція, коментар, пояснення, розгорнуті оціночні 
судження. Діалогічне мовлення широкого представлене в різного роду 
бесідах з учнями, які будуються у формі запитань і відповідей. 

Аналізуючи мовлення педагога, часто використовують вираз 
«комунікативна поведінка». 

В сучасній науковій літературі під комунікативною поведінкою 

розуміють таку організацію мовлення й відповідно до нього невербальної 
поведінки вчителя, яка впливає на створення емоційно-психологічної 
атмосфери педагогічного спілкування, на характер взаємин між учителем 

та учнями, на стиль їхньої діяльності [1, c. 72]. 

Комунікативна поведінка вчителя оцінюється відповідно до того, що 

і як він говорить, які в нього жести, рухи, вираз обличчя, який підтекст 
мають його слова, на яку реакцію учнів розраховані. 

Педагогічна ефективність комунікативної поведінки вчителя 
передусім залежить від того, який стиль спілкування притаманний 

учителеві, які в нього установки на взаємодію з учнями, якою мірою він 

відчуває психологічні особливості ситуації мовлення. 
За яких умов мовлення вчителя може бути інструментом 

продуктивного розв’язання педагогічних завдань? 



По-перше, професійне мовлення вчителя повинно відповідати 

вимогам культури мови. Це важливий показник рівня його інтелігентності, 
освіченості, загальної культури. Його умовою є знання мови, адже 
мовлення є засобом існування, використання мови. 

Під терміном «культура мови « розуміють відповідність її не тільки 

сучасним літературним нормам (акцентологічним, синтаксичним), а й 

іншим якостям, які свідчать про її комунікативну досконалість. Це 
точність, логічність, чистота, виразність, багатство, доцільність. 

По-друге, професійне мовлення вчителя має бути своєрідною 

«словесною дією», мета якої – здійснення інтелектуального, емоційно-

вольового, морального впливу на учнів. Слово справжнього вчителя 
переконує, навіює, викликає в учнів відповідні почуття, формує їхнє 
ставлення до того, про що він говорить. 

Третя умова ефективності професійного мовлення вчителя – його 

спрямованість, зверненість до учнів. Головна мета спрямованості мовлення 
– викликати учнів на діалогу з учителем, залучити їх до співпраці, 
створити атмосферу співроздумів і співпереживання [1, c. 73]. 

Обов’язковою передумовою ефективності професійного мовлення 
вчителя є також володіння його технікою. 

Компоненти техніки мовлення – голос, темп, дикція, інтонація – 

визначаються як акустична система відтворення людини людиною. Вони 

виконують при цьому важливі функції: створюють імідж людини, який 

закріплюється у свідомості довколишніх; дають змогу виявити психічну 

індивідуальність людини, визначити її емоційний стан [1, c. 74]. 

Продуктивна мовленнєва комунікація вчителя передбачає у нього 

розвиток низки спеціальних здібностей: соціально-перспективний 

(розуміти внутрішній стан людини через сприйняття його зовнішньої 
поведінки) здібності до ідентифікації (здатність поставити себе на місце 
іншої людини й передбачити ї можливу реакцію, саморегулювання своїм 

психічним станом у спілкуванні. 
Отже, рівень майстерності мовленнєвої діяльності вчителя 

визначається рівнем культури його мовлення і спрямуванням його 

комунікативної поведінки. Вчитель, водночас повинен бути і гарним 

фахівцем у своїй галузі й чудовим оратором. 
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