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Спілкування, виступаючи суспільною формою буття людини,

пронизує весь соціальний організм суспільства і створює, з одного

боку, умови привласнення загальнолюдських здібностей, а з іншо/

го — виступає механізмом реалізації потенцій і можливостей люди/

ни у формі тих чи інших психологічних новоутворень. Навчання

є суспільною формою управління учінням, тому вона і реалізується

в розгорнутій формі спілкування. Реальне педагогічне спілкування

являє собою складне і внутрішньо суперечливе сплетіння перцеп/

тивних, комунікативних, інтерактивних компонентів суб’єкт/

об’єктної та суб’єкт/суб’єктної форм. 

Зміст спілкування у педагогічній діяльності полягає у взаємній

передачі досвіду, інформації в міжособистісних контактах з метою

якісного вирішення визначених завдань. Отже, спілкування у на/

вчанні впливає на характер психічного відображення, свідомість,

склад особистості, а також на аналіз того, як індивід оволодіває за/

собами спілкування і який вплив воно справляє на психічні проце/

си, стани і властивості; є детермінантою системи психічних явищ,

щось зовнішнім по відношенню до психічного.

Професіоналізм учителя виражається передусім у тому, щоб

оперативно приймати педагогічно доцільні рішення в постійно

мінливих умовах. Однак слід мати на увазі, що всі педагогічні дії ре/

алізуються лише через педагогічну взаємодію — спілкування вчите/

ля з учнем. При цьому робота по розвитку комунікативної компе/

тентності вчителів має враховувати специфіку їх навчання. 

виховання та інклюзії людей Розділ І
потребами 
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Виходячи з того, що професійно/педагогічна діяльність будуєть/
ся за законами спілкування, а інтегральною характеристикою педа/
гогічного спілкування, де у знятому вигляді виявляються морально/
світоглядні установки вчителя, педагогічна спрямованість його
особистості, рівень комунікабельності, комунікативні здібності,
вміння і навички, виступає стиль педагогічного спілкування, ми
й прагнули передусім діагностувати сформованість останнього.

Досить адекватну діагностику психологічних особливостей сти/
лей спілкування може забезпечити методика «Інтерперсональна
діагностика» Т. Лірі. Відповідно до завдань дослідження доцільно
використати скорочений і рефакторизований варіант цієї методи/
ки, що включає з вихідних 128 особистісних характеристик лише
32, які мають максимальну диференціюючу силу.

Означені вихідні характеристики рівномірно (по чотири якості) роз/
поділяються за вісьмома узагальненими особистісними параметрами:

I — тенденція до лідерства (вміє настояти на своєму; вміє керу/
вати іншими; створює гарне враження серед оточуючих; любить
відповідальність);

II — упевненість у собі (незалежний і впевнений у собі; прак/
тичний і діловитий; у всьому вважає за потрібне покладатися на са/
мого себе; байдужий до думки інших про себе);

III — вимогливість до інших (здатний бути суворим; пря/
молінійно/відкритий; строгий, але справедливий до інших; запаль/
но/дратівливий);

IV — негативізм (його важко переконати; недовірливий; часто
розчаровується; не терпить, щоб ним командували);

V — готовність до підпорядкування, поступливість (поступли/
вий, несперечливий; легко бентежиться; здатний бути критичним
до себе; охоче погоджується з іншими);

VI — залежність від оточуючих, потреба у підтримці з їхнього
боку (шукає схвалення від оточуюючих; довірливий і схильний до
наслідування; передовіряє іншим приймати рішення; прагне при/
носити радість оточуючим);

VII — відкритість, доступність впливу з боку оточуюючих, не/
критична поступливість (товарисько/поступливий з іншими; завж/
ди дружелюбний і люб’язний; надзвичайно дорожить думкою ото/
чуюючих; лагідно/доброзичливий);

VIII — чуйність, чутливість (любить допомагати і піклуватися
про інших; терпимий до недоліків інших; викликає довіру в оточу/
ючих; делікатно/схвалюючий).

Розділ І Сучасні проблеми навчання,  
з особливими 



49

Результати експертної оцінки свідчать, що стилі педагогічного

спілкування досить адекватно диференціюються по цих восьми

вихідних параметрах методики (див. таблицю 1). Так, діалогічний

стиль спілкування характеризується високими балами по парамет/

рах VIII, I і VII і дуже низьким (найнижчим порівняно з іншими

стилями) за параметром IV. Альтруїстичний і конформістський

стилі відзначаються високими балами по параметрах V, VI, VII, при

цьому альтруїстичному, на відміну від конформістського, прита/

манні більш високі бали по параметрах VIII, I і III. Пасивному сти/

лю притаманні низькі значення параметрів VIII, VII, I і V. Маніпу/

лятивний і авторитарно/монологічний стилі відзначаються

високими значеннями параметрів I, II, IV та низькими значеннями

параметрів V, VI, VII і VIII. При цьому авторитарно/монологічному

стилю більшою мірою властиві високі значення III і IV параметрів.

Конфліктний стиль характеризується найвищими значеннями па/

раметрів III і IV при низьких значеннях параметрів I, VII і VIII. 

Для побудови семантичного простору методики Т. Лірі, на ос/

нові якого можна буде оперативно оцінювати емпіричні дані про

особливості стилей педагогічного спілкування молодих учителів,

слід розраховувати значення узагальнених параметрів А («Доміну/

вання — Підпорядкування») і Б («Співробітництво — Агре/

сивність»). Для цього в формули (1) і (2) замість номерів восьми

виховання та інклюзії людей Розділ І
потребами 

Таблиця 1 — Значення параметрів I–VIII, А, Б для різних стилей педагогічно<
го спілкування

(за результатами експертних оцінок)

Стилі 

педагогічного

спілкування

Значення параметрів

І ІІ ІІІ IV V VI VII VIII A B

I 2,6 1,6 1,6 0,3 1,4 1,7 3,1 3,5 3,6 3,8

II 1,5 0,9 1,0 0,7 1,8 2,0 2,8 3,1 0,6 3,8

III 0,5 0,4 0,3 1,1 2,3 2,8 2,4 1,3 –3,3 2,9

IV 0,9 1,9 1,5 1,8 0,9 1,4 0,4 0,5 –0,6 –2,4

V 2,3 2,4 0,9 1,6 0,5 0,6 1,5 0,7 2,4 1,3

VI 2,6 3,0 2,4 2,6 0,1 0,4 0,5 0,3 2,7 –5,3

VII 0,8 1,2 2,0 3,3 0,2 0,8 0,1 0,1 –1,4 –4,4

Нормативний

рівень

2,8 2,0 1,9 0,4 1,3 1,5 3,0 3,3 3,9 2,8
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груп якостей (I–VIII)підставляємо числові значення оцінок, одер/

жаних респондентами по кожній з цих груп:

(1) : А = 0,7  (II + VIII – IV – VI) + I – V; 

(2) : Б = 0,7  (VI + VIII – II – IV) + VII – III; 

Параметр А («Домінування — Підпорядкування») дає узагаль/

нену характеристику статусно/рольових орієнтацій особистості мо/

лодого вчителя. Позитивні його значення вказують на вираження

прагнення особистості (і посилення цього прагнення відповідно до

наростання значень параметра) до домінування, лідерства у педа/

гогічному спілкуванні, а негативні — на наявність тенденції до

підпорядкування, відмови від лідерства і відповідальності в ситуації

професійно/педагогічної діяльності.

Параметр Б («Співробітництво — Агресивність») дає узагальнену

характеристику стилю поведінки особистості під час спілкування.

Його позитивні значення свідчать про прагнення особистості (ріст

цього прагнення у міру збільшення ваги параметру) до співробітницт/

ва з оточуючими, до встановлення з ними дружніх, ділових взаємо/

стосунків, спрямованих на досягнення конструктивних результатів,

а негативні вказують на розвиток і домінування агресивно/конкурет/

ної спрямованості особистості, яка заважає спільній діяльності, руй/

нує (і робить неможливими) стосунки співробітництва.

Обидва узагальнені параметри А («Домінування — Підпорядку/

вання») і Б («Співробітництво — Агресивність») рівною мірою бе/

руть участь у диференціації стилей педагогічного спілкування в се/

мантичному просторі методики Лірі. Ту обставину, що не лише

авторитарно/монологічному, а й діалогічному стилю педагогічного

спілкування притаманна виражена тенденція до домінування,

лідерства, ми пояснюємо тим, що в другому випадку саме доміну/

вання виступає як активне лідерство у спілкуванні, прояв ініціати/

ви, активності, прагнення взяти на себе відповідальність, що,

своєю чергою, нерозривно пов’язано з професійною роллю вчите/

ля. Авторитарно/монологічний і діалогічний стилі педагогічного

спілкування відрізняє передусім те, на що спрямована тенденція

і як вона реалізується. Цю сторону характеризують особливості

взаємостосунків, взаємодії у процесі спілкування: у першому ви/

падку явно домінують методи примушування, агресивно/конкуре/

нтна поведінка, у другому — методи переконання, організації, по/

шук різноманітних форм співробітництва з учнями.

Розділ І Сучасні проблеми навчання,  
з особливими 
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Методика «Інтерперсональна діагностика» Т. Лірі доповнювала/

ся комплексом інших методів, тестів і спостережень по спеціальних

програмах (тест «20/ти висловлювань», спеціальні опитувальники,

методика незавершених речень, тест Томаса, спостереження тощо).

Нами було проведено вивчення особливостей стилю педагогіч/

ного спілкування 220 вчителів загальноосвітніх шкіл зі стажем по/

над 5 років. Дані щодо особливостей їхнього стилю педагогічного

спілкування використовувались як матеріал для порівняння з від/

повідними результатами вивчення стилю педагогічного спілкуван/

ня молодих учителів. Якщо взяти пасивний стиль спілкування за

відправний у розвитку ситуації спілкування, де позиції взаємодію/

чих сторін ще остаточно не проявлені, а сама взаємодія має повер/

ховий характер (притаманний 8,0% респондентів), то діалогічний

стиль спілкування або тенденція до його розвитку притаманні

відповідно 14,0% і 21,0%. 25,0% опитаних характеризується, а ще

32,0% виявляють тенденцію до розвитку монологічного стилю пе/

дагогічного спілкування. Відповідно 62,0% з опитаних оцінили свої

взаємостосунки з учнями як гарні і дуже добрі, 32,0% — як за/

довільні, і лише 6,0% вважає їх незадовільними.

Результатами аналізу особливостей стилю педагогічного

спілкування молодих учителів багато у чому відмінні (всього

дослідженням було охоплено 600 молодих учителів, з них 180 зі

стажем до одного року, 220 зі стажем педагогічної роботи від 1 до 3

років, і ще 200 — зі стажем від 3 до 5 років). Так, перша група (зі

стажем до одного року) по стилях педагогічного спілкування

розділилася таким чином: пасивний стиль — 32,0%; 8,0% і 32,0%

характеризуються або виявляють тенденцію до розвитку

діалогічного стилю педагогічного спілкування; 18,0% і 10,0% ха/

рактеризується або виявляють тенденцію до розвитку моно/

логічного стилю. У групі молодих учителів зі стажем від 1 до 3 років

ці цифри відповідно склали 28,0%, 12,0% і 25,0%, 20,0%, і 25,0%,

а в третій групі (зі стажем від 3 до 5 років) — 21,0%, 15,0% і 20,0%,

24,0% і 20,0%. Відмінності, зумовлені конкретною педагогічною

спеціальністю; носять незначущий характер, хоч і можна вказати

у цьому зв’язку на деякі цікаві особливості. Скажімо, динаміка роз/

витку від пасивного до монологічного стилю педагогічного спілку/

вання у вчителів/гуманітаріїв носить більш виражений стрімкий

характер, ніж у вчителів природничого циклу, а вчителі молодших

виховання та інклюзії людей Розділ І
потребами 
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класів з перших місяців роботи у школі більшою мірою зорієнто/

вані на авторитарно/монологічний і маніпулятивний стилі педа/

гогічного спілкування з учнями тощо.

Одержані результати (з урахуванням наших спостережень, екс/

пертних оцінок, самохарактеристик студентів педвузів і молодих

учителів) ми інтерпретуємо таким чином:

 стійкі установки в комунікативній сфері, адекватні вимогам

сьогоденної педагогічної практики, продуктивні для розв’язання

педагогічних завдань, сформовані лише в незначної меншості ви/

пускників педвузів (8,0%), що є прямим наслідком особливостей

в організації навчально/виховного процесу в останніх;

 число випускників, у яких описані установки носять поверхо/

вий, нестійкий характер і легко можуть змінитись у діаметрально

протилежному напрямі, оскільки вони ще не підкріплені практич/

ним досвідом, набагато більше (32,0%);

 показово, що майже третина випускників (28,0%) характери/

зується установками в комунікативній сфері, які детермінують

орієнтацію на авторитарно/монологічне, маніпулятивне чи конф/

ліктне спілкування з учнями, а ще у 32,0% випускників ці установ/

ки не сформовані, не виявлені.

Однак для нашого дослідження більш вагомими є ті тенденції

в розвитку комунікативної компетентності вчителів, які проявля/

ються безпосередньо на етапі їхнього професійного становлення.

Зазначимо в цьому зв’язку наступне.

1. У період професійного становлення переважна більшість почат/

ківців зі сформованою установкою на діалогічне або монологічне

спілкування з учнями виявляє тенденцію до реалізації відповідного

стилю у своїх взаємостосунках з учнями незалежно від стажу про/

фесійно/педагогічної діяльності. Звичайно, випадки повної, діамет/

ральної переорієнтації нам зустрічалися, але це були, власне, пооди/

нокі випадки, за кожним з яких стояли свої причини. Особливо чутливі

до цих факторів учителі/початківці впродовж першого року роботи.

2. Наявність тенденції до розвитку діалогічного стилю педа/

гогічного спілкування сама по собі ще не гарантує автоматичної ди/

наміки позиції молодих учителів у цьому напрямі. Негативний

досвід, труднощі у здійсненні комунікативного забезпечення на/

вчально/виховного процесу, розчарованість, відсутність розуміння

і доброзичливої підтримки з боку колег тощо часто призводять до
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того, що молоді вчителі зупиняються на пасивно/індиферентному

стилі педагогічного спілкування або ж переорієнтовуються на ті чи

інші різновиди монологічного стилю.

3. Внаслідок існуючих умов більшість молодих учителів, що прояв/

ляють тенденцію до розвитку монологічного стилю педагогічного

спілкування, за перші роки роботи у школі зберігають ту ж саму

орієнтацію або ж укріплюються у своїй позиції, переходячи в групу, яка

характеризується монологічним стилем педагогічного спілкування.

4. Упродовж перших п’яти років професійно/педагогічної

діяльності група вчителів, що характеризуються непроявленістю

комунікативних установок, пасивно/індиферентним стилем взає/

мостосунків з учнями, зменшується, але недостатньо (від 32,0 до

21,0%), що прямо вказує на низьку ефективність допомоги по/

чатківцям на цьому вкрай важливому для їхнього професійного

становлення етапі. Принципово, що перші кроки молодих учителів

дуже часто спричинюють їх переорієнтацію з пасивного на різні

варіанти монологізованого спілкування (від конформістського до

конфліктного). 

5. На нашу думку, виявлені тенденції свідчать про те, що покла/

датися на стихійне проходження молодими вчителями етапу про/

фесійного становлення не доводиться. Саме життя породжує необ/

хідність у створенні умов для забезпечення керованого входження

випускників педвузів у педагогічну професію, при якому б опти/

мально знімалися виявлені суперечності цього етапу.

Узагальнення викладеного вище матеріалу дає змогу виділити

такі основні тенденції, що спостерігаються в комунікативній діяль/

ності початківців: 

 більшість початківців з уже сформованими установками на

діалогічне або монологічне спілкування тяжіє до практичної ре/

алізації відповідно до стилю у своїх взаємостосунках з учнями;

 продуктивнішим, з погляду організації педагогічного процесу

і реалізації притаманного йому розвивального, виховального

і творчого потенціалу, є діалогічний стиль спілкування з учнями;

 наявність тенденції до розвитку діалогічного стилю педа/

гогічного спілкування ще не гарантує динаміки позиції початківців

у цьому напрямку; 

 ставлення молодих учителів до своєї професії суттєво зале/

жить від їх установок у комунікативній сфері.

виховання та інклюзії людей Розділ І
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В статье проанализировано влияние коммуникативных тенденций
на профессионализм педагога и охарактеризовано особенности пове&
дения учителя во время учебного процесса.

Ключевые слова: педагогическое общение, стиль общения, про/

фессионализм, педагогическая деятельность.

The present article deals with the problem of influence of communicative
tendencies on the professionalism of teacher and characterizes the peculiari&
ties of teacher’s behaviour during teaching process.

Key words: pedagogical communication, style of communication, pro/

fessionalism, pedagogical activity.
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САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ В УМОВАХ 
ІНФОРМАЦІЙНОГО НАВЧАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА

У статті висвітлюються практичні підходи до організації і про&
ведення самостійної роботи студентів в умовах інформаційного на&
вчального середовища під час підготовки фахівців соціальної сфери.
Самостійна робота студентів розглядається як одна з форм активної
навчально&пізнавальної діяльності. Визначаються умови ефективної
реалізації інформаційної підтримки процесу навчання студентів для
проведення самостійної роботи, типи самостійної роботи студентів,
особливості проведення самостійної роботи серед студентів з особли&
вими потребами.
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