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ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОГО МИСЛЕННЯ ПЕДАГОГА
Безнос С.В.
старший викладач кафедри
економіки підприємств ОНПУ
Постановка проблеми. Багата та щаслива країна складається у першу
чергу з щасливого та працьовитого люду, бо тільки щаслива людина, що
працює на улюбленій роботі та займається улюбленою справою, має «крила»,
які роблять її найбільш працьовитою, «інтелектуальним багатством країни»
який допомагає країні «доторкнутися до найвіддаленіших зірок».
Розвиток майбутнього фахівця як з інтелектуальної, професійної,
духовної, моральної та індивідуальної боків для майбутнього процвітання
країни у першу чергу залежить від тих, хто його навчав – від родини, перших
вчителів та педагогів, які змогли поділитися своїми думками, своїм досвідом,
розвинули внутрішній інтерес до нових знань, до нових вершин. З цих осіб
родина закладає в першу чергу духовні та моральні якості людини, основні
зародки вмінь, такі необхідні у подальшому житті. Вчителі намагаються
навчити та ознайомити майбутнього фахівця з найважливішими світовими
знаннями з основних наук, що допомагає зрозуміти яка наука та галузь знань,
які навички біль притаманні та найбільш до вподоби ученику, до чого він лине,
тобто допомагає майбутньому абітурієнту зробити вірний вибір серед
майбутньої професії, розвити зацікавленість та вміння вчитися. Проте саме на
педагога покладається важлива роль – не знищити в людині її потяг до знань,
розкрити людину як найбільш… Тому важливо як педагог буде надавати
знання, передавати свій досвід, тобто як він буде, в першу чергу, мислити.
Аналіз досліджень і публікацій. Професійне мислення педагога володіє
лавою ознак, якостей і властивостей, що дозволяють говорити про педагогічне
бачення світу, властиве майстрові своєї справи. У психолого–педагогічній
літературі розглянуті різні види діяльності викладача, що вимагають істотних
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інтелектуальних витрат. Основна увага дослідників (А.В. Брушлінського,
С.Г. Вершловського,
А.А. Реана,

Н.В. Кузьміної,

В.О. Сластеніна,

Ю.Н. Кулюткина,

Л.В. Путляєвої

та

ін.)

Л.М. Мітіної,

спрямовується

на

оптимізацію розумової діяльності в процесі організації і управління учбово–
пізнавальною

діяльністю

учнів.

Механізми

педагогічного

мислення

розглядались та досліджувалися в багатьох працях, присвячених загальним
проблемам

професійно–педагогічної

діяльності,

зокрема

в

роботах

О.О. Бодальова, Н.В. Кузьміної, О.В. Петровського, О.І. Щербакова та інших.
У роботах сучасних філософів, педагогів і психологів дослідження
мислення конкретизується щодо виділення професійних типів. Так, говорять
про «педагогічне» мислення вчителя, про «технічне» мислення інженера,
техніка і т.п. В останніх дослідженнях та публікаціях дана проблематика в
основному розглядається з точки зору професійного мислення вчителів
навчальних або більш старших класів, професійного мислення студентів як
майбутніх фахівців, або з точки зору психології. Проте особливості
професійного мислення саме педагогів, що навчають цих майбутніх фахівців
майже не розглядаються, а особливо з педагогічної точки зору.
Мета дослідження – виявлення особливостей професійного мислення,
що притаманні педагогу. Завдання дослідження: визначити науково–теоретичні
засади формування мислення педагога, уточнити поняття «педагогічного
мислення педагога», визначити його елементи та критерії оцінки педагогічного
мислення педагога.
Виклад основного матеріалу дослідження. Пріоритетною метою
теперішньої освіти є всебічний розвиток особистості, індивідуума, як складової
світового знання та прогресу. «Мислення» здавна розглядалося філософами. З
історичної точки зору виділяють п’ять періодів мислення людини: первісне,
давнє (античне), середньовічне, Нового часу та новітнє (сучасне).
Мислення первісних людей відповідало знанням про світобудову,
життєвому досвіду та міфам. На думку Е. Тейлора, в основі міфологічного
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мислення лежить жага наділити душею неживі предмети задля пояснення їх дій
(анімізм). Протагор та Горгій, філософи–софісти Давньої Греції надали
розвитку софізмам – прийомам, замаскованим формально логічно–вірними
міркуваннями. Вони могли з легкістю доказувати одне, а потім з такою ж
легкістю протилежне. Аристотель називав софістів вчителями «уявної
мудрості». Цю кризу подолали тільки коли розвели поняття «мислення
(міркування)» як діяльність та зміст самої думки. Існуюче вважалося
суперечливим і єдиним, проте було розділене те, що існує (платонівський світ
ідей), і помилки через невірне мислення (невірне поєднання розумових змістів).
На думку Р. Декарта «інтелектуальна інтуїція» людини знаходить
необхідні положення в сфері його духу. І. Кант вважав, що правила розуму у
призначення процедур емпіричного і теоретичного застосування ідей. Те що
зараз вважається аксіоматичним, раніше розроблялося в «проблемному полі
емпіричного і теоретичного мислення». Г.В. Гегель вважав, що метод – «вища
сила розуму», який виступає «як форма і знаряддя по відношенню до свого
змісту». Р. Декарт, Г.В. Лейбніц та М. Вебер надали початок формуванню
раціонального типу мислення як точного розрахунку необхідних засобів для
досягнення мети, яке мало подальший розвиток з середини минулого століття у
працях Т. Куна, К. Поппера та інших. Педагогічна діяльність орієнтована на
певні цінності і вміння їх втілювати у своїй професійній діяльності. Таким
чином, загальні соціально–філософські підходи до поняття мислення не
обмежуються лише теоретичним та пізнавальним аспектом.
Уявлення психологів про закономірності процесу мислення історично
розвиваються. У сучасній психології «мислення» – одна з важливих
інтелектуальних здібностей людини до пізнавання і відображення об’єктивного
світу. Є.І. Степанова характеризує мислення як «узагальнене і опосередковане
пізнання дійсності… Завдяки мисленню людина стає здатною пізнавати і
виявляти

причинно–наслідкові

навколишньому світі…».

зв’язки

і

відносини,

що

існують

у
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Відображення навколишнього світу в процесі мислення реалізовується за
допомогою розумових операцій (аналіз, синтез, порівняння, абстрагування,
узагальнення, систематизація, класифікація). Аналізуючи і порівнюючи окремі
спостереження, спираючись на результати минулого досвіду, людина під час
мислення знаходить спільне в окремих об’єктах, абстрагуючи загальне –
об’єднує ці об’єкти в різні системи знання та надає узагальнене відображення
навколишньої дійсності. Опосередкований і узагальнений характер мислення
дозволяє пізнавати й сутність явищ, розкривати об’єктивні закономірності.
Дж. Уотсон виділяє три основні види (рівня) мислення: 1) реакція на
подразник – найпростіший; 2) спроби задля вирішення проблем з якими рідко
стикається; 3) вирішення нових завдань (спочатку словесна обробка).
У

психології

та

педагогіці

(П.П. Блонський,

Я.А. Пономарьов,

О.К. Тихомиров) виділяють різні типи і види мислення. К. Юнг виділив такі
типи людей за характером мислення:
1) інтуїтивний, що характеризується превалюванням емоцій над логікою
(критерії істинності – відчуття вірності і практика);
2) розумовий, якому притаманні раціональність, превалювання логіки над
інтуїцією і почуттям (критерії – експеримент і логічна бездоганність).
Пізнавання за цими типами значно відрізняється. Розумовий тип цікавиться
знанням як таким, шукає, встановлює логічний зв’язок між явищами, а
інтуїтивний – орієнтований на практично корисне застосування знань
незалежно від істинності і логічної суперечливості.
Мислення поділяється на: 1) теоретичне, що спрямоване на вирішення
абстрактних теоретичних завдань, опосередковано пов’язаних з практикою;
2) практичне, що безпосередньо націлене на вирішення практичних питань, що
в свою чергу стає засобом формування теоретичного мислення.
Теоретичне мислення складається з таких елементів: 1) змістовний аналіз
– виявлення суттєвого в явищах при абстрагуванні від несуттєвих ознак;
2) планування – побудова оптимальної в даних умовах системи дій для
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вирішення завдання; 3) рефлексія – розгляд підстави своїх дій, способів
вирішення завдань. У відповідності з послідовністю становлення та прояву цих
трьох складових мислення Р.А. Астаханов виділів такі рівні розвитку мислення:
1)

емпіричний;

2)

аналітичний;

3)

плануючий;

4)

рефлексуючий.

Психологічними умовами процесу продуктивного розвитку мислення у
педагогів є:
– соціально–психологічна адаптація (пристосування до групи, курсу,
факультету, стосунки з ними, вироблення власного стилю поведінки);
– розвиток пізнавальної і емоційно–вольової сфер особистості (вплив
навколишнього світу, формування інтелекту, емоцій, почуттів, волі);
– розвиток спрямованості (потреби, мотиви, світогляд), характеру і
здібностей особистості;
–

психологічний

розвиток

(здатність

до

цілепокладання,

вміння

виробляти операції і способи, вміння планувати дії, вміння встановлювати
відношення між мотивом і метою, виробляти навички самоконтролю і
саморегуляції).
Педагог повинен володіти системою знань та інтересів, які утворюють
кругозір та ерудицію; системою переконань, вмінь і розвинених на їх основі
здібностей,

що

утворюють

рівень

практичної

діяльності;

системою

індивідуальних норм поведінки і освоєних методів діяльності – рівень
соціальної поведінки; системою соціальних почуттів – емоційної поведінки;
системою потреб до аналізу, самоаналізу, вдосконалення, самовдосконалення.
Під професійним мисленням розуміють узагальнене відображення в свідомості
значущих факторів, явищ, процесів у їх необхідних істотних зв’язках і
відносинах, характерних для даного виду діяльності.
Педагог, що володіє професійним мисленням, стає суб’єктом і об’єктом
пізнавальної діяльності, тому мислення виступає як процес і як діяльність
особистості. А.Ф. Ануфрієв пропонує включити в аналіз професійної
особистості педагога «діагностичне мислення» – визначення індивідуальних
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особливостей і причин, що їх обумовлюють. Діагностичне мислення має дві
основні форми: 1) практичне мислення, коли необхідно вирішити приватні
практичні завдання навчально–виховного процесу; 2) теоретичне мислення,
коли ставиться завдання зрозуміти студента. Так як діагностичне мислення
часто протікає в умовах неповноти необхідної інформації, то даний вид
мислення відноситься не до науки, а до мистецтва і передбачає опору на
унікальний досвід і особисті якості. Мислення педагога має також:
1)

творчий характер, що виражається у визначенні причинно–

наслідкових зв’язків між педагогічними явищами, пошуку шляхів застосування
загальних закономірностей, принципів і методів для досягнення певних цілей;
2)

цілеспрямований характер, бо пов’язана з постановкою нових цілей,

рішенням нових завдань, урахуванням нових обставин і умов діяльності.
Педагогу доводиться стикатися з рішенням безлічі теоретичних і
практичних завдань. Я.А. Пономарьов вважає, що у результаті вирішення
практичного завдання настає збагачення емпіричного досвіду, а у результаті
вирішення теоретичного завдання – раціонального досвіду. Педагог, свідомо чи
ні, завжди оцінює прийняте ним рішення та ефективність обраної моделі
поведінки. В останні роки увагу педагогів привертає феномен рефлексії, який
суттєво впливає на ефективність професійної поведінки. Рефлексивний підхід
дозволяє оцінити себе з боку, виробити програму корекції своєї поведінки і
потреби в педагогічній самоосвіті, самовдосконаленні індивідуальних моделей
поведінки. На думку багатьох дослідників, рефлексивні вміння відіграють
важливу роль у системі загальнопрофесійних вмінь педагога, бо на їх основі
відбувається становлення професійної компетентності фахівця. Рефлексія
дозволяє ефективно втілити теоретичні моделі вирішення проблемної ситуації.
Можливо виявити ключові функціональні компоненти професійно–
педагогічного мислення, що розкривають її характеристики:
–

гносеологічний компонент визначає методологічну, дослідницьку,

інтелектуальну культуру педагога;
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–

гуманістичний – моральну, гуманітарну, духовну;

–

комунікативний – культуру спілкування, мовну, рефлексивну;

–

освітній – дидактичну, методичну, екологічну, економічну, фізичну,

естетичну;
–

нормативний – правову, управлінську;

–

інформаційний – діагностичну, інноваційну, інформаційну культуру

педагога.
Безпомилковим критерієм професійної компетентності педагога є
глибина його спеціальної (предметної) підготовки. Професійна специфіка
педагога також у тому, що науковий матеріал (закономірності і факти, поняття і
теорії, висновки і ідеї) здійснює в його діяльності інструментальну функцію,
тобто є засобом впливу на формування особистості. У психологічних
дослідженнях поняття «професійне мислення» уживається у двох сенсах. З
одному сенсі, підкреслюють високий професійно–кваліфікаційний рівень
фахівця, тут мова йде про особливостях мислення, що виражають його якісний
аспект. У іншому сенсі, відзначають особливості мислення, обумовлені
характером професійної діяльності, тут мається на увазі наочний аспект. Слід
зазначити, що в практичній діяльності найчастіше поняття «Професійне
мислення» уживається одночасно в обох цих сенсах.
На підставі аналізу психолого–педагогічної літератури слід зазначити, що
немає

чіткого

визначення

педагогічного

мислення.

Деякі

дослідники

розглядають його як теоретичні акти педагогічних дій, що обумовлюють
педагогічну діяльність (В.О. Сластенін, Я.С. Турбовський); як гносеологічну
сторону педагогічної діяльності (О.О. Абдулліна, А.І. Піськунов); як уміння
аналізувати

педагогічні

ситуації,

спираючись

на

педагогічну

теорію

(М.О. Степінський, Е.Н. Поляков); як особливий склад розуму, що володіє
лавою ознак, якостей і властивостей, що дозволяють говорити про педагогічне
«бачення» навколишнього світу (В.Є. Тамарін, Д.С. Яковлєва). Специфіка
педагогічного мислення:

10

– педагогічне мислення актуалізується в процесі вирішення завдань, що
виникають у різноманітних педагогічних ситуаціях;
– у педагогічній діяльності теоретичні задачі дуже тісно пов’язані з
практичними, тобто педагогічне мислення має теоретико–практичний характер.
– педагогічна діяльність обов’язково передбачує ті чи інші стосунки між
людьми, які в свою чергу мають певне емоційне забарвлення, а тому
педагогічне мислення відрізняється емоційністю.
Аналізуючи підходи змісту професійного мислення, нам стає цікава
позиція Л.Засєкіної, яка виділяє наступні особливості професійного мислення:
1. Професійне мислення виявляється у різноманітних видах практичної
діяльності і спрямоване на розв’язання специфічних задач за певних умов.
2. Об’єктом пізнання професійного мислення є складна, багатоелементна
система, до якої належить і сам суб’єкт мислення.
3. Метою формування мислення педагога є досягнення конкретних
результатів у складних умовах.
4.

Професійному

мисленню

властиві

оригінальність,

гнучкість,

оперативність, творчість.
Отже, вищевикладене дає можливість виділити нам наступні особливості
професійної діяльності педагога спрямованої на формування професійного
мислення педагога:
1. Педагог має заохочувати студентів самостійно вирішувати навчальні
завдання, оскільки власне виконання завжди стимулює до подальшої успішної
професійної діяльності.
2. Педагог має готувати студентів діяти оперативно залежно від
змінювання наявної діяльності і змін у прийнятті рішень відповідно до нової
інформації, прийняття нестандартних рішень урізних педагогічних ситуаціях.
3. Педагог повинен стимулювати студентів широко оцінювати коло
запитань і фактів за допомогою власного досвіду, шукати всі можливі способи
вирішення навчальних та професійних завдань.
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4. Педагог повинен навчити студентів критично співвідносити способи
вирішень з об’єктивними умовами завдання, обґрунтовувати, аргументувати
власні позиції.
5. Педагог повинен розвивати творчий потенціал у студентів: знаходити в
умовах завдання найбільш суттєве, відрізняти головні зв’язки й закономірності
від несуттєвих, другорядних, виконувати завдання в найкоротший термін,
швидко орієнтуватися в умовах завдання.
Таким чином, поняття педагогічного мислення можна доповнити такими
ознаками:
1) свідомість життєвих і навчальних ситуацій з погляду їх використання
для реалізації певної виховної мети;
2) сприйняття різних інформаційних джерел з позицій їх подальшого
використання як засобів навчання і виховання;
3) прагнення поглянути на матеріал з позицій учня, дати матеріалу
психолого–лінгвістичну оцінку;
4) прагнення осмислити мотиви, вчинки учнів, уявити собі їх психічні
стани.
Функції професійного мислення педагога в контексті педагогічної
діяльності виступають, перш за все, як функції:
– аналізу конкретних педагогічних ситуацій,
– постановки завдань в даних умовах діяльності,
– розробки планів і проектів вирішення цих завдань,
– регуляції процесу здійснення наявних планів,
– рефлексії отриманих результатів.
За походженням професійне мислення педагога є системою розумових
дій, що виникають на основі пізнання і перетворення складної педагогічної
ситуації. Такі дії, змінюючись формою, зберігають свою специфіку, істотні
властивості і функції. Також, аналізуючи особливості педагогічного мислення,
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не можна обійти увагою функціональну сторону мислення, яка забезпечує
власне педагогічний процес і має наступні особливості наведені у табл. 1.
Таблиця 1.
Основні функції педагогічного мислення, що забезпечують культуру
мислення педагога
Функція
Характеристика функції
1
2
Діагностична
•
вивчення учнів;
•
пізнання педагогічної ситуації;
•
отримання зворотного зв’язку щодо виконуваної
професійної діяльності.
Стимулююча
•
стимулювання учнів до прояву інтелектуальної
ініціативи за допомогою власних педагогічних дій;
•
володіння мистецтвом заохочення учнів.
Інформуюча
•
повідомлення учням інформації про актуальні для
даного віку проблеми і способи їх рішення;
•
передача знань по предмету з урахуванням
індивідуальних і вікових особливостей.
Розвиваюча
•
осмислення засобів формування провідних
соціально–корисних і учбово–пізнавальних якостей
особи учня.
Компенсаторна
•
уміння мислити категоріями успіху: позитивне
мислення, уміння бачити позитивне в невдачі допомагає
педагогу всупереч багатьом негативним фактам шукати
нові засоби вирішення сучасних педагогічних проблем;
•
забезпечує хороше емоційне самопочуття.
Оцінююча
•
повідомлення
учням
оцінки
ступеня
результативності їх різноманітних дій;
•
створення умов для можливості отримання учнями
оцінок, сприяючих формуванню їх самооцінки.
Самоудосконалююча •
створює і забезпечує можливість уникнути
імпульсної або рутинної педагогічної діяльності;
•
забезпечує
педагогові
вірне
вирішення
педагогічної ситуації.
Відтак, педагогічне мислення – передбачає високий інтелектуальний
рівень розвитку, що демонструє потенціал особи педагога.
Висновки. Таким чином, формування професійного мислення педагога
пов’язують з вирішенням певних завдань, озброєнням дослідницькими
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вміннями і навичками, використанням психологічних і педагогічних теорій,
принципів і законів у певній педагогічній ситуації, розвитком педагогічної
інтуїції, навчанням методам та процедурам наукового мислення, вихованням
здатності до професійної рефлексії, вмінню вести інтелектуальний діалог зі
студентами та ін.
Оскільки ми визначили професійне мислення майбутніх вчителів як
мислену діяльність з аналізу специфічних особливостей навчальних задач,
котра спрямована на вирішення ними навчальних та професійних завдань у
педагогічній діяльності, характеристиками якого є гнучкість, самостійність,
системність, критичність, практичність, конструктивність, технологічність,
оперативність, ініціативність, творчість та інші, тоді формування професійного
мислення у професійній діяльності педагога має відігравати важливу та
визначну роль для розвитку його особистості, яка має відповідати вимогам та
запитам професійної підготовки фахівців в умовах сучасного освітнього
простору.
Дане дослідження в подальшому може бути розвинене у напрямку
розгляду практичної оцінки ефективності професійного мислення педагога.
Література.
1.

Культура професійного мислення вчителів [Електронний ресурс].

Режим доступу: http://ua–
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B9%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%B
B%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B2%D1%87%D0%B8%D1%82
%D0%B5%D0%BB%D1%96%D0%B2
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УМОВИ ЕФЕКТИВНОСТІ «Я – ВИСЛОВЛЮВАННЯ» В
ПЕДАГОГІЧНІЙ ВЗАЄМОДІ Ї

Безнощенко Н. О.
к.е.н., ст. викл. кафедри ЕП ІБЕІТ
Формуванню педагогічної майстерності, зокрема педагогічної техніки,
присвячені роботи Ю.П. Азарова, Є.С. Барбінової, Л.Ю. Гордіна, Є.І. Гришина,
І.А. Зязюна, В.А. Кан–Каліка, Л.В. Крамущенка, А.М. Мудрика, Б.Н. Мітюкова,
Л.І.

Рувинського,

Д.С.

Самуйленкова,

В.А.

Семиченка,

І.Є.

Синиці,

Н.М. Тарасович, М.М. Яковлєва та ін. У «Педагогічній енциклопедії» поняття
«педагогічна техніка» трактується як комплекс знань, умінь і навичок, які
необхідні педагогу для того, щоб ефективно застосовувати на практиці методи
педагогічного впливу, які він обрав, як для окремих студентів, так і для
колективу в цілому [1].
З точки зору І.А. Зязюна, педагогічна техніка являє собою сукупність
професійних умінь, що сприяють гармонії внутрішнього змісту діяльності
педагога і зовнішнього його прояву. Виходячи з цього індивідуальна
педагогічна техніка визначає специфіку методики викладання педагогів.
В.М. Гриньова трактує педагогічну техніку як сукупність умінь і
особливостей етичної поведінки педагога, заснованої на правилах і принципах
етикету, що дозволяють сформувати його педагогічну культуру, яка допомагає
адекватно впливати на того, хто навчається, з метою формування його як
всебічно розвиненої особистості завдяки доцільно обраним методам і формам
діяльності відповідно до особливостей конкретних об’єктивних умов [2].
Сьогодні поняття «педагогічна техніка» трактується як сукупність умінь
та прийомів, що використовуються викладачем для найбільш повного
досягнення цілей своєї діяльності та допомагають викладачеві глибше,
яскравіше, талановитіше виразити себе, домогтися оптимальних результатів у
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навчально–виховній роботі. Це комплекс умінь викладача, що сприяють його
оптимальній і творчій поведінці та ефективній взаємодії зі студентами в будь–
яких педагогічних ситуаціях.
Практика показує, що в процесі професійної діяльності як молоді
педагоги, так і більш досвідчені припускаються деяких помилок у педагогічній
техніці, що знижують ефективність навчально–виховного процесу:
− невміння розмовляти зі студентом;
− невміння стримати або, навпаки, виявити гнів;
− невміння подолати невпевненість;
− невміння обирати відповідну позу, необхідний жест;
− недоліки мовлення: монотонність, безбарвність, невиразність, погана
дикція тощо.
З метою подолання труднощів педагогічної праці викладачеві необхідно
володіти такими складовими педагогічної техніки:
– техніка мовлення: граматична правильність, виразність, образність,
гумор,

техніка

мовлення

(постановка

і

тембр

голосу,

емоційність,

переконливість, багатство інтонацій та відтінків, дикція, темп);
– техніка зовнішнього вигляду: уміння правильно сидіти, стояти,
виявляти впевненість, спокій, доброзичливість (постава, одяг, зачіска, міміка,
пантоміміка, емоційна виразність);
– техніка педагогічного спілкування: уміння слухати; ставити запитання;
аналізувати відповідь; бути уважним, спостережливим; розуміти інших;
встановлювати контакт; бачити і розуміти реакцію аудиторії; передавати своє
ставлення до того, про що йдеться; зацікавити, захопити поясненням,
розповіддю, повідомленням; орієнтуватися в ситуації;
– психотехніка: уміння створювати необхідний настрій, знімати зайву
напругу, хвилювання, долати власну нерішучість і мобілізувати себе,
стримувати себе в стресових ситуаціях; здатність до перевтілення, до гри,
управління своїм настроєм.
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Володіння як стандартними формами, засобами і методами педагогічної
техніки, що апробовані і випливають з педагогічного досвіду, так і новітніми
технологіями дасть можливість педагогу глибше, яскравіше, талановитіше
проявити себе і досягнути успіхів у навчально–виховному процесі [3].
Наявність певних схем, моделей, алгоритмів в жодному разі не знімає
необхідності виявляти гнучкість. Міркування на основі наукових знань і
досвіду збагачують педагогічну діяльність, надають можливості проявляти
творчість, нестандартні підходи до вирішення будь–яких ситуацій.
Таким чином, кожний педагог повинен прагнути до оволодіння
педагогічною технікою, її компонентами, які забезпечують успішність його
діяльності.
Оскільки педагогічний процес передбачає взаємодію викладача і
студента, вміння спілкуватися – одна з неодмінних умов досягнення
педагогічної майстерності, тому вважаємо необхідним зупинитися докладніше
на техніці педагогічного спілкування.
Спілкування – це сукупність зв’язків і взаємовпливів, що виникають і
закріпляються між людьми в процесі спільної діяльності.
Спілкування в педагогічній діяльності полягає у створенні можливості
організації та координації діяльності окремих учасників. Саме в спілкуванні
відбувається збагачення діяльності, розвиваються й утворюються нові зв’язки
та стосунки між людьми.
Педагогічне спілкування – це професійне спілкування викладача зі
студентами в процесі навчання та виховання, яке має певні педагогічні функції
і спрямоване (якщо воно повноцінне і оптимальне) на створення сприятливого
психологічного клімату, оптимізацію навчальної діяльності та відносин між
педагогом і студентом усередині колективу.
Іншими словами, педагогічне спілкування – це спілкування педагога зі
студентами в педагогічних цілях. Це особлива категорія спілкування, специфіка
якого обумовлена різноманітними соціально–рольовими та функціональними
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позиціями суб’єктів цього спілкування. Викладач у процесі педагогічного
спілкування здійснює (в прямій або непрямій формі) свої соціально–рольові та
функціональні зобов’язання з управління процесом навчання та виховання.
Від того, якими є стильові особливості цього спілкування й управління,
певною мірою залежить ефективність процесів навчання і виховання,
особливості розвитку особистості та формування міжособистісних відносин у
навчальній групі.
У ході спілкування і передачі інформації викладач постійно підтримує
контакт з аудиторією та реалізує комплекс комунікативної взаємодії суб’єктів
педагогічного процесу на таких рівнях:
− емоційний, поверховий рівень, що визначає зручність ситуації
спілкування;
− когнітивний рівень, що пов’язаний з предметним боком спілкування;
− соціально–психологічний рівень, що визначає міжособистісні і групові
стосунки педагога зі студентами.
У психології педагогічне спілкування визначається як взаємодія суб’єктів
педагогічного процесу, що здійснюється знаковими методами і спрямована на
значущі зміни властивостей, стану, поведінки і особистісно–смислових
цінностей партнерів.
Володіння вміннями спілкування особливо гостро відчувається у сфері
освіти, де мовне і емоційне спілкування на заняттях і поза ними дає той сплав
виховних дій, який у найближчій перспективі не зможе забезпечити ніяка
найсучасніша комп’ютерна система [3].
Результатом спілкування є те, що за допомогою різних засобів
комунікації встановлюються взаємини, сприятливі для спільної діяльності.
Тому всі

проблеми управління педагогічним процесом у системі освіти

пов’язані зі спілкуванням викладача зі студентами.
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Унікальність

особистісних

якостей,

комунікативних

можливостей

викладача, його творча індивідуальність, характер стосунків зі студентами
виявляються у стилях педагогічного спілкування.
Стиль педагогічного спілкування – стійка система способів і прийомів,
які застосовує викладач під час взаємодії зі студентами. Стиль спілкування
залежить передусім від ставлення викладача до студентів. Існує декілька
відомих та загальноприйнятих класифікацій стилів педагогічного спілкування,
докладніше про них можна знайти в спеціальній літературі [4].
Зрозуміло, що насправді конкретний викладач навряд чи може
використовувати лише один із стилів спілкування. Навіть при наявності явного
домінування одного із стилів один і той же викладач в різних педагогічних
ситуаціях, по відношенню до різних студентів або при взаємодії з іншими
викладачами може демонструвати елементи різних стилів. І цей факт є
гарантом великих можливостей для роботи над своїм стилем, особливо якщо
мова йде про молодого викладача.
Професійне

педагогічне

спілкування

є

складною

системою,

яку

складають чотири етапи:
1. Моделювання педагогом майбутнього спілкування (прогностичний етап.
2. «Комунікативна атака» – завоювання ініціативи, встановлення емоційного і
ділового контакту. Педагогові важливо володіти технікою швидкого входження
у взаємодію, прийомами динамічного впливу. До найефективніших механізмів
впливу належать:
– зараження (підсвідомий емоційний відгук у взаємодії з іншими людьми
на підставі співпереживання з ними. Має невербальний характер);
– навіювання (цільове свідоме «зараження» однією людиною інших
мотиваціями певних дій, змістом чи емоціями в основному за допомогою
мовленнєвого впливу на основі некритичного сприйняття інформації);
– переконання (усвідомлений аргументований і вмотивований вплив на
систему поглядів індивіда);
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– наслідування (засвоєння форм поведінки іншої людини на основі
підсвідомої і свідомої ідентифікації себе з нею).
3. Керування спілкуванням – свідома і цілеспрямована організація
взаємодії з коригуванням процесу спілкування відповідно до його мети. На
цьому

етапі

відбувається

обмін

інформацією,

оцінками

інформації,

взаємооцінка співрозмовників.
4. Аналіз спілкування – порівняння мети, засобів з результатами
взаємодії, моделювання подальшого спілкування (етап самокоригування).
На кожному етапі взаємодії педагогові слід дотримуватися певних
правил, які оптимізують її. До них належать: формування почуття «ми»,
демонстрація єдності поглядів (усуває бар’єри, об’єднуючи для досягнення
спільної мети); встановлення особистісного контакту, за якого кожен студент
відчуватиме, що звертаються саме до нього (реалізується мовними засобами,
називаючи ім’я, повторюючи вдало висловлене міркування студента);
невербально–візуальний

контакт);

демонстрація

власного

ставлення

(виявляється в усмішці – відкритій, невимушеній чи скептичній; інтонації –
дружній, сухій, безапеляційній; експресивності рухів – спокійних, стриманих
чи зневажених, нервових), психологічній дистанції – довірі, конфронтації);
демонстрація яскравих цілей спільної діяльності (викликає зацікавленість
співрозмовника, почуття причетності до справи, єдності); вияв розуміння
внутрішнього стану студентів (свідчить про зацікавленість у взаємодії,
взаєморозумінні); постійний інтерес до студентів (потребує вміння слухати
студентів, зважати на їх думку, співпереживати, зосереджувати увагу на
позитивному – робити все, що підтримує студента у його позитивних намірах);
створення ситуації успіху (потрібна для сприятливого психологічного настрою
під

час

взаємодії;

створюють

її

постійним

схваленням

потенційних

можливостей студентів) [5].
Отже, після того як нам вдалося встановити контакт із співрозмовником і
його вербальні й невербальні реакції підтверджують це, ми можемо переходити
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до аналізу проблеми й прийняття рішення. Найефективнішими техніками в
цьому разі будуть «активне слухання» і «Я–висловлювання».
Спостерігаючи

поведінку

викладача

в

розмові

зі

студентами,

вислуховуючи його міркування, вчені виокремили такі типові реакції:
− реакція оцінювання: викладач дає оцінку і пораду, як полегшити
ситуацію;
− реакція

інтерпретації:

викладач

намагається

пояснити

співрозмовникові, що з ним насправді відбувається, що спричинило його
переживання, називає справжні, на його думку, причини;
− реакція заспокоєння. Щоб повернути співрозмовника в стан душевної
рівноваги, педагог показує світлі сторони ситуації, надаючи учневі підтримку;
− реакція отримання додаткової інформації. Викладач розпитує, щоб
зрозуміти ситуацію й обговорити її;
− реакція розуміння. Показ співрозмовникові, що розуміють його
проблеми. Викладач переказує почуте від студента, що дає йому зрозуміти, як
він сприймається [6, С. 11 – 16].
Виявляється, що викладачі найчастіше реагують на проблеми студентів
(батьків, колег) оцінками, потім – інтерпретаціями, далі – у порядку,
визначеному нами. Рідко трапляється реакція розуміння.
Водночас, вивчаючи спілкування людей, психологи й педагоги дійшли
висновку, що реакція розуміння – найважливіша для встановлення стосунків
довіри й ведення діалогу. Тільки тоді, коли довіра встановлена, доречно
запитати у співрозмовника про деталі того, що відбулося.
У вияві реакції розуміння, яка є найпродуктивнішою в діяльності
педагога, важливо опанувати техніку активного слухання.
Процес слухання можна уявити у вигляді схеми, в якій розмежовано дії
педагога як пасивного слухача (що не допомагає, а навіть заважає
співрозмовникові) та активного – помічника в розмові, взаємодії (див. рис. 1).
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Рис. 1. Схема процесу слухання вчителя.
Активне слухання – це спеціальна техніка, яка дає співрозмовникові
можливість усвідомити, як сприймається його стан і поведінка.
Пасивне слухання викладача гальмує розвиток взаєморозуміння зі
студентом через використання таких прийомів:
1) ігнорування – викладач, не бажаючи слухати, маючи іншу домінанту,
демонструє незацікавленість у словах мовця;
2) егоцентризм – зовні викладач демонструє увагу (дивиться на
студента, але не чує, думаючи про свої справи);
3) випитування – викладач зацікавлений в інформації, але не враховує
інтереси мовця: перебиває, нав’язливо ставить запитання.
Активне слухання здійснюється у двох формах: рефлексивно і
нерефлексивно. Воно потребує наявності особистісних утворень – емпатії,
такту, спостережливості і знання прийомів, які дають змогу ефективно виявити
своє розуміння й підтримку.
Нерефлексивне слухання ще називають піддакуванням. Воно полягає в
умінні уважно мовчати (не відволікатися, не втручатися в мовлення своїми
зауваженнями). Важливо, щоб студент побачив, що його слухають. Для цього
викладач використовує візуальний контакт, позу слухання, кивання головою,
вербальну підтримку: «угу», «так–так», «розумію», «продовжуй...». Ці слова
активізують мовця, дають зрозуміти, що викладач його приймає.
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Рефлексивне слухання – зворотний зв’язок зі співрозмовником, що
використовується як контроль точності сприймання почутого. Рефлексивне,
тобто відбите як у дзеркалі, точно почуте.
До головних прийомів рефлексивного слухання належать:
− з’ясування – прохання повторити сказане, пояснити;
− перефразування (парафраз) – викладач лише повторює слова студента,
прагнучи зберегти сприятливий клімат. При цьому варто вставляти фрази: «Як
ви сказали...», «Як я зрозумів...», «Я гадаю, що ви говорите про...», «Іншими
словами...», «На вашу думку... (Ви можете виправити мене, якщо я
помиляюся...)»;
− відбиття почуттів (емпатійне слухання) – слухати, що говорить
співрозмовник і розуміти, що він почуває («Я розумію вашу радість...», «Мені
зрозуміле ваше роздратування...»). Ця проста реакція розуміння не містить
оцінки;
− резюмування – поєднання розуміння основних ідей і почуттів («Якщо
підсумувати...»). Завдання викладача зводиться до того, щоб надати матеріал
для самостійної роботи, самостійного оцінювання. Цей матеріал передусім в
аналізі досвіду студента і на додаток в аналізі ситуацій, запропонованих
викладачем.
Поряд з активним слуханням ми повинні висловлювати і власну думку
щодо подій, вчинків, зберігаючи при цьому взаєморозуміння, діалогізм
ситуації. Як це зробити? Відповідь знаходимо в технології побудови «Я–
висловлювання» як способі заявити про власний погляд, не викликаючи
захисної реакції. Це висловлювання того, як вчинок сприймається. Не варто
вказувати, як повинна чинити інша людина.
«Я–висловлювання» – мовна конструкція, яка використовується як
спосіб відвернення конфлікту у спілкуванні і полягає в повідомленні
співрозмовником про власні потреби, почуття або оцінки у формі, що
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характеризується наявністю власного ставлення і відсутністю прямого осуду,
спонукання, нав’язливості [7, С. 68 – 85].
Цей спосіб допомагає утримувати нашу позицію, не перетворюючи іншу
людину на опонента.
«Я–висловлювання» має переваги перед «Ви–висловлюванням» («Ти–
висловлюванням»). Розгляньмо ситуацію. Студент не підготувався до уроку.
Якщо ми використаємо «Ти–висловлювання» (на зразок «Чому ти дозволяєш
собі прийти на урок непідготовлений?»), студент, здебільшого, на свій захист
висловлюється так: «Чому я не готовий? Я готувався». Який результат ми
маємо? Зауваження відкинуте, сподівання на пробудження почуття сорому не
виправдалося. Це тому, що «Ти–висловлювання» містить, хоча й у прихованій
формі, елемент звинувачення, яке змусило студента оборонятися, спричинює
конфлікт, що починається у зв’язку не з проблемою (треба вчитися), а зі
ставленням педагога, формою його висловлювання.
У подібній ситуації доцільна нейтральніша форма – «Я–висловлювання»
(наприклад, «Мене розчарувала твоя відповідь...»). Тепер співрозмовник
готовий слухати нас, не відчуваючи конфронтації, негативних емоцій.
Сенс «Я–висловлювання» – в повідомленні про власні потреби, а не у
звинуваченні. Така конструкція потребує від викладача розмови про те, чого він
бажає, про що думає, а не про те, що слід робити студентові. Не можна
засуджувати, звинувачувати.
На яку реакцію ми очікуємо? Збудити у співрозмовника почуття
причетності до нової ситуації й самому пошукати вихід, змінивши поведінку.
Перша частина «Я–висловлювання» – опис події. Починати слід з «Я»
(«Коли я спостерігаю (зустрічаюся)...», «Коли я чую...», «Ви» – замінювати
непрямим об’єктом (наприклад, «Коли зі мною розмовляють підвищеним
тоном...»).
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Друга частина – реакція. Ми описуємо свої реальні почуття («Я не
вдоволена, мені прикро, я роздратована, мені приємно, мене радує...») і даємо
пояснення («тому що...»).
Третя частина – бажаний вихід. Повідомляємо про те, що хочемо бачити
ситуацію іншою («Я хотіла б...», «Я надаю перевагу...»). Причому розподіляємо
відповідальність і запрошуємо до спільного розв’язання проблеми («Я була б
вдячна, якби ми...», «Я хотіла б, щоб ми спільно вирішили це питання...»). Уся
ця конструкція скерована на те, щоб викликати потрібну для розв’язання
проблеми реакцію співрозмовника, а саме: відчути свою причетність до нашого
невдоволення і замислитися, як зберегти добрі стосунки (див. табл. 1).

Таблиця 1.
Приклади висловлювань

Будуючи «Я–висловлювання», треба уникати прямих запитань і
звинувачень. Краще їх замінити на стверджувальні звороти. Необхідно уникати
слів: ти, ви, ти повинен, але, а замість них вживати: я, я хочу, і.
Можливий такий варіант схеми «Я–висловлювання»:
Я не задоволена...
тому що...
Я хочу бачити ситуацію іншою, і я хочу, щоб мені допомогли у цьому.
Часом потрібна така тактика: «Я справді хочу... Я розумію, що ти хочеш
зробити це потім, я хочу, щоб це було зроблено зараз...» [8, С. 111 – 114].
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Закінчення розмови зі студентом, колегою, батьками має забезпечити
сприятливу атмосферу наприкінці бесіди, спонукати співрозмовника до
намічених дій, чітко сформулювати основні висновки.
Тактика закінчення розмови:
− відділити

завершення

бесіди

від

інших

її

частин

(«Давайте

підсумуємо...», «Ми підійшли до завершення нашої розмови...»);
− переконати у дружніх намірах;
− вільно звертатися з питаннями про згоду з нашою метою;
− виявляти спокій і впевненість.
Отже, майстерність ведення бесіди ґрунтується на додержанні трьох
основних принципів:
1) привернути увагу;
2) зацікавити, виявити інтерес до обговорення проблеми;
3) перетворити інтереси співрозмовника на спільне рішення.
Для

того

щоб

ефективно

спілкуватися,

важливо

розвивати

спостережливість, педагогічну уяву, вміння розуміти експресію поведінки. У
цьому нам допоможе здатність до децентрації, готовність прийняти роль іншого
– студента, батьків, колеги, стати на їхню позицію, зрозуміти їх.
Наведені техніки спілкування, схарактеризовані прийоми – це лише ключі
для розкриття студента до взаємодії. Потрібний ключ слід ще підібрати, тому
необхідно бути обережними, щоб не зламати тендітних стосунків, тобто бути
творчими педагогами.
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ТЕХНІКА НАЛАШТУВАННЯ ПЕДАГОГА НА ПУБЛІЧНУ ТВОРЧУ
ДІЯЛЬНІСТЬ
Власенко О.В.,
ст. викл. кафедри економічних систем і
управління інноваційним розвитком
Вступ. Освіта XXI століття орієнтує на вільний розвиток людини, творчу
ініціативу, самостійність і конкурентоспроможність. У сучасних умовах
розвитку освіти особлива увага приділяється високопрофесійному педагогу,
який

володіє

творчим

потенціалом,

здатному

до

саморозвитку

та

самовдосконалення, створення і передачі цінності. Професійна майстерність –
це мистецтво навчання і виховання, доступне кожному педагогу (вихователю),
але вимагає постійного вдосконалення. Педагог стає майстром своєї справи,
професіоналом у міру того, як він освоює і розвиває педагогічну діяльність,
визнаючи педагогічні цінності.
Сьогодні соціальний запит зроблено на творчу індивідуальність ,
готовність педагога діяти в неординарних ситуаціях , що передбачає наявність
неповторних індивідуальних властивостей . Сучасний педагог інтегрує в собі
духовно – моральну , естетичну та інтелектуальну культуру , готовність до
постійного самовдосконалення.
При вивченні педагогічної творчості та активізації ролі вчителя в
педагогічному процесі виникає проблема формування артистизму – важливого
професійної якості особистості, що сприяє її успішної самореалізації і
вирішення професійно–творчих завдань. Це вимагає від педагога не тільки
досконалого володіння предметом, який він викладає, не тільки володіння
педагогікою, сучасною дидактикою, педагогічною психологією, а й певною
мірою артистизмом, мистецтвом акторської майстерності. У зв’язку з цим, тема
акторської майстерності в роботі педагога дуже актуальна.
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Формування артистизму – основа професійної педагогічної майстерності.
Педагог – майстер – це фахівець високої культури , майстер своєї справи , він
досконало володіє викладається дисципліною , методикою навчання і
виховання , має психологічними знаннями , а також знаннями в різних галузях
науки і мистецтва.
Прояв майстерності полягає в успішному вирішенні професійно –
педагогічних завдань і високий рівень організації навчально – виховного
процесу . Одним з проявів педагогічного професійної майстерності є артистизм
педагога . Артистизм і майстерність – категорії одного порядку , тісно
взаємопов’язані між собою.
У зв’язку з цим , інтерес дослідників до проблеми навчання майбутніх
вчителів в педагогічних вузах засобами театрального мистецтва , в останнє
десятиліття значно зріс. Так, Б.Т. Лихачов вважає , що педагогічна майстерність
є частиною педагогічного мистецтва і виражається в сучасному володінні
педагогом методами і прийомами , всім арсеналом педагогічних умінь і
навичок , що забезпечують практичне втілення педагогічного мистецтва в
процесі формування особистості [1].
За твердженням Г.М. Коджаспірова , педагогічну майстерність – це рівень
досконалого володіння педагогічною діяльністю [2]. Згідно з С.Д. Якушевою,
педагогічну майстерність розуміють як професійне вміння оптимізувати всі
види навчально–виховної діяльності, спрямувати їх на всебічний розвиток і
вдосконалення особистості, формування її світогляду, здібностей. Вона вважає,
що педагогічна культура, професійна компетентність педагога, педагогічні
вміння та здібності, мовна культура, педагогічна взаємодія, вміння керувати
собою, педагогічне спілкування та етика, а також психолого–педагогічні
знання, є складовою частиною педагогічної майстерності [3].
І.А. Зязюн розуміє під майстерністю комплекс властивостей особистості ,
що забезпечує високий рівень самоорганізації професійної діяльності , до яких
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він відносить наступні: 1) гуманістичну спрямованість діяльності вчителя;
2) професійні знання ; 3) педагогічні здібності ; 4) педагогічну техніку [4].
Займаючись творчою діяльністю, створюючи нове, педагог перш за все
звертається до імпровізації, сутність якої складає швидке і гнучке реагування на
виникаючі педагогічні завдання . Педагогічна імпровізація завжди пов’язана з
творчістю: в умовах педагогічної імпровізації йде процес самоактуалізації і
мобілізації творчих сил і здібностей , відбувається творчий саморозвиток
педагога
Розробкою проблеми артистизму і формування акторсько–сценічних
умінь педагога займалися багато вчених. Питання, пов’язані з формуванням
артистизму і розвитком творчих здібностей особистості, знайшли своє
відображення в роботах провідних педагогів І.А. Зязюна, В.А. Кан–Каліка,
Н.Д. Нікандров. Подібність акторських і педагогічних здібностей відзначали
А.С. Макаренко, Ю.П. Азаров, Н.В. Кузьміна, Ю.Л. Львова та ін. Цю ж
особливість виділяв К.С. Станіславський, він виявив основні елементи,
необхідні для творчості як актора, так і педагога: розвинену уяву, увагу,
емпатію, рефлексію, рухливість, заразливість, виразні можливості, чарівність.
Акторсько – сценічні вміння , як складова частина педагогічної техніки в
процесі вузівської підготовки , розглядаються в дослідженні Д.А. Белухіна .
Автор підкреслює важливість формування цих умінь у майбутніх вчителів як
необхідного компонента спілкування . Оволодіння елементами педагогічної
техніки в рамках педвузу пропонується в формі особистісно – адаптаційного
комплексу.
Погоджуючись з І.А. Зязюном, ми вважаємо, що в оволодінні
майстерністю акторського впливу на аудиторію вирішальну роль відіграють
природні задатки педагога і здатність удосконалювати свій талант, що
купується в процесі навчання, виховання і практичної діяльності. Він
виокремлює шість провідних здібностей особистості до педагогічної діяльності:
комунікативні: прихильність до людей, доброзичливість, товариськість;
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перцептивні: спостережливість, емпатія, інтуїція; динамізм особистості:
здатність до вольового впливу і логічного переконання; емоційна стійкість –
здатність володіти собою; оптимістичне прогнозування; креативність –
здатність до творчості.
В.І. Загвязінскій вважав, що артистизм – це особливий, образно–емоційну
мову творіння нового; проникливий стиль співтворчості педагога і учня,
орієнтований на розуміння і діалог з Іншим, другодомінантность; витончене й
тонке

мереживо

створення

живого

почуття,

знання

ані

розуму,

які

народжуються «тут і зараз»; це здатність майже миттєво переключатися на нові
ситуації, опинятися в новому образі, вміння жити ідеями, викладаються учням
на уроці, жити щиро; це багатство особистісних проявів, образний шлях
постановки і вирішення проблеми, гра уяви, витонченість, натхненність,
відчуття внутрішньої свободи [5]. Таким чином , на сучасному етапі розвитку
вчені – педагогіки все частіше стали приділяти увагу педагогічній майстерності
, особливо акцентуючи при цьому педагогічний артистизм , який сильно
впливає на особистість дитини, студента . Педагог повинен опанувати і активно
застосовувати на практиці прийоми педагогічного артистизму.
Педагогічне мистецтво часто називають театром одного актора . Тому для
педагога важливо знати принципи театрального дії і його закони . Можна
сказати , що педагогічний процес складається з двох фаз : виховного задуму і
процесу його реалізації . І на тому , і на іншому етапі важливу роль відіграють
саме театрально – виразні можливості педагога.
Кожен конкретний урок – це своєрідна педагогічна п’єса , в якій викладач
виступає як : автор сценарію (вибудовує драматургію відносин), режисер
(управляє відносинами і визначає місце кожного учасника дії в виховному
процесі), актор (сам грає свою роль на основі точного науково–педагогічного
задуму), імпровізатор (враховує нові реально виникають педагогічні ситуації).
Якщо перші три функції повністю відповідають театральному мистецтву,
то функція імпровізатора в театрі затребувана рідко і скоріше заважає
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загальному задуму. У педагогічній ж професії вона так само необхідна, як і всі
інші. Режисерське мистецтво полягає у творчій організації всіх елементів дії
(вистави, уроку) з метою створення єдиного гармонійно цілісного твору.
Можна виділити кілька умов повноцінної режисури уроку.
Перша умова режисури уроку і створення цілісного твору – це наявність у
педагога творчого задуму. Для цього потрібно:усвідомлення і аналіз власних
загальних теоретичних позицій (підходів, теорій, принципів, технологій); облік
психологічних та інших особливостей учнів;планування часу (темпу, ритму,
окремих частин уроку);просторове рішення (компоновка учнів в залежності від
цілей уроку і можливостей пересування по кабінету). Парти, як і всякі бар’єри,
роз’єднують людей, і це буде доречно, наприклад, при вирішенні офіційних
завдань.

Навпаки,

чим

тісніше

коло

учнів,

тим

неформальні

їх

спілкування;використання наочного і звукового оформлення.
Друга умова – продумування цілей , які потрібно досягти з групою або
окремим учням. По суті, мета – це приведення всіх елементів задуму до
спільного знаменника , єднальна ідея задуму .
Третя умова – відчуття цілісності , що відбувається і обгрунтування
необхідності тих чи інших дій . Ця умова досягається наявністю у педагога
надзавдання і відчуттям життєвої правди .
Згідно з К.С. Станіславським, основа форми знаходиться в змісті , а
домогтися цілісності , значить відповісти на два питання : « Чого я хочу досягти
? » І « Для чого я роблю ці дії ? » . Відповісти на перше питання , значить ,
зрозуміти ідею , а відповісти на другий – зрозуміти надзавдання уроку . Тільки
після відповіді на ці два питання , можна ставити питання « Як ? » . Тоді форма
буде не надуманою , а органічною і найбільш ефективною.
Виходячи з цієї теорії марно запозичувати лише зовнішні прийоми ,
форми , методи. Важлива складова педагогічного таланту , яка ріднить його з
талантом актора – це потреба в самовираженні . Крім цього , майстерність
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педагога реалізується через цілий ряд елементів , які задають схожість його
професійної діяльності з професійною діяльністю актора.
Фізичний і психологічний тренінг. Це означає здатність регулювати своє
самопочуття , керувати ним . Уміння активізувати себе або розслаблятися в
залежності від ситуації , швидко відновлюватися після фізичних і емоційних
навантажень

досягається

спеціальними

вправами

і

тренуваннями

.

Психологічний тренінг допомагає налаштуватися на урок , на взаємодію суча з
урахуванням їх характеру .
Важливе вміння завоювати аудиторію і керувати нею . Поєднання голосу,
слів, погляду, жестів, ритміки завжди індивідуально. Також важлива здатність
перевтілитися в образ учня, відчувати, переживати, емоційно впливати. Для
цього треба вміти аналізувати логіку простих фізичних дій. Важливу роль в
цьому процесі відіграє розвиток сприйняття у педагога. А.С. Макаренко писав:
«Не може бути хорошим вихователь , який не володіє мімікою , не може надати
своєму обличчю необхідне вираження . Переконаний , що в майбутньому в
педагогічних вузах обов’язково буде викладатися і постановка голосу, і поза, і
володіння своїм організмом, і своїм обличчям». За своїми основними
характеристиками акторська і педагогічна діяльність збігаються , проте , в
останній співтворчість , взаємодія з аудиторією грає велику роль , ніж в
театральному мистецтві.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ТАКТ И МАНИПУЛИРОВАНИЕ ПЕДАГОГА
Герасимова Л.Н.
При помощи такта можно добиться успеха
даже и в тех случаях, когда нельзя ничего
сделать при помощи силы.
Д. Леббок, английский моралист

Процесс обучения невозможен без общения преподавателя и ученика. В
работах А.А. Бодалева, Н.В. Кузьминой, В.А. Кан–Калика, А.А. Леонтьева,
А.Н. Мудрика, А.И. Щербакова и др. исследована значимость общения в труде
преподавателя. Чтобы понять роль преподавателя в характере его общения со
студентами, рассмотрим сущность педагогического общения.
Под педагогическим общением, чаще всего, понимают совокупность
средств и методов, используемых преподавателем для реализации целей и задач
воспитания и обучения, и которые определяют характер взаимодействия
преподавателя и студентов. Эффективность общения преподавателя со
студентами,

во

многом,

определяется

соблюдением

педагогического

такта.Отечественная педагогика и психология располагают большим числом
работ о педагогическом такте, знание которых помогает преподавателю
избежать

конфликтов

в

общении

со

студентами,

правильно

строить

взаимоотношения.
Вопросы такта рассматривались в работах таких известных педагогов, как
К.Д. Ушинский, А.С. Макаренко, Я.А. Каменский и др. Все исследователи
педагогического такта подчеркивают емкость этого понятия и отмечают
отсутствие единого его определения. Сложность раскрытия сущности
педагогического такта обусловлена специфичностью этого явления.
Латинское слово “tactus” означает прикосновение, ощущение. В
литературе приводится большое количество толкований слова “такт”.
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Так, в Толковом словаре русского языка такт трактуют как чувство меры,
подсказывающее правильное отношение, подход к кому–нибудь, чему–нибудь,
создающее умение держать себя подобающим образом. Или, если кратко:
«Такт — чувство меры, умение вести себя подобающим образом» [1]. Это
нравственная категория, помогающая регулировать взаимоотношения людей.
Такт ценен в любом человеке, особенно в преподавателе. Под
педагогическим

тактом

понимают

чувство

меры

в

выборе

средств

педагогического воздействия, умение в любом случае использовать самые
оптимальные способы воспитательного воздействия, не переходя некоторую
грань [2]. По мнению А.С. Макаренко, педагогический такт представляет собой
умение «нигде не переборщить» [3]. Иначе говоря, педагогический такт
заключается в сочетании уважения к личности студента с разумной
требовательностью к нему.
Уважение к личности студента выступает сердцевиной педагогического
такта. Такт относится к моральным регуляторам педагогического процесса и
основывается на нравственно–психологических качествах преподавателя. В
силу этого,

главным

признаком педагогического

такта

является

его

принадлежность к нравственной культуре личности преподавателя.
Основа такта — выдержка и уравновешенность педагога.
Основными элементами педагогического такта являются [4]:
– требовательность и уважительность к студенту;
– внимательность, чуткость педагога (умение видеть и слышать студенту,
сопереживать ему;
– выдержка, умение контролировать свое эмоциональное состояние и
принимать обдуманные решения.
Профессиональный такт проявляется [4]:
– во внешнем облике педагога;
– в умении быстро и правильно оценить сложившуюся обстановку и в то
же время не торопиться с выводами о поведении и способностях студентов;
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– в умении сдерживать свои чувства и не терять самообладания в
сложной ситуации;
– в сочетании разумной требовательности с чутким отношением к
обучающимся;
– в самокритичной оценке своего труда.
Быть тактичным — это целое искусство и достаточно сложно
перечислить все его непременные черты. Дело в том, что одна манера
поведения, пригодная для одной ситуации, оказывалась непригодной для
другой.
Следовательно, такт, — это, поистине, чувство меры, а мера всех вещей и
явлений различна. Умение уловить эту меру в каждом отдельном случае, в
каждой отдельной ситуации и способность выбрать адекватную

для этой

ситуации манеру поведения — и означает обладать необходимым тактом.
Владение искусством такта обеспечивает преподавателю уважение,
доверие студентов. А без этого невозможно выполнение преподавательской
миссии — дать студентам знания, убедить в чем–то, помочь разобраться в
сложных вопросах и вызвать в них определенный настрой чувств и мыслей.
Педагогическое общение, в целом, является

специфической формой

общения и в то же время оно подчиняется общим психологическим
закономерностям, присущим общению. Его можно рассматривать на различных
уровнях, в частности, – на конвенциальном, стандартизированном, игровом,
деловом, манипулятивном (манипуляторном).
Под

уровнями

общения

понимают

определенные

поведенческие

проявления, позволяющие судить об особенностях и характере взаимодействия
участников [5]. То есть эти уровни предполагают преобладание тех или иных
компонент при взаимодействии людей. В реальных ситуациях партнеры
обычно не задумываются о том, на каком уровне протекает их общение, и, как
правило, этот процесс протекает на нескольких уровнях.
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Так, конвенциальный уровень предполагает, что общающиеся достигают
определенного негласного соглашения и придерживаются этих правил во
взаимоотношениях. По этим правилам (конвенциям) можно говорить о
нейтральных вещах (о погоде, здороваться), но нельзя вторгаться в целый ряд
сфер личного порядка (это – работа, личная жизнь, семейные отношения).
Стандартизированный уровень общения иначе называют контактом
масок. При общении на этом уровне хотя бы один из партнеров стремится
скрыть свое истинное состояние, оградить себя от нежелательных контактов
или, по крайней мере, ограничить их. С этой целью человек пытается «надеть
маску», т. е. спрятать свое истинное состояние за неким известным стандартом.
Одной из масок, позволяющей ограничить общение с нежелательным
партнером, может служить «маска шута». Например, спрятавшись за такую
маску, студент станет реагировать на предложения преподавателя включиться
в учебную работу несерьезными репликами, шутками, усмешками и прочими
атрибутами шутовства.
Возможно также использование и других масок. Так, «маска тигра»
позволяет демонстрировать агрессивность и держать партнера на расстоянии.
За «маской зайца» можно спрятаться, чтобы не навлечь на себя гнева или
насмешек со стороны более сильного партнера. Этой же цели могут служить
«маска робости», «маска послушания», «маска угодливости».
Контакт масок означает ограничение, накладываемое на участие
собственной личности в диалоге, поскольку вместо себя человек предлагает
партнеру общаться с той или иной маской. Подлинного общения с партнером в
маске не получится. Поэтому если мы хотим общаться с человеком, а не с
маской, то надо добиться снятия маски.
Особенностью игрового уровня общения является то, что на него мы
выходим с теми людьми, общение с которыми нам доставляет приятные
чувства. На игровом уровне человеку хочется быть интересным для своего
партнера, хочется произвести на него впечатление, понравиться ему.
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В отличии от манипулятивного уровня, где манипулятор равнодушен к
своему собеседнику, общение на игровом уровне строится на определенной
симпатии к партнеру, желании продолжать с ним общение, которое здесь
выходит на первое место: оно доставляет радость обоим партнерам и игра
принимается обеими сторонами. В этой игре могут быть обмены не только
«поглаживаниями», но и «уколами». Однако эти «уколы» носят мирный
характер, легко распознаются партнерами и прощаются друг другу.
На деловом уровне для партнеров по общению на первый план выступают
деловая или умственная активность, компетентность в совместно решаемых
вопросах. При общении на первый план выходит дело, отношение к нему. Из
общения на деловом уровне люди выносят не только зримые плоды совместной
деятельности в виде созданных материальных или духовных ценностей, но и
стойкие чувства взаимного доверия, привязанности, теплоты. А иногда,
напротив, неприязни и антипатии друг к другу.
На манипулятивном уровне хотя бы один из общающихся пытается
прибегнуть к различного рода ухищрениям с целью получения определенной
выгоды для себя.
Проблема манипуляций исследовалась в работах как зарубежных, так и
отечественных ученых. Среди них – Эрик Берн (основатель теории «игр» и
«отец» трансакционного анализа); Дейл Карнеги (выставивший проблему
управления людьми в заголовок одной из своих книг); Эверетт Шостром,
(положивший начало комплексному изучению манипулятнвной психологии, и
показавший манипуляцию, как проблему современного общества, а так же
создавший

понятие

личностной

самоактуализации);

Владимир

Шейнов

(психолог, работающий над психологией скрытого управления, которому
удалось, переработав теории зарубежных психологов, создать отечественную
«школу» по изучению манипуляции); Игорь Вагин (создавший концепции
манипулятивной психологии в сфере политики, на основе выборных
технологий).
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Проблема манипуляций вообще, а в педагогическом процессе в частности
имеет большое практическое значение. В сущности, воспитание представляет
собой управление, наставление, педагогом ученика с целью достижения
поставленных
встречаются

педагогических
различные

задач.

определения

В

психологической

манипуляции.

Так,

литературе
профессор

В.П.Шейновым предложил следующее ее определение: «Манипуляция – это
скрытое управление человеком против его воли, приносящее инициатору
воздействия односторонние преимущества.
Манипулирование – это один из видов скрытого управления, при котором
– управляющее воздействие его инициатора таково, что требуемое ему решение
принимается адресатом воздействия самостоятельно, без видимого нажима со
стороны инициатора» [6].
Американский психолог Э. Шостром в своей книге «Анти–Карнеги, или
Человек–манипулятор»

утверждает,

что

практически

каждый

человек

прибегает к манипуляциям в тех или иных ситуациях своей жизни, чтобы
добиться для себя того или иного блага [7]. Действительно, наблюдения
показывают, что значительное число людей используют манипуляции в
общении друг с другом. Преподаватели и студенты в этом смысле не являются
исключением.
Был проведен целый ряд обследований, посвященных манипуляциям в
процессе преподавания [8]. Результаты обследования подтвердили исходную
гипотезу о том, что манипуляция является достаточно распространенным
явлением в общении преподавателей и студентов. Так, более 60 % опрошенных
преподавателей и студентов ответили, что им нередко приходится прибегать к
манипулированию своими партнерами по общению. Можно предположить, что
реальное количество больше и достигает порядка 70–80% и более.
Среди причин использования манипуляций студентами наиболее часто
указывались такие: «С целью уклониться от ответа», «Для получения более
высокой отметки на занятии», «Сдать зачет или экзамен, не утруждая себя
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должной подготовкой» и т.п. Преподаватели обращались к манипуляциям в
иных целях: «Чтобы обеспечить рабочую обстановку в аудитории», «Чтобы
пресечь нарушения дисциплины», «Для того чтобы заинтересовать ребят»
«Заставить студента учиться, выполнять общественные поручения».
Наиболее типичными манипулятивными приемами студентов, которые
они используют для оказания воздействия на преподавателей, являются
попытки студентов вызвать у педагогов чувство жалости, намеки на
родственные связи или общих знакомых, использование давления студенческой
группой,

вопросами не по теме, неподобающими

высказываниями в

присутствии других, шумом на занятиях, обещаниями

исправиться в

следующем семестре и многое другое. Особенно изобретательными студенты
оказываются во время сдачи сессии.
Все это может вывести преподавателя из состояния эмоционального
равновесия.

Установлено,

что

манипуляции

студентов

вызывают

у

преподавателей неблагоприятные эмоциональные переживания: раздражение,
чувство обиды, чувство обманутого человека, разочарование, чувство вины, и
даже неприязнь, граничащую с агрессией, и т.д.
Однако, следует отметить, что выбор манипулятивных приемов во
многом

определяется

особенностями

личности

самого

преподавателя

(«мягкость характера», «доброта», «отзывчивость», «лояльность» и т.п.).
Информацию об этом студенты получают как из поведения преподавателя, так
и от старшекурсников, из других неофициальных каналов. Вместе с тем, почти
70% опрошенных преподавателей [8] считают, что и они манипулируют
студентами.
Основными приемами скрытого управления, которые используют
педагоги, названы: попытки заинтересовать предметом, попытки расположить к
себе, упоминания о зачете или экзамене («запугивание»), «завышение или
снижение оценок», «повышенные или заниженные требования» и др.
Сравнение приемов, используемых преподавателями и студентами, позволяет
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сделать вывод о том, что последним доступен несколько больший «арсенал».
Также следует учитывать то, что многим преподавателям изначально
приходится играть «от обороны», хотя есть и исключения.
Несмотря на то что причины, побуждающие и преподавателей, и
студентов к использованию манипуляций, существенно отличаются, сам факт
манипулирования со стороны обеих сторон остается. Поэтому феномен
манипулирования представляет определенный интерес для профессионального
общения.
Описывая различные способы манипулирования, американский психолог
Э. Шостром выделяет четыре типа манипулятивных систем: активный,
пассивный, соревнующийся и безразличный манипулятор [7].
Активного манипулятора отличает использование активных методов
воздействия на партнера по общению. Он энергичен, инициативен. У него
всегда есть вопросы и предложения к партнеру, есть варианты необходимых
действий и решений. Он сам ищет и, как правило, находит возможности для
встречи с партнером с целью решения своих проблем. Активный манипулятор
максимально использует свое социальное положение: старшего по возрасту или
званию (директора, начальника, родителя).
Философия

активного

манипулятора

заключается

в

том,

чтобы

главенствовать и властвовать любой ценой. Поэтому он довольно часто
использует атрибуты авторитарного стиля воздействия: приказной тон, строгий
голос, сердитый взгляд, категоричные высказывания, угрозы наказаний или
других нежелательных для партнера последствий. Активным манипулятором
может быть не только взрослый человек, но также ребенок, который умело
использует активные методы воздействия на своих сверстников, учителей или
родителей.
Пассивный

манипулятор

–

это

полная

противоположность

манипулятору активному. Он получает свой выигрыш не за счет активного
давления

на

партнера,

а

демонстрируя

ему

свою

беспомощность,
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бестолковость, пессимизм. Всем своим видом он дает понять, что у него сейчас
очень сложные проблемы, что он несчастен, что у него не хватает ни
способностей, ни сил, чтобы справиться с конкретной учебной задачей или
жизненной ситуацией. Тем самым, он подвигает своего более активного
партнера (сверстника или взрослого) думать и работать за себя, а
следовательно, и на себя.
Соревнующийся манипулятор выбирает довольно гибкую тактику
взаимодействия со своими партнерами. Он внимательно изучает сильные и
слабые стороны своих партнеров по общению и в зависимости от их
конкретных особенностей умело пускает в ход активные или, напротив,
пассивные

методы

соревнующийся

взаимодействия

манипулятор

с

ним.

энергично

Если

использует

партнер

слаб,

активные

то

методы

воздействия, если же партнер является сильным соперником, то в ход идут
пассивные методы взаимодействия. Для такого манипулятора главное –
добиться

желаемого

результата,

а

средства

достижения

не

имеют

существенного значения.
Безразличный

манипулятор

«играет»

в

безразличие

и

индифферентность, всем своим видом демонстрируя, что его мало волнуют
происходящие события, что он безразличен к конкретному партнеру и готов с
легкостью расстаться с ним. На самом деле данное манипулирование как раз и
затевается с определенной целью – удержать партнера возле себя, заставить его
поуговаривать себя, подчинить его себе.
Таким образом, манипуляции в общении можно трактовать как систему
действий одного партнера по отношению к другому с целью получения
определенной выгоды. Это довольно искусная игра, это – ловкость поведения,
осуществляемая с помощью слов, мимики, жестов и иных средств общения.
При этом, можно отметить два принципиально важных признака,
присущих манипулятивному общению [5].
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Первый – это наличие выигрыша, к которому стремится манипулятор в
общении с конкретным партнером. Таким выигрышем может быть нечто
материальное, но не только: это может быть определенная психологическая
выгода, поддержка в решении каких–то конкретных вопросов, возможность
войти в контакт с нужными людьми, уход от ответственности и многое другое.
Второй

признак

–

это

специальные

манипулятивные

приемы–

манипуляции, с помощью которых манипулятор направляет поведение партнера
в нужное русло или пытается предстать перед партнером в выгодном для себя
свете. Рассмотрим некоторые особенности различных манипуляций. В
зависимости от сложности манипулятивных приемов, можно выделить
простые и сложные манипуляции.
Простые манипуляции представляют собой небольшое действие или
несложную систему манипулятивных приемов. Такие манипуляции затеваются
с целью отвлечения партнера по общению от нежелательной для манипулятора
проблемы, для переключения его внимания на другой объект.
Сложные манипуляции представляют собой достаточно тонкую игру,
искусное сплетение различных манипулятивных приемов. Основная цель
манипуляции при этом тщательно скрывается, маскируется с помощью
всевозможных средств. Это – интересная комбинация слов и действий,
подготавливающая почву для решающего шага, ради которого манипулятор
предпринимает отвлекающие ходы. Таким шагом может быть обращение
манипулятора с просьбой, в которой после столь тонкой игры ему будет сложно
отказать.

Это

может

быть

также

действие,

ставящее

партнера

в

затруднительное положение. Как простые, так и сложные манипуляции
отличаются

характером

выигрыша,

получаемого

в

результате

манипулирования. На этой основе можно говорить о корыстных, бескорыстных
(безобидных) и благородных манипуляциях.
Корыстные манипуляции направлены на получение манипулятором
определенной материальной выгоды для себя.
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Бескорыстные (безобидные) манипуляции – это очевидные действия,
где манипулятор не очень–то пытается скрыть свои цели. Здесь манипулятор,
как правило, играет в открытую: говорит комплименты, делает то, что нравится
партнеру, отлично понимая, что партнер видит истинное назначение
комплиментов и видит цель, к которой стремится манипулятор. Но
манипулятор также осознает и то, что партнер не будет в обиде на него, не
будет против выигрыша манипулятора, особенно если хорошо сыграть.
Благородные манипуляции – это действия, осуществляя которые
манипулятор преследует благородные цели: защитить слабого, помочь
наладить отношения, оградить от негативных поступков, помочь преодолеть
какой–либо личностный недостаток. Здесь цели манипуляций не обнажаются и
не демонстрируются партнеру, а манипулятивные приемы исполняются
искренне.
Проблема манипуляций в педагогическом общении со всей остротой
поднимает

ряд

нравственных

вопросов.

Только

16 %

опрошенных

преподавателей [8] уверены в том, что отношения со студентами можно
построить без манипуляций, а 6% опрошенных преподавателей полагают, что
любая манипуляция безнравственна. Большинство же (почти 70 %) считает
манипуляции необходимым элементом педагогического взаимодействия (и в
значительной степени, как противодействие на манипуляции студентов). При
этом в большинстве случаев преподаватели

руководствуются благими

намерениями.
Манипуляции преподавателя по отношению к студентам в процессе
педагогического общения с ними можно отнести к разряду благородных
манипуляций, которые позволяют достигнуть продуктивного стиля общения в
аудитории, целесообразного взаимодействия со студентами. И здесь очень
важно осуществлять манипулятивные воздействия не забывая о педагогическом
такте.
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Такт, как чувство меры в выборе средств педагогического воздействия.
позволяет обосновано и гибко использовать оптимальные средства и способы
воздействия в конкретной ситуации, не переходя тонкую нравственную грань.
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К ВОПРОСУ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ
ЛИЧНОСТИ ПЕДАГОГА
Гутиева Ф.К.
В образовательном пространстве современного общества развиваются
инновационные процессы. Их

цель – повысить конкурентоспособность

образования и социально– инновационный потенциал общества в целом. Но
эффективность внедряемых инноваций во многом зависит от качества
социальных и профессиональных характеристик учителя, являющегося их
проводником. Уровень социально–экономического и социально–культурного
потенциала педагога оказывает непосредственное влияние на качество
культурной социализации молодого поколения. Учитель является ключевой
фигурой в развитии социальных и культурологических основ общества,
становится значимым субъектом культурных изменений. Он непосредственно
участвует в процессе культурного воспроизводства и определяет технологии
трансляции знаний.
Изменяющаяся социально–культурная среда предъявляет к учителю
новые требования и нуждается в определении и анализе механизмов,
позволяющих педагогу успешно адаптироваться и самоактуализироваться в
условиях трансформации социальной реальности, выстраивать качественно
иную модель собственного профессионального развития. Одним из таких
значимых механизмов является социально–профессиональная идентификация
как необходимый и важнейший способ вхождения человека в изменяющуюся
социальную и профессиональную среду.
Социально–профессиональная

идентификация

позволяет

расширить

возможности и создать условия для роста объема и повышения качества
социокультурного капитала работника. Глубина и характер социально–
профессиональной идентификации напрямую соотносятся с мотивацией к
профессиональному самосовершенствованию, усвоению и реализации в
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поведенческих

моделях

инновационных

форм

и

методов

работы.

Идентификация внутри профессиональной группы становится предпосылкой
групповой

сплоченности

(солидарности),

формирования

чувства

социабильности между ее членами.
С другой стороны, дисфункциональность социально–профессиональной
идентификации приводит к развитию профессиональной деформации личности,
дисфории, деструктивности, десоциализации, социальной аномии.
Резкое изменение социально–экономической ситуации в постсоветском
обществе привело к

развитию неустойчивости различных

социально–

профессиональных групп. У многих членов этих социально–профессиональных
групп, в том числе и педагогов, активизировалось чувство социальной
неустойчивости, маргинальности, незащищенности собственного социального
и профессионального статуса. Это в свою очередь привело к образованию ряда
негативных факторов – размыванию ценностно–мотивационной системы
профессиональной деятельности, маргинализации статусно–ролевых позиций,
инертности, неприятию инноваций, неудовлетворенности от выполняемой
работы.

Прогнозирование

же

траекторий

и

характера

трансформаций

социально–профессиональной идентификации способствует нейтрализации и
предупреждению возможных негативных процессов.
Знание направления траектории и качества социально–профессиональной
идентификации учителя позволяет определить глубину и характер его связи с
собственной профессиональной группой, специфику профессиональной и
социальной мобильности, степень усвоения им новых ценностно–нормативных
схем и их реализации в моделях поведения.
Анализ

характера

социально–профессиональной

идентификации

преподавателя позволяет обозначить статусные позиции в социальной и
профессиональной структуре, а также определить факторы, способствующие
формированию позитивной либо негативной социально–профессиональной
идентификации.
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Социологическое определение социальной идентификации личности
имеет самостоятельную научную и практическую значимость. Социальная
идентификация

способствует

осознанию

индивидом

групповой

принадлежности через интериоризацию им социальной роли, кодификацию со
стороны других и качество оценки характера кодификации, становится
способом самопрезентации и самоописания. Социальная идентификация
обеспечивает включение индивидов в социокультурное пространство общества.
С той или иной долей условности можно выделить две группы
детерминант

социальной

субъективные.

идентификации

Объективные

личности

детерминанты

–

объективные

включают

и

условия

жизнедеятельности акторов – социокультурный, социально–экономический,
социально–политический, институциональный контексты развития общества. К
субъективным факторам относятся качества личности. С одной стороны,
поляризация

и

сегментация

современного

постсоветсткого

общества,

трансформация нормативно–ценностной системы и ментальных структур,
процессы модернизации и глобализации привели к появлению качественно
иной идентификационной маркировки, рисующей новые образы социальных
групп. С другой стороны, содержательные характеристики и вектор социальной
идентификации

изменяются

в

соответствии

с

качеством

субъектного

потенциала личности, ее социальными установками, потребностями, идеалами,
интересами, морально–нравственными схемами, ценностными ориентациями.
Рассматривая обозначенные детерминанты, правильным будет признать их
системный характер и взаимообусловленность.
Профессиональная

идентификация

является

видом

социальной

идентификации. Она включает в себя те же механизмы, этапы развития
признаки и качества, которые характерны для социальной идентификации, с
той

лишь

разницей,

что

конкретизирует

групповую

принадлежность.

Идентификация с определенной социальной группой оказывает влияние на
выбор профессии. В свою очередь в современном обществе профессиональная
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группа становится одним из значимых объектов социальной идентификации,
потому что профессиональная принадлежность превращается в определяющий
фактор статусной дифференциации и отражается на ресурсной обеспеченности
индивидов, их стиле и образе жизни, социальных диспозициях.
Профессиональная идентификация развивается в рамках социальной и
профессиональной среды через социальное взаимодействие между личностью,
обществом и культурой, испытывая влияние социальных детерминант
объективного и субъективного характера. Когда мы отмечаем социальный
характер развития профессиональной идентификации, фиксируя ее взаимосвязь
с социальной идентификацией, становится возможным введение в научный
оборот такой теоретической дефиниции, как «социально–профессиональная
идентификация».
Критерии
рассматриваются

социально–профессиональной
на

уровне

социума

и

идентификации

учителя

внутригрупповом

уровне,

дифференцируясь по основаниям их объективности (внешней заданности) и
субъективности (внутренней детерминированности). К объективным критериям
относятся статусные позиции учителя, определяемые объемом и качеством его
ресурсной

обеспеченности,

условиями

жизнедеятельности

и

степенью

соответствия его личности социокультурному контексту развития общества.
Субъективные критерии включают самооценку профессионального образа «Я»,
социально–профессиональное самочувствие, характер оценки субъектом своей
принадлежности к группе, глубины «вхождения» в нее и принятия социальной
роли. На основании качества критериальных оценок выделяются следующие
типы социально–профессиональной идентификации:
1) позитивно направленная, устойчивая социально–профессиональная
идентификация;
2) неустойчивая,

частичная

социально–профессиональная

идентификация;
3) негативная социально–профессиональная идентификация.
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Составными компонентами ресурсной обеспеченности учителя являются:
биологический, экономический, квалификационный, культурный, социальный,
профессионально–личностный, символический (престиж профессии) ресурсы.
В современном обществе взаимодействие названных ресурсных компонентов
характеризует уменьшение ресурсной обеспеченности учителя, утрата им
устойчиво стабильной социальной позиции. У значительной части педагогов
наблюдается

несоответствие

объема

и

качества

квалификационного,

культурного, профессионально–личностного ресурсов ожиданиям общества.
Фиксируется нестабильность социально–профессионального самочувствия,
снижение социальной и профессиональной мобильности учителя.
В настоящее время наблюдается развитие деструкции качественных
характеристик

социально–профессиональной

идентификации

учителя.

Деструкции проявляются в рассогласованности ожиданий общества, с одной
стороны, и учителя – с другой, от качества результатов социального
взаимодействия между ними. Отмечается некоторое смещение стратегий
социально–профессиональной

идентификации

учителя

от

позитивной

устойчивой к неустойчивой, частичной и негативной.
Деформации
социокультурном

обусловлены
пространстве

происходящими
современного

трансформациями

постсоветского

в

общества,

комплексным снижением объема и качества ресурсной обеспеченности
учителя. С целью преодоления деформаций возникает потребность в
реализации комплекса мероприятий, направленных на создание новой модели
учителя, в основе которой высокая ресурсная обеспеченность.
При всем многообразии работ, посвященных исследованию социальной и
профессиональной идентификации, недостаточно раскрыт вопрос о характере
связи

между

теоретической

ними.

Требуется

дефиниции,

дополнительная
как

интерпретация

такой

«социально–профессиональная

идентификация», определение ее содержательных характеристик.
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Учительство как социально–профессиональная группа всегда находилась
в центре внимания зарубежных и отечественных социологов. Поэтому уже
накоплен достаточно большой материал, позволяющий дать оценку различным
аспектам профессиональной деятельности учителя.
Профессиональная идентичность педагога как психологический феномен
анализируются Н.В. Антоновой, Г.Г. Гореловой, Н.Л. Ивановой, Е.В. Коневой.
Однако, несмотря на многочисленные исследования, посвященные учи–
тельству, в них не нашло еще должного отражения определение изменений
траектории и характера социально–профессиональной идентификации учителя
в новых социокультурных условиях.
Рассматривая профессиональную идентификацию как вид социальной
идентификации,

вполне

уместно

провести

некоторое

теоретико–

методологическое и концептуальное тождество между ними. Разница только в
том, что если социальная идентификация определяет отношение к различным
социальным группам, то профессиональная позволяет конкретизировать
групповую принадлежность (отношение
профессиональной

группе).

к

определенной

Профессиональная

профессии и

идентификация

обладает

признаками и качествами социальной идентификации, проходит те же этапы
формирования. Она испытывает влияние социальной среды, формируясь и
развиваясь в ней.
Идентификация индивида с определенной социальной группой может
повлиять на выбор профессии. Например, гарантии того, что житель села
станет агрономом или трактористом несколько выше, чем городской житель.
Женщины реже становятся шоферами, токарями, сварщиками, летчиками и т.д.
Относящие себя к классу богатых чаще выбирают профессии юристов,
менеджеров, экономистов, финансистов, в отличие от бедных, которые
выбирают рабочие специальности в силу различных причин.
В

современном

обществе

принадлежность

к

определенной

профессиональной группе может повлиять на траекторию и характер
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социальной идентификации. Профессиональная принадлежность отражается на
социальных позициях индивида, его социальном самочувствии. Поэтому,
отмечая

социальность

идентификации,

происхождения

становится

возможным

и

развития

введение

профессиональной

такой

теоретической

дефиниции как «социально–профессиональная идентификация».
Теоретическое
профессиональной

осмысление
идентичности

профессиональной
в

рамках

идентификации

и

социально–психологического

подхода широко представлено в работах таких ученых, как Е.П. Ермолаева,
Э.Ф. Зеер, Е.А. Климов, А.К. Маркова, Л.Б. Шнейдер и др.
Анализ

их

работ

позволяет

определить

профессиональную

идентификацию как один из психологических механизмов, лежащий в основе
формирования

профессиональной

идентичности.

Профессиональная

идентичность – интегральный психологический феномен, который является
неотъемлемым компонентом профессионализма. Он может быть описан через
соответствие человека и профессии на когнитивном, эмоциональном и
поведенческом уровнях. Посредством профессиональной идентификации
происходит приобщение к эталонам и моделям профессионального поведения,
осознание своей принадлежности к профессиональной группе, интериоризация
её ценностей, норм, стереотипов, идеалов.
Профессиональная идентификация формирует представление человека о
своём месте в профессиональной группе. Составляющими компонентами
профессиональной

идентификации

являются

образ

профессии

и

профессиональный образ «Я» в рамках «Я – концепции». Субъективное
соотнесение ценностей, норм, моделей профессиональной деятельности (образа
профессии) с профессиональной «Я концепцией» позволяет индивиду оценить
характер и глубину идентификации с профессией.
В данном случае под образом профессии понимается совокупность
представлений

человека

о

профессии.

Некий

«идеальный

тип»,

представляющий целостное интегральное отражение профессии. В образе
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профессии фиксируется содержание и особенности профессионально и
личностно значимых качеств, которыми должен обладать представитель
данного профессионального сообщества. Образ профессии указывает на «Я –
идеальное» или «Мы – идеальное». Образ профессии может оцениваться через
«Другие–представления» и «Я – представления». При этом «Другие –
представления» включают в себя мнения о профессии, носящие внешне
заданный

характер

по

отношению

к

профессиональной

группе.

«Я–

представления», означают определение значимых черт профессиональной
группы со стороны субъекта, входящего в данную группу.
В профессиональной «Я–концепции» (образе профессионального «Я»)
отмечается наличный уровень развития профессионально значимых качеств
работника, объём располагаемых им профессиональных ресурсов и характер их
реализации в профессиональной деятельности. От степени соответствия образа
профессии и профессионального «Я» зависит характер профессиональной
идентификации, сравнивается должное и сущное. Чем ближе они друг к другу,
тем выше степень идентификации с профессией.
Осознание своей профессионально–ментальной позиции относительно
«образа профессии» через призму профессиональной «Я–концепции» отражает
отношение человека к выполнению своей профессиональной деятельности и
определяет стиль и способ поведения в профессиональных ситуациях. С точки
зрения

З.В. Ермаковой,

профессиональная

идентичность

обеспечивает

«равновесие» между субъективным образом себя как профессионала и
представлениями о требованиях, предъявляемых профессией к профессионалу.
Нарушение «состояния равновесия» активизирует регулятивные функции в
профессиональной

адаптации

субъекта

деятельности

к

компонентам

профессиональной среды.
Когда внутренний образ себя как профессионала не соответствует по
каким–либо

параметрам

представлениям

о

том,

каким

должен

быть

профессионал, на психологическом уровне ощущается дискомфорт, вызванный
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нарушением профессиональной идентичности. Возможны два
восстановления

нарушенного

равновесия

–

либо

варианта

профессиональное

самосовершенствование и саморазвитие, либо потеря интереса, разочарование
и уход из профессии.
Оценки

развития

траекторий

социально–профессиональной

идентификации современного учителя происходит в двух уровнях:
1. На уровне содержания и направленности определения статусных
позиций учительского сообщества в социуме. Сюда же мы включаем степень
соответствия направленности и содержания профессиональной деятельности
учительского сообщества социальному (образовательному) заказу. Статусные
позиции рассматриваются через ресурсную обеспеченность.
2.

На

внутригрупповом

уровне

социально–профессиональная

идентификация рассматривается через оценку профессионально–личностных
качеств

и

статусно–ролевых

позиций

преподавателя

внутри

группы.

Содержательность и качество оценки определяется глубиной усвоения,
преобразования и реализации индивидом в моделях поведения стереотипов,
норм, установок, форм и методов работы профессиональной группы.
Обозначенные уровни могут как гармонировать между собой, так и
находиться в состоянии рассогласованности. Индивид в социуме может
испытывать дискомфорт от осознания своей принадлежности к собственной
профессиональной группе. При этом внутри неё идентифицироваться как
высококвалифицированный специалист. Фиксируется несоответствие между
самоидентификацией личности и ее идентификацией со стороны других. В этом
случае

социально–профессиональная

идентификация

начинает

носить

разнонаправленный характер, происходят трансформации деформированного
характера в самоидентификации личности.
Следует обратить внимание ещё и на то, что Р. Мертон в основу
идентификации закладывает моральные принципы. Членов группы объединяют
не столько достижение утилитарных и взаимовыгодных целей в процессе
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совместной

деятельности,

сколько

чувство

соучастия,

потребность

в

солидаризации, желание оказать друг другу помощь, самореализоваться.
Приведём

мнение

В.Н.

Введенского,

который

непосредственно

рассуждает о профессиональной идентификации педагогов. Формирование
положительной самоидентификации педагогов, с его точки зрения, возможно
на основе современных технологий регулирования. Они должны включать
следующие элементы: а) содержание социальной роли; б) среда, в которой
присваиваются

социальные

педагогического

образования;

роли,

то

в)

есть

система

специфика

непрерывного

социального

статуса

педагогической профессии; г) диспозиции личности педагогов. С его точки
зрения, педагогическая профессия как социальный институт детерминирована
социальными (социально–культурными, социально–правовыми, социально–
экономическими),

технологическими

(содержанием

образования,

педагогическими технологиями), личностными (профессиональными знаниями,
умениями, навыками, качествами, компетенциями) факторами.
Поэтому

позволим

себе

дифференцировать

критерии

социально–

профессиональной идентификации по основаниям их объективности (внешней
заданности) и субъективности (внутренней детерминированности).
Объективные критерии рассматриваются нами через оценки группы,
исходящие извне. К ним можно отнести:
– положение учительства в системе социальной стратификации,
определяющееся качеством ресурсообеспеченности учительского сообщества;
– образ профессии, рассматривающийся через престиж профессии,
содержание статусно–ролевых норм, экспектаций, идеалов, задаваемых извне, и
степенью соответствия им профессиональной деятельности учителя. Оценка
характера и степени соответствия производится через анализ общественного
мнения.

Соответственно,

субъективные

критерии

внутриличностные характеристики. Они включают:

проявляются

через
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– степень и глубину принятия социальной роли, трансформаций её
содержательных характеристик и функциональности в новых условиях.
Внимание

к

процессам

деформации

социально–профессиональной

идентификации учителя позволяют вскрыть их причины и наметить пути их
преодоления.
Происходящие трансформации в современном постсоветском обществе,
деформации ресурсной обеспеченности, безусловно, оказали влияние на
стратегию и характер социально–профессиональной идентификации учителя.
Формирование профессиональной идентичности в рамках социально–
психологических исследований (по А. Тэшфелу) включает следующие этапы:
•

этап социальной категоризации: упорядочивание социального

окружения, способом, который имеет смысл для индивида;
•

этап социальной идентификации: процесс помещения человеком

себя в ту или иную категорию;
•

этап социальной идентичности: полное социальное отождествление.

Особый интерес представляют данные о том, что значимой смысловой
группой

может

являться

профессиональное

сообщество,

процесс

идентификации с которым может привести к достижению идеального
профессионального образа «Я».
Формирование профессиональной идентичности происходит в процессе
профессионализации. «Профессионализация – это процесс становления
профессионала. Этот процесс включает выбор человеком профессии с учетом
своих собственных возможностей и способностей, освоение правил и норм
профессии, формирование и осознание себя как профессионала, oбoбщение
опыта профессии за счет личного вклада, развитие своей личности средствами
профессии. В целом профессионализация – это одна из сторон социализации,
подобно тому, как становление профессионала является одним из аспектов
развития личности».
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Важно выделить два основных аспекта в процессе формирования
профессиональной идентичности: во – первых, уровни профидентичности; во –
вторых, этапы профессионального становления специалиста.
С

точки

зрения

отечественного

исследователя

Н.С. Пряжникова,

возможна следующая иерархия в уровнях профидентичности:
1. Осознание дальней и ближней профессиональных целей, стремление
понять свое дело, овладеть им в полном объеме, освоить все трудовые функции
(профессиональный опыт=0); определение структуры профессиональных
отношений и поиск своего места в них (профессиональное общение=0);
соответствие человека и профессии устанавливается в модальности: "хочу";
характеристика

самого

субъекта

деятельности

–

мечтающий.

Профидентичность – невыраженная.
2. Усвоение основных знаний, требований профессии к человеку
осознавание своих возможностей, представление о выполнении данной
деятельности, осуществление деятельности по образцу (профессиональный
опыт не равен 0); установление профессиональных контактов, вхождение в
профессиональное сообщество (профессиональное общение не равно 0);
соответствие человека и профессии устанавливается в модальности: "знаю",
характеристика

самого

субъекта

деятельности

–

осведомленный.

Профидентичность выраженная, пассивная.
3. Практическая реализация выбранных профессиональных целей,
самостоятельное и осознанное выполнение деятельности, формирование своего
индивидуального стиля деятельности (профессиональный опыт =const);
формирование

определенного

круга

профессиональных

контактов,

интенсификация процесса профессионального общения (профессиональное
общение = const); соответствие человека и профессии устанавливается в
модальности: "могу"; характеристика самого субъекта деятельности – умелый.
Профидентичность – активная.
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4. Свободное выполнение профессиональной деятельности, повышение
уровня

притязаний

профессиональное

–

поиск

сложных

совершенствование,

профессиональных

мастерство

и

задач,

творчество

(профессиональный опыт стремится к бесконечности);ощущение значимости
профессиональных

контактов,

осознание

своей

профессиональной

неповторимости, желание передавать свой опыт другим, делиться им
(профессиональное общение стремится к совершенству) соответствие человека
и профессии устанавливается в модальности: "делаю’’: характеристика самого
субъекта

деятельности

–

творческий.

Профессиональная

идентичность

устойчивая.
Автор определяет профидентичность как осознавание себя, выбирающего
и реализующего способ взаимодействия с окружающим миром и обретение
смысла самоуважения через выполнение этой деятельности.
Согласно концепции Э. Эриксона, при становлении профессиональной
идентичности человек проходит те же этапы, что и при социализации –
доверие, автономию, инициативность, достижение, идентичность, интимность,
творчество, интеграцию.
Для становления профессиональной идентичности важное значение имеет
ритуализация в профессиональном поведении, основанная на соглашении
взаимодействия по меньшей мере двух людей, которые через определенные
интервалы времени возобновляют его в повторяющихся обстоятельствах,
например: защита дипломов, диссертаций, выступление на конференциях. Оно
имеет важное значение для "Я" всех участков. В обрядах социальная группа
побуждает посвященного пройти через испытания, совершить деяния ради
такого человека, уподобление с которым позволяет найти свое "Я".
Профессиональная

идентичность

предполагает

функциональное

и

экзистенциальное соответствие человека и профессии, которое включает в себя
понимание своей профессии, принятие себя в профессии, умение хорошо
выполнять свои профессиональные функции.
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Понятие "профессиональное самоопределение" в одних отношениях шире
понятия "профидентичность", в других – уже. Шире, т.к. профессиональное
самоопределение охватывает больший возрастной диапазон, уже, т.к. в
основном относится к выбору, поиску (профессии, смыслов профессиональной
деятельности, способов ее реализации). Профидентичность уже, т.к. является
категорией профессионального самосознания, отражает единство человека и
его дела, профессиональное мастерство, порождается профессиональным
опытом и профессиональным общением. Профидентичность шире, т.к.
выражается в речи, связывая воедино судьбу и истину, реальность и
ментальность, относится и к выбору, и к принятию решения, и к кризисам
профессионального самоосуществления.
Формирование профессиональной идентичности происходит в процессе
профессионализации

параллельно

с

процессами

профессионального

самоопределения, становлением профидентичности в условиях выполнения
профессиональной деятельности.
Процесс

профессионального

становления

личности

индивидуален,

своеобразен, неповторим, однако в нем можно выделить определенные
закономерности и особенности. Профессиональное становления личности
позволяет человеку в наибольшей степени реализовать себя.
Данный процесс проходит ряд стадий (по Э.Ф. Зееру), основанием
которых являются социальная ситуация и ведущая деятельность.
1. Аморфная оптация (0 – 12 лет). Профессионально ориентированные
интересы и склонности.
2. Оптация (12 – 16 лет). Профессиональные намерения, выбор пути
профессионального образования, учебно–профессиональное самоопределение.
3. Профессиональная подготовка (16 – 23 года). Профессиональная
подготовленность, готовность к самостоятельному труду.
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4. Профессиональная адаптация (18 – 25 лет). Освоение новой роли,
опыта

самостоятельного

выполнения

профессиональной

деятельности,

профессионально важные качества.
5. Первичная профессионализация (26 – 33 года). Профессиональная
позиция, индивидуальный стиль деятельности. Квалификационный труд.
6. Вторичная профессионализация (34 – 42 года). Профессиональный
менталитет, идентификация с профессиональным сообществом, гибкий стиль
деятельности, корпоративность.
7.

Профессиональное

мастерство

(42

–

60

лет).

Творческая

профессиональная деятельность, вершина профессионального развития.
Профессиональное

становление

педагога

–

один

из

аспектов

теоретического анализа, необходимый для решения проблемы изучения
профессиональной идентичности педагогов с различным стажем работы.
Выделенные

стадии

условно

соотнесены

нами

со

стажем

профессиональной деятельности, что позволило условно разделить выборку на
группы :
I группа – стадия профессиональной адаптации (18 – 25 лет), педагоги со
стажем работы 1 – 5 лет;
II группа – стадия первичной профессионализации (26 – 33 года),
педагоги со стажем работы 6 –10 лет;
III группа – стадия вторичной профессионализации (34 – 42 года),
педагоги со стажем работы 11 –20 лет;
IV группа – стадия профессионального мастерства (42 – 60 лет), педагоги
со стажем работы более 20 лет.
Выводы:
1. Идентичность выступает как сложный интегративный психологический
феномен, который обсуждают и как чувство, и как сумму знаний о себе, и как
поведенческое единство. Идентичность есть синтез характеристик человека в
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уникальную структуру, которая определяется и изменяется в результате
субъективной прагматической ориентации в постоянно меняющейся среде.
2. Выделяются различные виды идентичности в зависимости от
выраженности личных или социальных аспектов «Я» (профессиональная,
этническая, семейная, религиозная и др.).
3. Изучение социальной идентичности направлено на понимание
механизма отнесения человеком себя к какой – либо социальной группе, в
частности, профессиональной.
4. В психологии не существует единого подхода в определении
профидентичности, поскольку авторы различных психологических школ
вкладывают свой смысл в трактовку данного феномена. В настоящее время
профидентичность исследуют А.В. Гузь, Д.Н. Завалишина, Е.П. Ермолаева,
Л.Б. Шнейдер.
5.

Профессиональная

идентичность

–

это

результат

процессов

профессионального самоопределения, персонализации и самоорганизации,
проявляющийся в осознании себя представителем определенной профессии, и
отражающийся в когнитивно – эмоционально – поведенческих самоописаниях.
6.

Профессиональная

идентичность

формируется

в

процессе

профессионального становления личности.
Важно

отметить,

что

на

данный

момент

не

существует

психодиагностического инструмента, непосредственно направленного на
измерение профессиональной идентичности. Изучение феномена возможно
только

через

его

(профессиональные

составляющие

знания

и

компоненты:

профессиональные

а)

когнитивный

убеждения,

осознание

профессионального «Я – образа»); б) эмоциональный (эмоционально–
оценочное отношение к профессиональным убеждениям и знаниям, к самому
себе

как

«деятелю»);

профессиональной среде).

в)

поведенческий

(стиль

взаимодействия

в
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Профессиональная идентичность претерпевает следующие изменения в
связи с изменением стажа работы:
– по мере увеличения стажа идентификация себя как авторитарного
учителя ослабевает, причем скачек наблюдается при переходе от 11 – 20 лет к
20 – 35 лет работы;
– проявились тенденции профессиональных ориентиров у учителей,
имеющих различный стаж работы, в том, что молодые педагоги хотели бы
усилить профессиональные качества, определяющие авторитарность, в то время
как

опытные

педагоги

стремятся

идентифицироваться

с

эталонами

профессионально привлекательных образов: способных к сотрудничеству,
великодушию и альтруизму.
Мы предполагаем, что: 1) с увеличением стажа работы уменьшается
рассогласованность между образами «Я реальный» и «Я идеальный» по шкале
авторитарность

у

педагогов

с

различным

стажем

профессиональной

деятельности; 2) увеличение стажа работы влияет на появление тенденции
сближения идеального и реального профессиональных «Я – образов»
педагогов.
Педагоги со стажем педагогической деятельности от года до 10 лет
имеют одинаковый уровень выраженности авторитарности в образе «Я
реальный». Обнаружені различия в уровне выраженности авторитарности у
педагогов с различным стажем профессиональной деятельности. Выявлены
следующие тенденции: в образе «Я идеальный» уровень выраженности
авторитарности снижается с увеличение стажа работы: группа 1 превосходит
группу 2 и группу 4 по уровню выраженности авторитарности в образе «Я
реальный»; в образе «Я идеальный».
Педагоги со стажем работы 6 – 10 лет и 11 – 20 лет не различаются по
уровню выраженности авторитарности в образах «Я реальный» и «Я
идеальный».
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Итак, делаем вывод о том, что профессиональная идентичность является
продуктом длительного личностного и профессионального развития, который
складывается только на достаточно высоких уровнях овладения профессией.
В процессе изучения профессиональной идентичности установлено, что
структура самосознания педагогов включает такие виды идентичности, как
социальную идентичность (профессиональное «Я», семейное «Я», полоролевое
«Я»),

личностную

идентичность

(физическое

«Я»,

положительно

характеризуемое «Я»), гражданскую идентичность и этническую идентичность.
Важно отметить, что профессиональная, семейная и личностная виды
идентичности занимают значимое место в структуре самосознании педагогов,
но профессиональная идентичность наиболее представлена.
На данный момент не существует психодиагностического инструмента,
непосредственно

направленного

на

измерение

профессиональной

идентичности:
1. Изучение феномена возможно только через его составляющие
компоненты: а) когнитивный (профессиональные знания и профессиональные
убеждения, осознание профессионального «Я – образа»); б) эмоциональный
(эмоционально–оценочное отношение к профессиональным убеждениям и
знаниям,

к

самому

себе

как

«деятелю»);

в)

поведенческий

(стиль

взаимодействия в профессиональной среде).
2.

Выявлены

следующие

стили

межличностного

взаимодействия:

Педагоги со стажем работы до пяти лет предпочитают альтруистический стиль
взаимодействия. Для педагогов со стажем работы от 6 до 20 лет актуален
независимо–доминирующий стиль. В этой возрастной группе обнаруживается
скачок, педагоги до 10 лет работы стремятся к авторитарности, после 11 лет
работы видят идеальным – сотрудничающий стиль. Педагоги со стажем более
20 лет обладают альтруистическим типом межличностных отношений в
актуальном и идеальном представлении «Я – образа».
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3. Профессиональная идентичность претерпевает следующие изменения в
связи с изменением стажа работы:
– по мере увеличения стажа идентификация себя как авторитарного
учителя ослабевает, причем наблюдается переход от 11 – 20 лет к 20 – 35 лет
работы;
– проявились тенденции профессиональных ориентиров у учителей,
имеющих различный стаж работы в том, что молодые педагоги хотели бы
усилить профессиональные качества, определяющие авторитарность, в то время
как

опытные

педагоги

стремятся

идентифицироваться

с

эталонами

профессионально привлекательных образов, способных к сотрудничеству,
великодушию и альтруизму;
– выявлена тенденция, что с увеличением стажа работа, «Я идеальный
образ» приближается к «Я реальному».
4. Профессиональная идентичность является продуктом длительного
личностного и профессионального развития, который складывается только на
достаточно высоких уровнях овладения профессией. Рассогласованность между
образами «Я реальный» и « Я идеальный» дает импульс профессиональному
росту.
5. Структура самосознания педагогов включает такие виды идентичности,
как социальную идентичность (профессиональное «Я», семейное «Я»,
полоролевое «Я»), личностную идентичность (физическое «Я», положительно
характеризуемое «Я»), гражданскую идентичность и этническую идентичность.
Профессиональная, семейная и личностная виды идентичности занимают
значимое место в структуре самосознании педагогов, но профессиональная
идентичность наиболее представлена.
Анализ работ отечественных и зарубежных авторов, касающихся
изучения профессиональной идентичности, дает возможность говорить о
разнообразии теоретических концепций и подходов изучения, об отсутствии
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единой

концепции,

которая

давала

бы

целостное

непротиворечивое

феноменологическое описание профессиональной идентичности педагога.
Выявленные особенности профессиональной идентичности педагогов с
различным

стажем

работы

могут

быть

учтены

при

организации

профессиональной переподготовки, при аттестации учителей, а также
использованы

в

разработке

тренинга

профессиональной

идентичности.

Исследование профессиональной идентичности можно продолжить в целях
разработки методов и методик, направленных на диагностику уровня
сформированности компонентов профессиональной идентичности. Можно
рассмотреть индивидуально–психологическое своеобразие профессиональной
идентичности у успешных и неуспешных педагогов.
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ЧИННИКИ АТРАКЦІЇ ПРИ ВЗАЄМОДІЇ ПЕДАГОГА ЗІ
СТУДЕНТАМИ
Деревягин Я. В.,
асистент кафедри радіотехнічних
пристроїв ОНПУ
Педагогічне спілкування виступає як важлива сфера морально–духовного
вдосконалення особистості. В педагогічному процесі обов’язково присутні дві
активні сторони: викладач і студент. Під час їхнього спілкування відбуваються
не просто передача інформації та знань, а складні людські взаємини.
Незаперечний той факт, що всі знання і практичні уміння викладача можуть
передаватися студентам лише завдяки живому й безпосередньому спілкуванню
з ними.
Атракція (від лат. attractio — притягування, привернення) — означає
процес спільного потягу людей одне до одного, механізм формування
прихильностей, дружніх почуттів і симпатій. Сформувати атракцію — означає
викликати до себе позитивне відношення, тобто привернути до себе [1].
Існують зовнішні та внутрішні чинники атракції. Зовнішні чинники
відіграють важливу роль, хоча при першому погляді не особливо пов’язані зі
спілкуванням:
1. Товариськість, вміння підтримувати бесіду, здатність привернути увагу.
Чим більше у людини бажання сподобатись і підтримувати дружні стосунки з
оточуючими людьми , тим вище зацікавленість до нього у оточуючих.
2. Просторова близькість – чим ближче люди знаходяться один до одного
під час розмови, тим більше між ними виникає довіри. У той же час недоречна
близькість може викликати обурення і агресію. Інтимна зона розповсюджується
на 0,5 метра від людини, дружня – на 1,5 метра, публічна – на 3 метра і більше.
3. Емоційний стан людини. Життєрадісна та весела людина цікавить
людей більше, ніж похмура.
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Внутрішні чинники атракції. Чинники, що формуються під час
спілкування людей:
1. Стиль спілкування – головний фактор. Поведінка людини у розмові та
його тон спілкування може приваблювати або відштовхувати співрозмовників.
2. Фізична привабливість – із зовнішньо гарною людиною виникає більше
бажання спілкуватися, ніж із непривабливою.
3. Схожість. Чим більше співрозмовники схожі один на одного стилем
життя, статусом або захопленнями, тим більше між ними виникає симпатії.
4. Взаємодоповнення. Відповідно до теорії, яку сформулював Р. Вінч,
людина у своїх відносинах прагне до пошуку людей, які здатні сприяти
задоволенню його актуальних потреб.
5.

Підтримка

–

співрозмовник,

який

виражає

емпатію,

робить

компліменти, висловлює подяку більш приємний.
Атракція формується по–різному, в залежності від того, чи працює
викладач з аудиторією, чи веде індивідуальну бесіду зі студентом.
Також атракція залежить від характеру, темпераменту та знань студента.
Оскільки

ініціатива

формування

міжособистісних

стосунків

між

викладачем та студентами на початковій стадії належить викладачеві [2], то і
формування атракції в значній мірі залежить від викладача.
Розглянемо чинники атракції у педагогічній діяльності.
Початковий

етап

спілкування.

Також

цей

етап

має

назву

«комунікативна атака». Його мета — встановлення емоційного і ділового
контакту з аудиторією. У цей час здобувається ініціатива, що дає змогу керувати
спілкуванням. Перше враження про викладача є найбільш стійким [5]. Якщо в
день знайомства зі студентами викладач справив на них добре враження, то він
цілком може в подальшому розраховувати на їх підтримку, навіть якщо й
відступить згодом від прийнятої їм у той день лінії поведінки. Справа в тому,
що сила першого враження доволі велика, і все, що йому відповідає,
сприймається закономірним і природним.
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Наступним чинником атракції можна назвати особистісні здібності
викладача [7]:
1) Прихильність до студентів — це любов до студентів, прихильне
ставлення до них, бажання спілкуватися та працювати з ними.
2) Витримка та самоконтроль. Для викладача важливо у будь–якій
непередбаченій ситуації володіти собою, управляти власними емоціями, не
втрачати контролю над своєю поведінкою.
3) Важливою здібністю викладача є здібність постійно перебувати на
занятті в оптимальному для студентів психічному стані. Щоб не трапилося,
викладач завжди повинен заходити до аудиторії оптимістично налаштованим, у
хорошому настрої, стримуючи негативні емоції. Адже психічне самопочуття
студентів залежить від настрою викладача.
Стиль педагогічного спілкування. В основу стилю покладено загальне
ставлення до студентів і професійної діяльності в цілому. Воно може бути
активно–позитивним, пасивно позитивним, ситуативно–негативним, стійким
негативним [3]. Звичайно, тільки позитивне ставлення до студентів може бути
чинником атракції. Також стилі можна визначити відповідно до стратегії
взаємодії:
Демократичний — стиль, що ґрунтується на глибокій повазі до
особистості

кожного,

засадою

для

нього

є

довіра

й

орієнтація

на

самоорганізацію, самоуправління особистості та колективу.
Авторитарний — стиль диктату, коли підлеглий розглядається тільки як
пасивний виконавець і йому фактично відмовлено у праві на самостійність та
ініціативу.
Ліберальний — стиль, що характеризується браком стійкої педагогічної
позиції, виявляється у невтручанні, низькому рівні вимог, формальному
розв’язанні проблем.
Чинником

атракції

тут

виступає

саме

демократичний

стиль.

Авторитарний і ліберальний стилі, не дивлячись на уявну протилежність, мають

71

такі

спільні

риси,

як

дистанційні

відносини,

відсутність

довіри,

відокремленість, що ні як не сприяє атракції.
За В. Кан–Каликом, виокремлюють п’ять головних стилів педагогічного
спілкування [3]: 1)захоплення спільною творчою діяльністю, 2) стиль
дружнього ставлення, 3) спілкування–дистанція, 4) спілкування–залякування,
5) спілкування–загравання. Перші два стилі спілкування виступають запорукою
атракції між викладачем і студентами. Останні три є деструктивними і не
бажані для використання у педагогічній діяльності.
За

якісними

ознаками

педагогічне

спілкування

може

бути

професіональне і непрофесіональне [3]. Професіональне — комунікативна
взаємодія викладача зі студентами і колегами, спрямована на встановлення
сприятливого психологічного клімату, психологічну оптимізацію діяльності і
стосунків. Непрофесіональне — породжує страх, невпевненість, спричинює
зниження працездатності. Зрештою виникає стійке негативне ставлення і до
викладача, і до предмету.
Звичайно, що атракція виникає при професіональному педагогічному
спілкуванні.
Спілкування викладача може бути як функціонально–рольове так і
особистісно орієнтоване [3].
Функціонально–рольове спілкування викладача — суто ділове, стандартизоване, обмежене вимогами рольової позиції. Головна мета його —
забезпечення виконання певних дій. Особисте ставлення викладача й студента
не враховується й не виявляється.
Особистісно орієнтоване спілкування викладача передбачає виконання
нормативне заданих функцій з виявом особистого ставлення, своїх почуттів.
Головна мета впливу — розвиток студентів. Як чинник атракції виступає саме
особистісно орієнтоване спілкування. Психологічний портрет такого викладача:
– він відкритий і доступний, не викликає страху, дає студентам
можливість висловлювати свої думки і почуття, відвертий у своїх поглядах;
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– демонструє студентам цілковиту довіру до них, не принижує їхньої
гідності;
– справедливий;
– виявляє емпатійне розуміння — бачення поведінки студента його ж
очима;
– надає реальну допомогу.
Тип

педагогічного

спілкування.

Педагогічне

спілкування

може

розвиватися за двома основними типами [3]: як діалогічне або монологічне.
У монологічному спілкуванні відбувається поляризація за активністю: одні
інструктують, наказують, диктують, інші — пасивно сприймають цей вплив; у
діалогічному — активні всі, хто бере участь у конструктивному співробітництві.
Чинником атракції тут виступає саме діалогічне спілкування.
У педагогічній позиції викладача крім його професійної свідомості і
професійної діяльності існує також особистісно–суб’єктивна позиція, тобто
викладач вступає в міжособистісні стосунки зі студентом. Можна дати
характеристику трьом таким позиціям викладача [4]:
1. Розуміння студента. Кожна людина хоче, щоб її розуміли в будь–якому
своєму

стані.

Розуміння

співрозмовника

потребує

також

педагогічної

спостережливості, емпатії і психологічної проникливості у внутрішній стан
людини. Допомагає розумінню людини активне слухання.
2. Визнання викладачем студента як особистості, яка має право на свій
вибір, свої думки і свою позицію. Позиція викладача виявляється в його вірі в
розум студента, у його позитивні прагнення до розкриття своїх потенційних
можливостей і саморозвитку.
3. Безумовне прийняття студента як особистості. Це визнання права
студента на будь–яку гаму власних почуттів без ризику втратити повагу
викладача. Коротко це положення можна сформулювати так: «Не висловлюйте
негативних оцінок стосовно переживань студента!» Таким чином, безумовне
прийняття студента виявляється:
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– в увазі до його почуттів і думок, готовності їх почути й зрозуміти;
– у готовності до підтримки;
– у повазі до позиції студента;
– у вірі в його сили й можливості.
Якості, необхідні викладачу для ефективного спілкування [3]: уважність,
спостережливість, комунікативність (потреба у спілкуванні, здатність легко
вступати в контакт), емпатія (співпереживання, розуміння будь якого почуття, що
його переживає інша людина), рефлексія (здатність уявляти себе на місці іншої
людини,

бачити,

подумки

програвати

за

неї

ту

чи

ту

ситуацію),

доброзичливість (здатність виявляти свою уважність і симпатію, вміння
приймати іншого навіть тоді, коли не схвалюєш його вчинки), аутентичність
(природність у стосунках), відкритість (готовність відкрити іншим свій
внутрішній світ, щирість), конкретність (відмова від загальних міркувань,
уміння говорити про свої конкретні переживання, думки, дії), ініціативність
(схильність до діяльної позиції у стосунках із людьми).
В ході опитувань у вищих навчальних закладах [2, 6] було виявлено, що
студенти найбільш цінують такі якості викладачів, як: доброта, чуйність,
дружелюбність,

життєрадісність,

оптимізм,

справедливість,

дисциплінованість,

активність,

ерудованість,

почуття

гумору,

винахідливість,

знання

предмета, вміння викласти матеріал, вміння слухати, нестандартні прийоми
спілкування, вміння відчувати і підтримувати зворотній зв’язок, здатність до
спонтанної комунікації, орієнтація викладача на дорослу людину з розвинутою
самосвідомістю.
Як вже зазначалось вище, одним із чинників атракції є емоційний стан.
Пропонується дотримуватися певних загальних правил для формування
потрібного емоційного стану в аудиторії [3]. Деякі з них:
— до аудиторії заходити бадьорим, упевненим, енергійним;
— загальне самопочуття в початковий період спілкування бадьоре,
продуктивне, впевнене;
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— наявний комунікативний настрій — яскраво виражена готовність до
спілкування;
— енергійно виявляти комунікативну ініціативу, емоційну налаштованість
на діяльність, прагнення передати цей стан студентам;
— в аудиторії створювати потрібний емоційний настрій;
— здійснювати органічне керування власним самопочуттям у проведенні
заняття і спілкуванні зі студентами (рівний емоційний настрій, здатність до
керування самопочуттям, незважаючи на несприятливі обставини, тощо).
Щоб уміти слухати і бачити студента–співрозмовника, викладачеві
бажано дотримуватись таких психологічних рекомендацій [4]:
1) Використовувати під час занять елементи неформального спілкування
зі студентською аудиторією.
2) Акцентувати увагу на позитивних моментах будь–якої відповіді
студента.
3) Прагнути знімати «гіпноз негативної оцінки», не поспішати за
неправильну

відповідь

виставляти

«незадовільно»,

давати

можливість

студентові підготуватися і відповісти на контрольне запитання пізніше.
У роботі були розглянуті основні чинники атракції при взаємодії
викладача зі студентами. Атракція є однією з умов успішного педагогічного
спілкування і головним чином залежить від викладача. Вибір викладачем
оптимально доцільних засобів взаємодії сприяє продуктивному науковому
співробітництву

навчально–пізнавальній

і

дослідницькій

діяльності,

формуванню професійного інтересу до майбутнього фаху та особистісному
зростанню студентів.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОНСТРУКТИВНЫХ
И ДЕСТРУКТИВНЫХ РЕАКЦИЙ ПЕДАГОГА НА ЗАНЯТИИ

Ивахненко И.А.,
доцент кафедры АЭС.
Одной из важнейших задач государства во все века являлась передача
знаний и умений от старших поколений новым (молодым) поколениям. Здесь
«поколение» используется в значении [1] «группа людей близкого возраста,
объединенная общей деятельностью». Важность такой передачи можно
подтвердить понятными рассуждениями. Например, современная жизнь
характеризуется высокоразвитым производством. А это и химические
предприятия, производящие или использующие для производства опасные
вещества как то аммиак, различные кислоты, жидкое и газообразное топливо,
порох, уран, тротил и многое–многое другое, и электростанции – тепловые,
гидравлические, атомные; самолеты, ракеты, корабли; это современное оружие.
Утрата знаний и умений, во–первых, тем опаснее, чем более развита
страна, где это происходит и опасна не только для неё самой, но и для других
стран. Нарушение механизма передачи знаний и умений можно сравнить со
стратегическим оружием массового поражения. Ясно, что задача передачи
знаний и умений является одной из важнейших задач государства. Одним из
вариантов её решения может быть такой: Части общества, участвующие в
обсуждаемом процессе должны быть обеспечены со стороны другой части
общества нормальными условиями бытия, как в период передачи знаний, так и
после его завершения. Процесс передачи знаний должен обеспечиваться и
другими государственными средствами по мере необходимости. Вопрос
передачи знаний – вопрос жизни и смерти государства.
Одна

из

важных

ролей

в

обсуждаемом

процессе

принадлежит

преподавателю. Он должен знать свой предмет, понимать его, уметь объяснять
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его положения и контролировать необходимую степень его усвоения.
Перечисленное определяет собой главный признак, которому он должен
удовлетворять. Наверное, он должен удовлетворять принятым в обществе
нормам поведения, должен способствовать поддержанию в нем установленного
порядка, так как его соблюдение – еще одно стратегическое условие бытия
общества. Кроме указанного, процесс передачи знаний и умений могут
несколько улучшить, я бы их назвал, тактические средства ведения учебного
процесса. О них пойдет речь ниже. Эффективность последних может быть тем
выше, чем менее организован процесс обучения в стране, в силу тех или иных
причин. И еще, наверное, следует добавить, что их эффективность,
представляется, возрастает в направление снижения важности обучаемого
предмета в списке предметов, требуемых для обучения, в первую очередь и,
соответственно, уменьшения степени заинтересованности государства в
обучении такому предмету молодых людей.
Хочется немного остановиться на роли языка и его чистоты в передаче
знаний и умений. Наверное, легко согласиться со следующим: чем более
развита страна, тем более развит язык её граждан. Язык, согласно той же [1] –
«система звуковых, словарных и грамматических средств, объективирующая
работу мышления и являющаяся орудием общения, обмена мыслями и
взаимного понимания людей в обществе».
Это и средство общения, и средство накопления, передачи и хранения
знаний. И ещё, добавлю одно моё собственное определение: понятие – это есть
словесная модель мысленной модели чего–либо в природе. Язык – это средство
отображения мира, частью которого является, в частности, человек. Засорение
языка словами другого языка, по моему глубокому убеждению, безусловно,
ухудшит все, что связано с его использованием. По–видимому, легко
согласиться, что уровни развития страны и её государственно языка – понятия
пропорциональные. Язык своего государства следует оберегать от примесей и
это одна из основных задач преподавателя.
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Исследование реакций педагогов проводились еще в ХХ веке. В книге
Марковой А.К. они описаны в профессиональной деятельности не только
педагогов, но и инженеров, конструкторов[2].
Поведение педагога в рамках педагогического такта было рассмотрено
И.А. Зязюном [3]. Исследования данной тематики проводились большим
числом

авторов:

М.И. Варий,

В.Ю. Дылевской,

З.О. Штефан–Ржевской,

Г.М. Мешко и многими другими.
Целью данной статьи является сравнительный анализ положительных и
отрицательных реакций педагога.
Если учебный процесс идет нормально, когда преподаватель и ученики
заняты одним делом – передачей знаний и умений, тогда при указанных выше
условиях, у преподавателя не может быть никаких реакций иначе как
эмоциональное сопровождение выдаваемого материала. И здесь следует
отметить

понятную

целесообразность

–

чтобы

оно

соответствовало

излагаемому предмету и в любом случае было сдержанным. Ясно, что если
излагаются принципы обеспечения безопасность мощного взрывоопасного
объекта, тогда шутки, якобы стимулирующие внимание слушателей, вряд ли
уместны. И наоборот, если мы излагаем принципы организации досуга
отдыхающих, например, в доме отдыха, шутка преподавателя может оказаться
вдвойне полезной. Другое дело, если преподаватель сталкивается с поведением
слушателей, препятствующим процессу обучения. Причины такого поведения
бывают разные. Может быть разной и его продолжительность. Если такое
поведение грозит необратимыми последствиями (невыполнением учебной
программы

дисциплины),

административные

преподаватель

подразделения

учебного

должен
заведения.

обратиться
Последние,

в
при

необходимости, в государственные. Если не удастся заинтересовать требуемую
по

численности

группу

учащихся

в

получении

знаний

–

всеми

государственными способами, это, безусловно, чревато для государства
большими неприятностями. Т.к. оно не может воспроизводить специалистов
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для своих потребностей. И еще: бывает, наверное, хороший преподаватель, по
существу, и человек, способный подчинять себе коллектив – в одном лице? –
Безусловно, бывает. Но таких очень и очень мало.
Огромная роль в организации требуемой передачи знаний принадлежит
административным работникам государства, и к одной из положительных
реакций преподавателя на занятии является, на мой взгляд, своевременное
тактичное обращение за помощью, например, в деканат.
В конкретной ситуации, особенно когда она приобретает конфликтный
характер, каждый учитель руководствуется определенной, выбранной им,
стратегией. Умение анализировать ситуацию и выбирать правильное решение –
признак мастерства педагога. Вся его деятельность – бесконечная цепь
ситуаций. В течение учебного дня он вступает в различные отношения:
побуждает к труду, выясняет причины невыполнения задач, опозданий,
обсуждает

с

коллегами

производственные

вопросы...

В

центре

всех

педагогических ситуаций – должны быть интересы общества. Общаясь с
учащимся, коллегами, учитель придерживается главной цели – передачи знаний
и умений и, соответственно, подготовки ученика к его будущей практической
деятельности, используя при этом различные стратегии. Если педагог
понимает, что одна из главных движущих сил в воспитании он, то, попадая в
конфликтную ситуацию, он будет искать пути ее превращение в ситуацию, в
которой ученик был бы включен в деятельность, которая дает возможность
осознать законы социального общества.
Отрицательные реакции преподавателя, наоборот, в результате делают
ученика социально неприспособленным, закрытым и противоречат основной
цели образовательного процесса.
Р.П. Мильруд подробно исследовал эмоциональные реакции педагога, и
степень их действенности, а также факторы, влияющие на реакцию педагога и
ученика.

Экспериментальные

данные

показали,

что

эмоциональное

реагирование студентов–практикантов статистически значимо соответствует их
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субъективным отношению к себе, оценке своих характерных особенностей и
психическому состоянию. У учителей статистически значимо соответствовало
эмоциональное реагирование с субъективным отношением к целям, задачам и
содержанию педагогической деятельности. В этих условиях возрастала
эмоциональная насыщенность труда педагога, усиливаемая в ряде случаев
индивидуальными особенностями.
Динамические

изменения

соответствующих

зависимостей

эмоциональности учителей показали, что в педагогической деятельности
формируется способность сдерживать свои эмоции в сложных ситуациях. Эта
способность связана со способностью быстро принимать правильное решение.
Развитие

субъективных

отношений

учителя

к

себе,

педагогической

деятельности и учащимся в целом повышало эмоциональную напряженность
труда педагога.
Субъективные отношения отдельных испытуемых выражались в их
эмоциональности.

Отношение

к

себе

характеризовалось

повышенной

нервозностью и утомляемостью, излишней принципиальностью, верой в
собственную непогрешимость или в случайность ошибочных действий. В
отношении к работе содержалось недовольство обилием обязанностей,
выражался

пессимизм

по

поводу

достижения

педагогических

целей,

проявлялось нежелание учитывать передовой опыт. Отношение к учащимся
было односторонним, недостатки отдельных учащихся (нежелание или
неспособность учиться, дерзость, лживость, легкомыслие) распространялись на
всех учащихся. Этими недостатками объяснялись и собственные неудачи
учителя.
По отношению к цели педагогической деятельности эмоциональные
реакции учителя подразделялись на положительные, псевдоположительные и
отрицательные. Положительные реакции реально способствовали достижению
цели деятельности, псевдоположительные создавали видимость участия
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педагога в решении проблемы, отрицательные становились препятствием для
выхода из критической ситуации и даже обостряли проблему.
По семантике выделялись оценочные, защитные и регулирующие реакции
учителя (оценивали поступки, защищали себя, ученика или всех участников
сложной ситуации, регулировали поведение); по направленности действия –
ученику,

самонаправленные,

выражающие свое мнение о себе, свое отношение

к окружающим,

внешненаправленные,

содержащие

указания

ненаправленные, т.е. обращенные к проблеме или ко всем участникам ситуации.
По характеру активности реакции были наступательными, уступающими
и

рационализирующими.

По

своей

функции

они

подразделялись

на

мобилизующие, успокаивающие и провоцирующие.
Положительные реакции в критической ситуации со статистически
значимой вероятностью содержали мобилизующие и наступательные признаки,
были защитными по семантике и успокаивающими по функции. Содержанием
таких высказываний был причинно–следственный анализ ситуации. В них
упоминались правила и нормы поведения, намечались пути решения проблемы.
Псевдоположительные реакции согласовывались с регулирующими
признаками. Их содержанием могли быть формальное указание ученику или
риторический вопрос. В ряде случаев они были провоцирующими по функции,
выражали сомнение в способности ученика решить, возникшую проблему.
Отрицательные реакции включали оценочные признаки и могли
принимать форму оскорбительной, разоблачающей оценки ученика. Они
совмещались

с

уступающе–провоцирующими

реакциями

и

выражали

самоустранение от решения проблемы, противопоставление учителя и ученика
и разделение их Например, в ответ на реплику ученика «На вашем уроке мне
очень скучно!» молодой преподаватель И. ответила: «Ты можешь не ходить ко
мне на урок!»
Такая

реплика

отрицательной

по

с

оттенком

отношению

к

иронии
цели

отвергала

ученика

педагогической

и

была

деятельности,
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внешненаправленной,

регулирующей

по

семантике,

уступающе–

провоцирующей по активности и функции. Ее ответом на реплику «От ваших
дополнительных занятий нет никакого результата» было: «Конечно, для
бездельников!». Ответная фраза содержала оскорбительную оценку ученика в
разоблачающей форме и выражала негативизм субъективного отношения к
нему. Эта реакция была отрицательной, внешненаправленной, с оценочными и
наступательно–провоцирующими признаками.
Второй анализируемый молодой преподаватель О. был способен
установить контакт с учащимися, обнаруживал педагогический такт в общении,
доброжелательно относился к школьникам. Однако ему не всегда удавалось
контролировать дисциплину в классе, приходилось мириться с неудачами. В
его психологическом профиле достаточно высоким оказался показатель
положительности реакций с внешней направленностью реплик, преобладанием
фраз защитного и успокаивающего характера с признаками наступательного
характера. В ответ на реплику ученика «Мне кажется, что вы слишком
придирчивы» студент–практикант ответил: «А ты подумай, действительно ли я
придираюсь к тебе». Ответная фраза содержала педагогически обоснованную
рекомендацию
регулирующими,

ученику,

была

положительной,

наступательными

и

внешненаправленной,

мобилизующими

признаками.

с
В

поступках студента О. проявились отрицательный баланс между утверждением
своего авторитета и унижением ученика, неопределенностью собственных
обязательств, склонностью пускать решение вопросов на самотек.
Выявились также разбаланс между формальной оценкой проблемы и
пессимизмом в ее решении, переключением внимания на другие вопросы.
Положительность эмоциональных реакций студента О. осложнялась
псевдоположительными

признаками.

Псевдоположительность

некоторых

действий во многом объяснялась отсутствием педагогического опыта.
Выводы. Передача знаний и умений от старших поколений младшим–
задача государственной важности. Преподаватель обязан поддерживать

83

установленный в обществе порядок, где он преподает, быть на достаточно
высокой ступени знания своего предмета, его понимания и умения объяснять
его положения. В вопросах поддержания учебной дисциплины, повышения
качества передачи знаний и умений он должен использовать специальные
органы, предусмотренные государством для этой цели. Поведение, манеры
преподавателя должны соответствовать читаемому им предмету. Он должен
быть достойной частью государственного подразделения, предназначенного
для передачи знаний и умений.
Важным фактором формирования эмоциональной регуляции поведения
учителя

является его

педагогический опыт. С

опытом формируются

определенные звенья этого механизма, связанные с принятием решения в
сложных ситуациях. Однако субъективный педагогический опыт организован
не всегда рационально и в ряде случаев приводит к профессионально
непригодным результатам. Вот почему необходима целенаправленная работа с
будущими учителями. Эта работа может составить содержание специального
психологического практикума для студентов, а также войти в круг
обязанностей психологической службы в школе и вузе.
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ИСКУССТВО ДИАЛОГА В ПРОЦЕССЕ УЧЕБНОЙ ДИСКУССИИ

КолесниченкоЕ.З.
доцент кафедры
естественных наук ОНПУ
Диалог составляет основу образовательного процесса. Ещё Цицерон
утверждал, что «наилучший оратор тот, который своим словом

и научает

слушателей, и доставляет удовольствие, и производит на них сильное
впечатление. Учить – обязанность оратора, доставлять удовольствие – честь,
оказываемая

слушателю,

производить

же

сильное

впечатление

–

необходимость».
Слово "диалог" происходит из греческого (dialogos – разговор между
двумя или несколькими лицами). В словарях приводятся разные определения. В
частности понятие «диалог» определяется как функциональная разновидность
языка, реализующаяся в процессе
собеседниками

и

состоящая

непосредственного общения между
из

последовательного

чередования

стимулирующих реплик. Такое определение ближе к диалогу учебному. Это
обусловлено тем, что

характер образовательного процесса обладает чёткой

заданностью, регламентированностью, в учебном диалоге педагог обязательно
имеет образ конечного знания, представления, к которому он ведёт
обучающихся.
Целью

работы

является

обоснование

необходимости

введения

систематического использования при обучении дискуссий и диалогов.
В

современных

условиях

обучения,

которое

ориентировано

на

открытость к контактам, толерантность к другим точкам зрения и трактовкам
значимость

диалога,

как

ведущего

обучения, ещё больше возрастает [1].

средства

проблемно–развивающего
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Учебный диалог как средство проблемно–развивающего обучения
базируется на принципе проблемности. При этом происходит
познавательного

общения

и побуждения обучающихся к

активизация
умственной и

практической деятельности, формирование у них речевого общения в процессе
самостоятельной

и

коллективной

мыслительной

деятельности.

Диалог

способствует повышению эффективности процесса преподавания, так как
формирует активное отношение к мнению собеседника, заставляет студентов
искать нужный ответ на поставленный вопрос, стремиться к истине. Важно
развить у студента потребность в интеллектуальном диалоге, в активном
поиске ответа не только на вопрос теории, но и на проблемы самой жизни [2].
Эффективность диалога зависит от целой совокупности факторов:
–цели и предмета высказываний;
– отношений между собеседниками;
–их компетентности в обсуждаемых вопросах;
–конкретной обстановки общения.
Учитывая сочетания этих факторов, собеседование на уроке может быть
выстроено как диалог–имитация, ориентированный на внешнюю, вопросно–
ответную форму, где педагогу
обсуждение,

отводится роль ведущего; как диалог –

предусматривающий

общение

с

равными

субъектами

в

образовательном процессе, а может быть развёрнуто в рамках диалога –
познания, охватывающего сложные

взаимосвязи и отношения субъекта

познания с миром, с окружающими людьми с самим собой.
Диалог–имитация.
Обычно имитационный диалог

практикуется педагогами на этапе

проверки домашнего задания, чуть реже –

подведения итогов урока. Но

имитационный диалог может использоваться и в качестве приёма ввода новой
темы.
Основные признаки имитационного диалога:
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–тематическая

направленность,

не

допускающая

отклонений

от

конкретной познавательной задачи;
– чёткость формулировки вопросов, ориентированных на

выявление

конкретных фактов, явлений;
– ясность и лаконичность изложения ответного тезиса;
–оптимальная степень детализации информации (недостаток деталей
часто не даёт возможность представить описываемые явления, а переизбыток
их может скрыть сущность обсуждаемого);
– учёт временных ограничений, обусловленных самой образовательной
ситуацией.
Диалог–имитация

играет

важную

роль

в

акцентировании,

систематизации, обобщении, контроле знаний обучающихся.
Диалог–обсуждение. Данная форма диалога реализуется чаще всего в
инновационных формах обучения:

дискуссиях, ролевых играх, тренингах,

групповой учебной деятельности и т.д. Применение их активизирует у
обучающихся процесс познавательной деятельности.
Диалог–познание.
Наиболее существенное отличие
выступает здесь как самостоятельный

заключается в том, что личность
целенаправленно

мотивированный,

ответственный и инициативный субъект познавательной ситуации.

Причём

таким субъектом может стать обучающийся, педагог, профессионал– практик,
учёный и т.д. При этом каждый

из перечисленных

субъектов

познания

обладает своей системой мотивов, форм и методов, способствующих или
препятствующих их активности в процессе познания.
Проблема диалога становится особенно важной при определении
проблемной ситуации, когда возникает потребность осмыслить ее и выразить
через вопрос, предполагающий поиск необходимого ответа.
Для повышения эффективности диалога и усиления активизации
научного общения преподавателю следует продумать и подобрать для анализа
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отдельные конкретные ситуации, обсуждение которых составило бы интерес
для студенческой аудитории.
Существуют различные типы ситуаций:
– ситуация–иллюстрация, когда на основе рассмотрения конкретного
эпизода, случая, события из реальной практики применяются аналогичные
приемы анализа, тот или иной способ решения проблемы;
– ситуация–упражнение, когда с помощью конкретной ситуации
усиливается информация, лучше и надежнее запоминается то, что потребуется
в дальнейшем;
– ситуация–оценка, когда конкретная ситуация имеет разные оценки в
зависимости от методического момента;
– ситуация–проблема, когда определяются лишь отдельные условия и
моменты

происходящего,

необходимо

осмыслить

эту

ситуацию,

сформулировать саму проблему и предложить варианты ее решения
В процессе проведения семинара цель преподавателя – вызвать
неподдельный интерес студентов к рассматриваемым проблемам, перевести
диалог внутренний во внешней, когда сам студент проводит диалог с
преподавателем, выступая одновременно от себя лично и от имени того
человека, с которым в своих мыслях он полемизирует. Именно тогда, когда
точка зрения студента во внутреннем диалоге станет для него достаточно
доказательной, у него возникнет желание озвучить свой внутренний диалог и
перевести его во внешний, где его взгляды найдут себе сторонников или
противников в результате обмена мнениями [3].
Иногда на семинаре диалог самопроизвольно переходит в дискуссию.
Дискуссия может возникнуть на семинаре при рассмотрении проблемного
вопроса,

когда

студенты

занимают

различные,

иногда

диаметрально

противоположные позиции, при обсуждении основных понятий изучаемого
предмета, содержания, которое в них вкладывали разные ученые. Дискуссия
себя оправдывает, если при ответе студент раскрывает какую–либо проблему,
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рассмотрев ее всесторонне, или выражает заблуждение, а кто–то из других
студентов группы дополняет его выступление, уточняет детали или критикует
ошибочное выражение.
Главная задача педагога – дать возможность студентам вступить в диалог,
полемику,

обеспечить

взаимодействие

взглядов

собеседников

[4].

Результативным является выявление позиций с точки зрения их динамики,
которая включает в себя такие возможностиі:
– сближение позиций (до совпадений);
– несовпадение точек зрения диалогических партнеров;
–

противоречивость

позиций

(вплоть до

возникновения

полной

несовместимости)
Для того чтобы учебная дискуссия состоялась, необходимо познакомить
обучающих с определёнными правилами проведения диалога –обсуждения:
– формулировка темы

должна содержать проблему

как основу для

обсуждения (очевидные факты и явления);
– в совместной работе нет «актёров» и «зрителей», все – «участники»;
–каждый член микрогруппы заслуживает того, чтобы его выслушали не
перебивая;
–

следует

говорить

так,

чтобы

быть

понятым,

высказываться

непосредственно по теме, избегать лишней информации;
–если прозвучавшая информация не вполне ясна, можно задавать
вопросы «на понимание, уточнение» и только после этого делать выводы.
Педагог в зависимости от ситуации (готовности обучающихся к
групповой форме обучения, степени сплочённости коллектива и т.д.) может:
1)

изначально обозначить допустимые и недопустимые формы

взаимодействия;
2)

дождаться конфликтной ситуации и уже постфактум познакомить

обучающихся с нормами поведения в группе;
3)

совмещать первый путь со вторым.
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В итоге коммуникативно–компетентный педагог, должен уметь:
– создавать пластический образ общения с аудиторией;
– апеллировать к мнению слушателей;
– уважать опыт, мнения, знания слушателей;
– рассматривать предмет в его разных ракурсах;
– соблюдать высокие этические нормы поведения.
Сама постановка вопроса для диалога требует от преподавателя такта,
умения найти подход к людям разного социального положения, уровня
образования, интеллектуального развития [5]. Одному студенту можно задать
вопрос проще, другому сложнее, третьему такой, чтобы он смог показать свой
интеллект, знания, а возможно, и раскрыть философское видение проблемы. На
первый взгляд может показаться, что диалогическое взаимодействие,

как

ведущее средство проблемно–развивающего обучения, применимо только к
одарённым студентам, но это заблуждение. Диалогическое взаимодействие
может успешно «работать» для всех, включая и тех, кто учится без интереса.
Для методики преподавания важен как анализ логико–методической
стороны диалога, так и создание задушевной эмоциональной атмосферы,
одновременное обращение и к разуму, и к чувствам сторон.
Необходимо сказать об определённых трудностях,

встающих перед

преподавателем.
Очень важно для преподавателя владеть ситуацией и не дать дискуссии
превратиться в хаос. В роли организатора занятия он время от времени может
брать «режиссерскую паузу», и обращать внимание участников на отдельные
аспекты процесса обсуждения.
В случаях, когда педагог не учитывает

индивидуальные особенности

студентов и требует от них быстрого и правильного решения, при этом ставит
отметки, как положительные, так и отрицательные,

у обучающихся может

выработаться некоторый комплекс, боязнь высказывать свою точку зрения,
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интеллектуальное бессилие перед решением проблемной задачи именно в
условиях вынужденной и оцениваемой деятельности.
Другая

крайность,

когда

педагог

не

даёт

обучающимся

самостоятельности, заставляет действовать строго по алгоритму. Это приводит
к тому, что у обучающихся вырабатывается интеллектуальная пассивность, а в
некоторых случаях выученная беспомощность.
Возможна ситуация, когда некоторые студенты сами начинают ставить
преподавателю провокационные вопросы, а он, увлекаясь, рассказывает весь
семинар, углубляясь в проблему, забыв, что в это время он должен опросить
студентов и определить уровень их знаний, а не поражать их своей эрудицией.
Подобных ситуаций и моделей поведения необходимо избегать. Опытный
преподаватель, как профессионал, должен искать
опыта

обучающегося

пути включения личного

в раскрытие содержания учебного занятия,

актуализировать его субъектный опыт
занятия; создавать продуктивное

через проблематизацию содержания

эмоциональное состояние

на уроке и во

внеурочной деятельности.
Ещё раз подчеркнём, что диалогическое взаимодействие кардинально
изменяет обучающегося и преподавателя, которые становятся сотрудниками.
Педагог перестаёт быть контролёром, он координатор. Только в диалогическом
сотрудничестве реально самоуправление обучением, в котором полнее
раскрывается потенциал

учебного материала, его развивающий личность

характер. В настоящее время существуют тенденции вытеснения диалогизации
учебного процесса компьютерным тестированием, интернет–экзаменами,
дистанционным обучением и т.д. И всё же очевидно,что без диалога в обучении
не обойтись.
Живое

слово, непосредственное общение, ответная реактивность,

открытая эмоциональность, умелая коррекция течения беседы, познавательная
мобильность, нацеленность на результат, а не только на процесс делает диалог
искусством, которым

в той или иной степени должен владеть каждый
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преподаватель, используя его как важнейшую и неотъемлемую составляющую
процесса обучения.
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ОСНОВНЫЕ ПРИЕМЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБЩЕНИЯ СО
СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖЬЮ
Матвеева Н. М.,
старший преподаватель
Института подготовки иностранных
граждан ОНПУ
Среди проблем, которые занимают исследователей на протяжении всей
истории педагогики и психологии, выделяется проблема педагогического
общения. В исследованиях известных ученых А. А. Леонтьева, И. А. Зимней, А.
А. Реана, Н.А. Березовина, Е.Н. Ильина, В.А. Кан–Калика, занимавшихся
изучением эффективности педагогического общения, дано определение этому
понятию:

«Педагогическое

общение

—

это

многоплановый

процесс

организации, установления и развития коммуникации, взаимопонимания и
взаимодействия между педагогами и учащимися, порождаемый целями и
содержанием их совместной деятельности» [1].
В настоящее время

изменилась

социально–профессиональная роль

педагога, задача которого теперь уже не ограничивается только передачей
знаний. Для будущего преподавателя важно овладеть и культурой общения.
Центр внимания преподавателей должен быть сосредоточен не на каком–либо
методе или приеме обучения, а на личности обучаемого. Акцент делается на
социально–психологическую оптимизацию учебного процесса, связанную с
выработкой оптимального педагогического общения как на уроке, так и во
внеаудиторное время. Имеется в виду совместная деятельность тандема
«преподаватель – студент», «студент – студент».
По определению А. А. Леонтьева: «Оптимальное педагогическое общение
– это такое общение педагога с учащимися в процессе обучения, которое
создает наилучшие условия для развития мотивации учащихся и творческого
характера учебной деятельности для правильного формирования личности,
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обеспечивает эмоциональный климат обучения, препятствует возникновению
психологического

барьера,

обеспечивает

управление

социально–

психологическими процессами в коллективе и позволяет в максимальной
степени

использовать в учебном процессе личностные особенности

преподавателя» [2]. В работах А.С. Макаренко и В.А. Сухомлинского проблема
оптимального педагогического общения была поставлена как одна из
важнейших проблем обучения и воспитания. А.С. Макаренко подчеркивал
необходимость для педагога овладения техникой педагогического общения [3].
Исследования в области педагогической психологии показывают, что
значительная часть трудностей обусловлена не столько недостатками научной и
методической подготовки преподавателей, сколько деформацией сферы
рассматриваемого общения. Для создания устойчивого и комфортного
взаимодействия и преподавателям, и студентам приходится прилагать немало
усилий. При этом преподавателю вуза необходимо помнить, что только
благодаря глубокому знанию особенностей личности студентов и мотивов их
поведения, можно добиться высокой эффективности общения, не забывая
насколько велика и значима роль педагога: он организует его и управляет им.
Особая роль управления проистекающими процессами никогда не
вызывала сомнений. Еще видный дипломат Талейран утверждал, что искусство
управления состоит в том, чтобы предвидеть неизбежное и ослабить эффект
случившегося.
значительно

Педагогическое
отличается

от

Специфичным для общения

общение
общения

с
с

иностранными
отечественной

студентами
молодежью.

является характер самой аудитории –

многоязычный с разным социокультурным и общеобразовательным уровнем,
не говоря уже о вариативности индивидуально– психологических особенностей
студентов.
Межкультурное общение, представляющее собой обмен знаниями,
концептами, идеями, мыслями и эмоциями между людьми из разных стран [4] –
одна из сторон жизни иностранного студента, где важно научить иностранных
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учащихся общаться, устранять определенные предубеждения и отрицательные
стереотипы в равной степени и в своей собственной, и в иноязычной культуре.
Различия в диалоге носителей разных культур нередко приводят к
определенным трудностям в межкультурной коммуникации, преодолеть
которые возможно опять же в процессе коммуникации. «Коммуникация – это
культура, культура – это коммуникация», – обоснованно утверждал Эдвард
Холл – основоположник теории межкультурной коммуникации. [5]
Утилитарное усвоение изучаемого языка как орудия общения и
выражения мысли – вот что является основной задачей подготовительного
факультета. Общение между преподавателем и студентом на подготовительном
факультете рассматривается как непрерывный диалог, процесс взаимодействия,
взаимовлияния и взаимопознания двух личностей — преподавателя и студента.
«Первый

шаг

становится

началом

длинного

пути»,

–

говорил

древнекитайский мудрец Лао–цзы. И каким будет этот путь, на протяжении
которого преподаватель и студент наблюдают, осмысливают намерения друг
друга и реагируют на них, зависит, прежде всего, от преподавателя. Приступая
к работе в учебной группе, преподавателю необходимо:
•

изучать особенности контингента студентов;

•

знать и учитывать адаптационные трудности;

•

учитывать межкультурные различия в вербальном и невербальном

общении;
•

уметь разрешать возникшие конфликтные ситуации на занятиях;

•

использовать свои личностные качества в организации совместной

деятельности со студентами.
Устанавливая педагогически целесообразные отношения с иностранными
студентами как в учебное, так и внеучебное время, преподавателю необходимо
владеть и приемами педагогического воздействия на студента как персонально,
так и на учебную группу в целом.
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Изучив основные потребности иностранных студентов
условиях чужой культуры,
граждан

были

разработаны

обучения в

на подготовительном факультете иностранных
разнообразные

формы,

средства,

приёмы

позитивного общения, адаптированные применительно к многонациональной
аудитории иностранных студентов с целью коррекции социально–культурных
установок у представителей разных стран:
психологический

тренинг

под

условным

названием

«Знакомство», основной целью которого является формирование у
иностранных студентов «мотива аффилиации», [6] мотива межкультурного
познания

через

общение;

создание

безопасного

психологического

пространства, в котором каждый студент чувствовал бы себя здоровым,
красивым, благополучным, успешным, счастливым.[7] Основой тренинга
является игра как особый вид обучающей деятельности, направленной на
решение поэтапных задач в формировании мотивации к межкультурной
коммуникации

за счёт групповых и индивидуальных заданий творческого

характера, начиная с простых: «Нарисуй своё имя», «Нарисуй своё настроение
сегодня», «Изобрази животное, на которое ты похож (твой сосед по парте и
др.).
приемы по развитию кооперантных умений у иностранцев на
начальном этапе обучения, включающие в себя различные тренировочные
упражнения:
– упражнения по сплочению группы, направленные на знакомство,
запоминание имен, которые выполняются с опорой на персональные карточки,
фотографии;
– упражнения на выработку норм поведения, способствующих развитию
необходимых

для

совместной

деятельности

личностных

качеств

и

подчёркивающих значимость каждого студента. Выполняются в режиме
аффирмации (Я — отличный студент. Я – успешный! Мы – классная и дружная
группа!);

96

– упражнения на формирование умения оценивать своё место и роль в
совместной деятельности (рефлексия).

Рисуночный тест «Я и группа»

используется в целях актуализации осознания участниками себя как члена
группы и своего места в системе групповых межличностных отношений.
Рисунок отражает восприятие себя и преподавателя относительно группы.
•

Упражнения на развитие коммуникативных умений высказывания

собственного мнения, суждения, оценки, полученной в процессе игры
информации (о себе, о других, о ситуации и т.п.).
Часто настроение студентов связано либо с переживанием чувства
неловкости, растерянности, страха перед возможностью быть осмеянным, либо
с чувством досады, раздражения, недовольство собой перед возникающими
трудностями. Совершенно очевидно, что в этом случае ведущая роль по
корректировке активного состояния личности принадлежит преподавателю,
который призван устанавливать доброжелательные отношения

не только

между членами группы, но и на уровне преподаватель–студент. Известно
высказывание Сухомлинского: «Каждое слово, звучащее в стенах школы,
должно быть продуманным, мудрым, целеустремленным, полновесным…
Пусть каждое слово, произнесенное в школе, дает плод, а не остается
пустоцветом»… «Слово педагога должно, прежде всего, успокаивать». [8]
Для

снятия

коммуникативной

заторможенности,

подавленности, скованности, неуверенности в общении

неловкости,
на занятии

используются такие приемы, как:
•

одобрение, поддержка

самой попытки отвечать,

участвовать в

диалоге;
•

одобрение

практики

обращения

студентов

за

помощью

к

преподавателю или товарищам;
•

поощрение устных ответов по собственной инициативе студентов;

•

создание комфортных условий при ответе студента с ярко

выраженной коммуникативной заторможенностью: дольше ждать ответа на
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вопрос; при затруднении задавать наводящие вопросы, поощрять улыбкой,
взглядом, при неверном ответе не спешить с оценкой, а стараться
подкорректировать его, чаще обращаясь к студенту взглядом в ходе занятия и
т.п.;
•

недопущение

действий

со

стороны

отдельных

студентов,

подавляющих творческую активность товарищей на занятии.
Для того чтобы создать эмоциональный настрой на деятельность,
стимулировать ее, используются приемы для оказания коммуникативной
поддержки в процессе общения:
•

оказание

своевременной

помощи

в

правильном

построении

высказываний;
•

выражение

одобрения

слабому

студенту

за

самостоятельно

правильно построенную фразу; не торопиться исправлять ошибки. «Пусть они
говорят» – девиз коммуникативного подхода в обучении неродному языку;
•

оперативное предоставление студентам возможности «оправдать

нетерпение поднятой руки»;
•

разъяснение

смысла коммуникативных норм в конкретной

ситуации общения;
•

обучение (прямое и косвенное) коммуникативным приемам,

технике выступления и общения;
•

демонстрирование вербальными и невербальными средствами свое

внимание к студентам, поддержание их стремления к участию в диалоге с
преподавателем;
•

предоставление

студентам

возможности

сориентироваться

в

ситуации, «собраться с мыслями».
Для инициирования встречной учебно–познавательной активности
студентов

используются

деятельности,
высказываний:

главная

приемы

цель

которых

активизации
направлена

познавательной
на

содержание
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•

провоцирование разного типа вопросов и побудительных реплик:

выражение совета, просьбы, предложения, вызова, требования, запрещения,
предостережения («Мы идем в театр оперы и балета!», «Не ешьте шаурму!»);
•

инициирование

высказываний,

передающих

какую–либо

информацию, отношение к какому–либо явлению (Как вы думаете…, Дайте
ответ на вопрос «Должна ли женщина работать?», Какую профессию вы
хотите выбрать после окончания подготовительного факультета и почему?);
•

«игровая

провокация»

–

реагирование

на

реплики,

вызов,

запрещение, утверждение (В комнате общежития нельзя курить!);
•

инициирование высказываний, выражающих согласие\несогласие с

собеседником и обоснование своей реакции («В городе жить лучше, чем в
деревне», «Современный человек должен знать хотя бы один иностранный
язык!»).
Применение таких приемов дает учащимся возможность

исходить в

своих высказываниях из окружающей действительности, используя свой
жизненный опыт и учитывать свои интересы.
Известный психолог В.К. Мясищев отмечал, что в системе отношений
между людьми доминирует эмоциональный фон [9], поэтому важно учитывать
эмоциональное состояние студентов в совместной учебной и внеучебной
деятельности.
Преподаватель

должен

адекватно

реагировать

на

настроение

студентов. Педагогическая культура по Сухомлинскому связана с уровнем
культуры человеческих взаимоотношений. Педагог должен делать то, что
подсказали ему мудрые размышления, а не то, «на что его толкает
сиюминутное, скоропреходящее настроение» [8].
Зная ранимость и чувствительность иностранных студентов, нужно как
можно шире использовать элементы эмоционального воздействия на них,
такие, как чуткость, терпимость к отрицательным чертам характера,
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осмотрительность и тактичность в своих жестах и мимике, умение успокаивать
студента своим обращением в случае непонимания.
Важнейшими особенностями педагогического общения современной
высшей школы являются целостность, систематичность и непрерывность,
постепенный переход от аудиторных форм общения к внеаудиторным, от
официально–регламентированного к неофициально–доверительному характеру
общения.
Общение на подготовительном факультете во внеучебное время
рассматривается

как

канал

познания,

средство

развития,

инструмент

воспитания. Цель его – внедрять стратегию эффективной межкультурной
коммуникации,

фокусируя

внимание

на

развитии

межкультурной

толерантности, вызывать желание студента участвовать в межкультурной
коммуникации именно на изучаемом языке и стремиться к совершенствованию
в иноязычной речевой деятельности, усиливать мотивацию к знакомству с
культурой страны обучения и проживания через язык, развивать его духовные
силы, способности, воспитывать морально ответственным и социально
приспособленным человеком.
Как подчеркивает А.А. Леонтьев: «Учить общению можно лишь путем:
а) формирования и поддержания конкретного мотива общения,
б) организации активной творческой деятельности учащегося» [10].
Опыт работы подтверждает, что обучение межкультурной коммуникации
эффективно в сочетании собственно учебной деятельности с другими видами
познавательной деятельности.
Выделенные нами виды деятельности наиболее точно моделируют в
научном плане межкультурное общение и представляют функциональный путь
создания условий для диалога культур применительно к практическим задачам
этапа обучения:
•

Социально–познавательная

деятельность.

Усвоение

новых

культурных норм и правил поведения и проживания как в интернациональном
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студенческом общежитии, так и на квартире, поведения в общественных местах
помогают студенту достичь дальнейшего взаимопонимания, толерантности в
диалоге культур. «Проникновение» в мир студента, консультативная помощь в
решении бытовых проблем разного уровня — все это в значительной степени
влияет на процесс общения со студентами.
Мероприятия, содержащие элементы неформального общения, в ходе
которых преподаватель инициирует общение, позволяют студенту как снять
некоторые психологические комплексы, «зажимы» личности, страх «потерять
свое лицо» [2], так и приобретать новые знания, творчески применять их в
различных ситуациях. К ним относятся учебные экскурсии по микрорайону
проживания, по университету, посещение студенческого кафе, библиотеки,
“День открытых дверей» и др.
•

Культурно–познавательная деятельность.

Сюда, в первую

очередь, можно отнести экскурсии в другие города, культпоходы в театры и
музеи города, которые помогают расширить знания студентов по фольклору,
географии, истории украинцев (одесситов) как в прошлом, так и в настоящем.
•

Художественно–познавательная

деятельность

иностранного

студента реализуется в подготовке и его участии в учебных тематических уроках
«Зимняя сказка», «Ах, Одесса!», «Ты меня не забывай!», в фестивале
«Студенческая весна», в конкурсе чтецов, в викторине «Знаешь ли ты
Украину?» и др.
•

Общение

в

социальных

сетях.

Очень

важен

настрой,

эмоциональная вовлеченность, с которыми преподаватель и студент вступают в
общение, и которые составляют психологическую атмосферу педагогического
общения. Только в том случае, когда проведенное мероприятие, оставили
эмоциональный след в душе учащегося: удивление, восхищение, интерес,
благожелательное отношение к чужой культуре, дали ему представление об
обществе, членом которого он стал, о его культуре, то есть о правилах
общежития, о системе ценностей, морали, поведении, то его можно оценить
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словами американского педагога Килпатрика как «от души выполняемый
замысел».
Собственный педагогический опыт позволяет сделать вывод, что
перечисленные приемы педагогического общения с иностранными студентами
в учебное и внеучебное время обеспечивают комфортное состояние каждого
студента в группе; создают эмоциональную атмосферу взаимопомощи,
взаимопонимания,

взаимоприятия

в

учебной

группе;

обеспечивают

педагогические условия для естественного общения на иностранном языке,
адекватного восприятия социально–культурной действительности страны
носителей языка,

способствуют повышению мотивации межкультурного

познания через общение.
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ВЛИЯНИЕ СТИЛЕЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБЩЕНИЯ НА
ОТНОШЕНИЕ СТУДЕНТОВ К УЧЕБЕ
Милютина Е.Н.,
ст. преподаватель кафедры
лингводидактики ИПИГ ОНПУ
Актуальность данной темы определятся необходимостью определения
стилей преподавателей и их влияния на взаимоотношение со студентами для
дачи рекомендаций по оптимизации стиля взаимоотношений и улаживания
конфликтных ситуаций со студентами.
Цель: пронализировать стили педагогического общения с тем, чтобы
определить
рекомендаций

психолого–педагогические
по

оптимизации

ориентиры

стиля

для

разработки

педагогического

общения

преподавателей, нуждающихся в этом (практический план).
Задачи:
1. Раскрыть понятие стиля педагогического общения, его особенностей и
видов.
2. Выявить стиль

педагогического общения преподавателей

и дать

рекомендации по оптимизации неконструктивных стилей педагогического
общения с целью купирования конфликтных ситуаций, возникающих в группе.
Общение пронизывает всю систему педагогического воздействия. Все это
требует от преподавателя умения одновременно решать две проблемы:
1) конструировать особенности своего поведения (свою педагогическую
индивидуальность), своих отношений с учащимися, т.е. стиль общения;
2) конструировать выразительные средства коммуникативного воздействия.
В.А.

Кан–Калик

определяет

стиль

общения

как

индивидуально–

типологические особенности социально–психологического взаимодействия
педагога и обучающихся.
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В стиле общения, по его мнению, находят выражение: а) особенности
коммуникативных возможностей преподавателя; б) сложившийся характер
взаимоотношений педагога и воспитанников; в) творческая индивидуальность
педагога; г) особенности ученического коллектива. В стиле отражаются
характерная для педагога манера обращения к ученикам, особенности
предъявления им своих требований, отношение к обучаемым со стороны
преподавателя.
Стиль

преподавателя

формируется

под

влиянием

различных

субъективных и объективных факторов. Под субъективными в данном случае
можно

понимать

характерологические

особенности

личности

учителя

(темперамент, волевые качества, эмоциональность, терпимость и т. д.) и такие
показатели, как широта общей культуры, уровень притязаний, особенности
самооценки, уровень самоуважения, социальные установки. К объективным
можно отнести стиль руководства администрации учебного заведения, характер
взаимоотношений в преподавательском коллективе и ряд других факторов.
Как в зарубежной науке (К.Эдварс и др.), так и в отечественной
(Н.А. Березовин, В.А. Кан–Калик, Я.Л. Коломинский, А.К. Маркова и др.)
созданы различные классификации стилей педагогического общения
зависимости

от

оснований,

по

которым

они

выделяются.

Все

в
эти

классификации не противоречат, а дополняют друг друга, показывая общение
педагога с учащимися с разных сторон.
Первое

экспериментальное

психологическое

исследование

стилей

руководства было проведено в 1938 году немецким психологом К. Левином. Им
была введена классификация стилей, которую принято использовать и в наши
дни: авторитарный, демократический и либеральный.
Для авторитарного стиля характерно подавление учителем своих
воспитанников категоричным, не терпящим возражений суждениями, и
бесцеремонностью в способах отдачи приказов и распоряжений.

105

Для педагогов с демократичным стилем характерно стремление к опоре
на мнение своих подопечных, к учету их интересов, желаний и особенностей, к
тактичному и корректному решению с ними всех возникающих вопросов и
противоречий.
Для представителей либерального стиля характерно стремление к уходу
от конфликтных ситуаций, от столкновения с окружающими, в том числе и со
своими учениками. Вместо требований они предпочитают уговоры и
увещевания воспитанников, а порой просто выполняют за них какую–нибудь
часть поручений.
Рассмотрим

классификацию

стилей

обучающей

деятельности,

предложенную А.К. Марковой и А.Я. Никоновой. В основу классификации
положены следующие основания:
•

содержательные характеристики стиля (ориентация на процесс и

результат труда);
•

динамические характеристики стиля (гибкость, устойчивость,

переключаемость);
•

результативность (уровень знаний и навыков учения, интерес к

предмету).
На основе этого выделены четыре стиля:
1.Эмоционально–импровизационный (ЭИС);
2.Эмоционально–методический (ЭМС);
3.Рассуждающе–импровизационный (РИС);
4.Рассуждающе–методический стиль (РМС).
1. Эмоционально – импровизационный стиль (ЭИС). Преподаватель
ориентируется на процесс обучения. Объяснение нового материала

строит

логично, интересно, но в процессе объяснения у него часто отсутствует
обратная связь со студентами. Опросом охватываются преимущественно
сильные студенты. Преподаватель спрашивает их в быстром темпе, задает
неформальные вопросы, но мало дает им говорить, не дожидается, пока они
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сформулируют ответ самостоятельно. Для учителя с ЭИС характерно
недостаточно адекватное планирование учебно–воспитательного процесса. Для
отработки на уроке он выбирает наиболее интересный учебный материал;
менее интересный материал, хотя и важный, он оставляет для самостоятельного
разбора учащимися. В деятельности учителя с ЭИС недостаточно представлены
закрепление и повторение учебного материала, контроль знаний учащихся.
Учителя с ЭИС отличает высокая оперативность, использование большого
арсенала разнообразных методов обучения. Он часто практикует коллективные
обсуждения, стимулирует спонтанные высказывания учащихся. Для учителя с
ЭИС

характерна

интуитивность,

выражающаяся

в

частом

неумении

проанализировать особенности и результативность своей деятельности на
уроке.
Достоинства: высокий уровень знаний, артистизм, контактность,
проницательность, умение интересно преподавать учебный материал, увлечь
учеников преподаваемым предметом, руководить коллективной работой,
варьировать разнообразные формы и методы обучения. Занятия отличает
благоприятный психологический климат.
Недостатки:

отсутствие

методичности

(недостаточно

внимания

уделяется закреплению и повторению учебного материала, контролю знаний
учащихся). Возможно недостаточное внимание к уровню знаний слабых
учеников,

недостаточная

требовательность,

завышенная

самооценка,

демонстративность, повышенная чувствительность, что обусловливает

его

чрезмерную зависимость от ситуации на уроке.
Результат: у студентов стойкий интерес к изучаемому предмету и
высокая познавательная активность сочетаются с непрочными знаниями,
недостаточно сформированными навыками учения.
Рекомендуется уменьшить количество времени на объяснение нового
материала; в процессе объяснения тщательно контролировать, как усваивается
материал всеми учениками. Внимательно относиться к уровню знаний слабых
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учеников. Тщательно отрабатывать весь учебный материал, уделять большое
внимание закреплению и повторению. Не бояться и не избегать "скучных"
видов работы – отработки правил, повторения.
Стараться активизировать учащихся не внешней развлекательностью, а
вызвать у них интерес к особенностям самого предмета. Во время опроса
больше времени отводить ответу каждого студента, добиваться правильного
ответа, не исправлять сразу ошибки студента, давать ему возможность
исправить самому. Всегда давать подробную и объективную оценку каждому
ответу. Повысить требовательность. Подробно планировать урок, выполнять
намеченный план и анализировать свою деятельность на уроке. По статистике
20% учителей взаимодействуют с учащимися с помощью ЭИС.
2. Эмоционально – методический стиль (ЭМС). Преподаватели с ЭМС
ориентируются на процесс и результаты обучения. Им присущи: адекватное
планирование учебно–воспитательного процесса, высокая оперативность,
некоторое преобладание интуитивности над рефлексивностью. Они поэтапно
отрабатывают весь учебный материал, внимательно следят за уровнем знаний
всех студентов (как сильных, так и слабых), в его деятельности постоянно
представлены закрепление и повторение учебного материала, контроль знаний
учащихся. Такого учителя отличает высокая оперативность, он часто меняет
виды работы на уроке, практикует коллективные обсуждения. Используя столь
же богатый арсенал методических приемов при отработке учебного материала,
что и учитель с ЭИС, учитель с ЭМС в отличие от последнего стремится
активизировать

студентов

не

внешней

развлекательностью,

а

прочно

заинтересовать студентов самим предметом.
Достоинства: высокий уровень знаний, контактность, проницательность,
высокая

методичность,

требовательность,

умение

интересно

преподать

учебный материал, умение активизировать учеников, возбудив у них интерес к
особенностям предмета, умелое использование и варьирование форм и методов
обучения.
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Результат: у студентов прочные знания сочетаются с высокой
познавательной активностью и сформулированными навыками учения.
несколько

Недостатки:
демонстративность,

завышенная

повышенная

самооценка,

чувствительность,

некоторая

обусловливающая

излишнюю зависимость от ситуации на уроке, настроения и подготовленности
учащихся.
Рекомендуется: меньше говорить на уроке, давая возможность в полной
мере высказаться

учащимся, не исправлять сразу неправильные ответы, а

путем многочисленных уточнений, дополнений, подсказок добиваться, чтобы
опрашиваемый

сам

исправил

и

оформил

свой

ответ.

Собственные

формулировки предлагать лишь тогда, когда это действительно необходимо.
Проявлять больше сдержанности.
По статистике 20% учителей отдают предпочтение ЭМС.
3.

Рассуждающе

преподавателей с РИС

–

импровизационный

стиль

(РИС).

Для

характерны ориентация на процесс и результаты

обучения, адекватное планирование учебно–воспитательного процесса. Такие
преподаватели

проявляет

меньшую

изобретательность

в

подборе

и

варьировании методов обучения, они не всегда способны обеспечить высокий
темп работы, реже практикуют коллективные обсуждения. Преподаватель с
РИС

меньше

говорит сам, особенно

во

время опроса, предпочитая

воздействовать на учащихся косвенным путем (посредством подсказок,
уточнений и т.д.), давая возможность отвечающим детально оформить ответ.
Таким учителям присущи традиционность и осторожность в поступках.
Достоинства: высокий уровень знаний, контактность, проницательность,
требовательность, умение

ясно и четко преподать учебный материал,

внимательное отношением к уровню знаний всех учащихся, объективная
самооценкой, сдержанность.
Результат: у учащихся интерес к изучаемому предмету сочетается с
прочными знаниями и сформированными навыками учения.
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Недостатки: недостаточно широкое варьирование форм и методов
обучения, недостаточное внимание к постоянному поддержанию дисциплины
на уроке. Много времени отводится ответу каждого ученика, что замедляет
темп урока. Этот недостаток можно компенсировать, шире используя
разнообразные методы работы.
Рекомендуется чаще практиковать коллективные обсуждения, проявлять
больше изобретательности в подборе увлекающих учащихся тем.
По статистике 30% преподавателей выбирают РИС.
4.

Рассуждающе

–

методический

стиль

(РМС).

Ориентируясь

преимущественно на результаты обучения и адекватно планируя учебно–
воспитательный процесс, преподаватель с РМС проявляет консервативность в
использовании средств и способов педагогической деятельности. Высокая
методичность (систематичность закрепления, повторения учебного материала,
контроля знаний учащихся) сочетается с малым, стандартным набором
используемых методов обучения, предпочтением репродуктивной деятельности
учащихся, редким проведением коллективных обсуждений. Во время опроса
такие преподаватели обращаются к небольшому количеству студентов, давая
каждому много времени на ответ, особое внимание уделяя слабым студентам.
Для преподавателей с РМС в целом характерна рефлексивность.
Достоинства: высокая методичность, внимательное отношение к уровню
знаний всех учащихся, высокая требовательность.
Недостатки: неумение постоянно поддерживать у учеников интерес к
изучаемому предмету, использование стандартного набора форм и методов
обучения, предпочтение репродуктивной, а не продуктивной деятельности
учащихся, нестабильное эмоциональное отношение к учащимся.
Результат: у учащихся сформированные навыки учения и прочные
знания сочетаются с отсутствием интереса к изучаемому предмету. Пребывание
на уроках для многих из них томительно и не всегда интересно. На уроках
нередко отсутствует благоприятный психологический климат.
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Рекомендуется шире применять поощрения хороших ответов, менее
резко порицать плохие. Ведь от эмоционального состояния

учащихся в

конечном счете зависят и результаты их обучения. Надо расширить арсенал
методических приемов, шире варьировать разнообразные формы занятий.
Почаще практиковать коллективные обсуждения, выбирать для них темы,
которые могут увлечь студентов. По статистике 30% учителей предпочитают
РМС.
Многие

преподаватели

выбирают

консервативные

отношения

с

учащимися, стили, которые предполагают меньшую изобретательность в
подборе и варьировании методов обучения, которые не всегда способны
обеспечить высокие темпы работы. Это может привести к напряженным
отношениям с обучаемыми, которые в силу сложившейся социальной
обстановки в нашей стране воспитаны в атмосфере большей вседозволенности,
меньших установок на авторитеты и стремления к установлению равноправных
отношений, чего не могут обеспечить такие стили педагогического общения,
как РИС и РМС.
Интересно, что педагоги, обладающие сильной и подвижной нервной
системой

добиваются

успехов

за

счёт

быстроты,

оригинальности

и

неожиданности решений. Им присущ: артистизм, экспрессия, готовность
импровизировать,

непосредственность,

выразительность

эмоциональных

реакций. Педагоги, обладающие сильной, но инертной и уравновешенной
нервной системой тщательно готовят и взвешивают свои решения, действуют
неторопливо, основательно, обладают большой выдержкой, сдержаны в
эмоциональных проявлениях, последовательны и настойчивы. А педагогам,
обладающим слабым типом нервной системы, присущи: особая чуткость,
вдумчивость в возникающих педагогических ситуациях, способность понять
внутренний мир учащихся.
Для студента–иностранца «первыми русскими» становятся работники
деканата, преподаватели подготовительного факультета, и именно от их
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корректности, профессионализма и человеческих качеств зависит то, как будет
проходить обучение студента. Важно помнить, что сегодняшний студент завтра
вернется на родину и будет продолжать партнерские отношения с Украиной
или, наоборот, постарается забыть о ней навсегда. Поэтому не следует вести
себя высокомерно, но в то же время нельзя опускаться до панибратства. Нужно
четко держать дистанцию «преподаватель – студент», но не забывать при этом,
что
иностранные студенты живут вдали от родины, от родного дома, что доброта,
участие в их судьбе, в их проблемах не нарушат, а, наоборот, укрепят
отношения и взаимопонимание между преподавателем и студентом.
Стиль преподавателя

РКИ должен быть естественным, но не

формальным, нести индивидуальность преподавателя и в разных случаях
должен быть различным, т.к. общение происходит в многонациональной
студенческой
религиозное

среде.

Преподавателю

мировоззрение,

образования и

различный

приходится

культурное

учитывать

воспитание,

разные

различное
системы

уровень подготовки, возрастные диапазоны

обучаемых.
Опыт работы с иностранными студентами позволяет утверждать, что
выбирая способ общения с ними, целесообразно руководствоваться не стилем
общения «от себя», а стилем «для другого». Если преподаватель выбирает
стиль общения «от себя», то он руководствуется положениями: «мне надо», «я
хочу добиться», в результате чего он теряет студента с его потребностями и
интересами из своего «психологического поля». Если преподаватель строит
общение «для другого», то он исходит из интересов и переживаний студентов.
Общение на основе диалога и на основе увлеченности совместной
деятельностью – это самое желаемое общение с иностранной аудиторией. Это
– стиль сотрудничества, чаще называемый демократическим, общение на
основе дружеского расположения. Для педагогов, придерживающихся этого
стиля, характерны положительное отношение к обучаемым, адекватная оценка
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их возможностей, стимулирование учащихся к творчеству, инициативе. Важно,
чтобы

стиль

педагогического

общения

был

адекватным

ситуации,

доброжелательным, последовательным, недоминантным.
Контактность, умение легко и гибко вступать в общение со студентами,
демократизация стиля руководства, предполагающую сочетание уважения к
личности каждого ученика с необходимой требовательностью; понимание,
терпение, разнообразие интересов, умение идти в ногу со временем, эрудиция,
чуткость, способность к сопереживанию – это то, что располагает студента,
делает отношения между преподавателем и студентами более доверительными.
И с другой стороны, если студенты раскованны, у них отсутствует страх,
радостное

отношение

к

учению,

стремление

к

доброжелательному

взаимопониманию в группе , все это – результат выбранного учителем
правильного стиля общения.
Итак, задача выработки своего собственного индивидуального стиля
является

одной

из

важнейших

для

любого

педагога.

Оптимальный

индивидуальный стиль — это такой стиль, который позволяет максимально
полно использовать сильные стороны преподавателя и по возможности компенсировать слабые стороны его темперамента, характера, способностей и
личности в целом. Успешность выработки индивидуального стиля в значительной

степени

преподавателя,

определяет
его

успешность

удовлетворенность

профессионального
трудом,

рост

его

становления
мастерства,

объективную результативность его деятельности.
ТЕСТ– КОНТРОЛЬ
Хотите узнать, какой стиль более характерен для вас лично? Ответьте на
вопросы.
1. Необходимо ли вам каждый раз тщательно готовиться к лекции, даже
если уже неоднократно говорили на эту тему?
2. Чувствуете ли вы себя полностью выжатым (–ой) после лекции?
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3. Волнуетесь ли перед выходом к аудитории так, что нужно специально
преодолевать себя?
4. Всегда ли одинаково начинаете свою речь?
5. Вы приходите задолго до начала лекции?
6. Нужно ли вам три–пять минут, чтобы установить первоначальный
контакт с аудиторией и заставить внимательно себя слушать?
7. Всегда ли вы четко придерживаетесь плана?
8. Любите ли вы во время выступления обращаться к кому–нибудь в зале?
9. Отвечаете ли сразу же на возникшие вопросы?
10. Удается ли вам во время лекции пошутить?
А. Если вы утвердительно ответили на вопросы 1,4,5,6,7,9, то вы ближе к
типу "диктатора". Склонны подчинять аудиторию себе, четко придерживаться
намеченного, быстро пресекаете вольности (смешки, шуточки, вопросы из
зала), говорите четко и логично. Правда, из–за излишней самоуверенности
слушатели могут воспринять вас как равнодушного к их интересам.
Выступления по существу – ваша сильная сторона. Однако к планируемым –вы
должны

тщательно

готовиться:

проработать

тему,

посоветоваться

со

специалистами, подобрать информацию, набросать подробный план и даже
прорепетировать речь. Наличие шпаргалки желательно, однако попытайтесь не
слишком часто заглядывать в нее: пристрастие к мелким деталям и занудство –
основные подстерегающие "диктатора"опасности
Маленькая хитрость: заключительную часть постарайтесь выучить
наизусть и выдайте ее с блеском в глазах, в несколько более живом темпе и с
подъемом в голосе!
Б. Если вы утвердительно ответили на все остальные вопросы, то вы
ближе к типу"демократа", который сам подчиняется аудитории: обращается к
залу, ориентируется на реакцию слушателей, имеет более личностную манеру
общения. Но ваша главная ошибка–это излишнее потакание публике и, как
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следствие, риск потерять авторитет и снизить эффект от сказанного.Для вас
выступить на любую тему – пара пустяков. Вы умеете зажечь слушателей
энтузиазмом, говоря живо, остроумно и без бумажки. Но…поток красноречия
может унести вас в неведомые дали: логика изложения, настойчивость и
твердость – не самые сильные ваши стороны. Поэтому все–таки лучше еще в
начале речи четко оговорить, о чем, собственно, вы поведаете аудитории, а в
конце – повторить основные тезисы выступления.
Маленькая хитрость: выставьте таймер в мобильнике на три минуты до
конца запланированной речи – его тихий сигнал подскажет, когда закругляться.
В. Если положительных и отрицательных ответов – поровну, значит, для
вас нехарактерен определенный стиль выступления. А, может, опыта маловато?
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИМИДЖ, КАК ИНСТРУМЕНТ РЕШЕНИЯ
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАДАЧ
Плотникова Е.К.
Не тот учитель, кто получает воспитание
и образование учителя, а тот,
у кого есть внутренняя уверенность в том,
что он есть, должен быть и не может быть иным.
Л.Н. Толстой

Каждый из нас создает определенный образ — имидж – представление о
человеке, складывающееся на основе его внешнего облика, привычек,
манере говорить, менталитета, поступков и т. д.

Что же такое имидж?

Рассмотрим, как это понятие трактуется в различных словарях и справочной
литературе.
Имидж – представление (часто целенаправленно создаваемое) о чьем–то
внутреннем и внешнем облике, образе [1]. Имидж – целенаправленно
сформированный образ (какого–либо лица, явления, предмета), выделяющий
определенные

ценностные

характеристики,

призванный

оказывать

эмоционально–психическое воздействие на кого–либо в целях популяризации,
рекламы и т. п. [2]. Имидж – образ человека, включающий в себя внешность,
манеру поведения, общения и т. п., способствующие воздействию на
окружающих [3]. Имидж – сложившийся в массовом сознании и имеющий
характер стереотипа эмоционально–окрашенный образ кого–либо или чего–
либо. Определенным имиджем может обладать политический деятель,
профессия, товар и т. д. Формирование имиджа происходит стихийно, но чаще
оно является результатом работы специалистов в области политической
психологии,

психологии

целенаправленно

рекламы,

формируемый

маркетинга
(средствами

и

т. п.

массовой

[4].

Имидж

–

информации,

литературой и др.) образ какого–либо лица, предмета, явления, призванный
оказать на кого–либо эмоциональное и психологическое воздействие с целью
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рекламы, популяризации и т. п. [5]. Имидж – впечатление, мнение о лице,
коллективе, учреждении, вещи и т. п., создаваемое заинтересованными лицами,
индивидуальный стиль, облик, характеризующий лицо, группу лиц, учреждение
и т. п. [6]. Имидж преподавателя – эмоционально окрашенный стереотип
восприятия образа преподавателя в сознании студентов, коллег, социального
окружения, в массовом сознании. При формировании имиджа преподавателя
реальные качества тесно переплетаются с теми, которые приписываются ему
окружающими. [7].
Кто же создает имидж? Во–первых, сам человек, который продумывает,
какой гранью повернуться к окружающим, какие сведения о себе представить.
Во–вторых, имиджмейкеры – профессионалы, занимающиеся созданием
имиджа для таких известных лиц, как политиков, государственных деятелей,
артистов и т. п. В–третьих, большую роль в создании имиджа играют средства
массовой информации – печать, радио, телевидение. В–четвертых, его создают
и окружающие люди – друзья, родные, сотрудники.
Опираясь на имеющиеся определения имиджа, выделим его основные
составляющие. Наиболее значимыми из них являются: внешний облик;
использование вербальных и невербальных средств общения; внутреннее
соответствие образа профессии – внутреннее «Я».
Внешний облик помогает человеку привлечь к себе внимание, создать
положительный образ, показать себя не только симпатичным человеком, но и
прекрасным педагогом. Педагог всем своим внешним обликом должен
располагать к себе учащихся и взрослых. В нем должны гармонично сочетаться
богатый внутренний мир, любовь к студентам и забота о них. В манере
одеваться проявляется одно из главных правил: красиво выглядеть – значит
проявлять уважение к окружающим людям. Требования, предъявляемые к
внешнему

виду

человека,

помогают

педагогу

улучшить

свой

профессиональный имидж, и добиться успеха. Избегая недоверчивого
отношения коллег к своим профессиональным качествам, не следует
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появляться на работе в ультрамодной одежде. Разумно сочетая тенденции моды
со своим внешним видом, следует соблюдать такое правило: быть одетым
слишком модно – признак дурного вкуса, отставать же от моды недопустимо,
т. е. надо одеваться по моде, но ближе к классическому стилю. Настоящий
педагог не станет подчеркивать одеждой свою внешность, он будет
демонстрировать свой ум, профессиональные навыки и способности.
Вербальные и невербальные средства общения являются важными
составляющими имиджа – что и как мы говорим, умеем ли словом настроить
человека на себя, какие жесты, мимику и позы мы используем, как мы сидим,
стоим и ходим. Для улучшения своего профессионализма педагогу необходимо
обратить внимание и на умение представить себя окружающим в наиболее
выгодном свете.
Доказано, что 35 % информации человек получает при словесном
(вербальном) общении и 65 % – при невербальном.
Внутреннее соответствие образа профессии – внутреннее «Я»
считается ведущей из составляющих педагогического имиджа, поскольку
умение нравиться и располагать к себе других людей является необходимым
качеством в профессиональном общении.
Не менее важно, чтобы имидж не расходился с внутренними установками
педагога, соответствовал его характеру и взглядам. Создавая свой образ, мы тем
самым и самовоспитываемся. Деятельность является гранью перехода
личностного внутреннего во внешнее – продуктивное. Чаще всего – это
непохожесть, внешнее самооформление, экспрессия, умение преподнести свою
неповторимую личность, делать ее оригинальной в каждой составляющей
педагогического процесса (от цели и задач до отбора содержания, средств,
способов и приемов их подачи), а также в стиле общения, в эмоциональной
реакции на поведение студентов, в импровизации на лекциях.
Внутренний образ – это культура педагога, непосредственность и
свобода, обаяние, эмоциональность, игра воображения, изящество, путь
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постановки и решения проблем, ассоциативное видение, неожиданные яркие
ходы в сценарии лекции, внутренний настрой на творчество, самообладание в
условиях публичности и многие другие составляющие.
Внешний образ – это особые формы выражения отношения к материалу,
передача

эмоционального

отношения

к

действительности,

умение

самопрезентации, умелая постановка всего хода лекции.
В психологии под образом понимается субъективная картина мира или
его фрагментов, включая самого субъекта, других людей, пространственное
окружение и временную последовательность событий. Обобщая сказанное,
заметим, что образ является и служит основным связующим звеном в
определении места общей и педагогической имиджелогии в психологии.
Самоимидж

вытекает

из

прошлого

опыта

и

отражает

уровень

самоуважения на данный момент. Чтобы нас уважали, мы должны сначала
уважать сами себя.
Воспринимаемый имидж – это то, как видят нас другие, но мы часто не
знаем, как реально к нам относятся и о нас отзываются.
Требуемый имидж связан с конкретными профессиями, которые
определяют их имиджевые характеристики. В ряде случаев этому помогает тип
и форма одежды.
Часто самоимидж может не совпадать с воспринимаемым имиджем.
Требуемый

имидж

предполагает

наличие

определенных

имиджевых

характеристик, которые отличают одного индивида от другого в зависимости от
направленческой принадлежности. По иной классификации имидж можно
разделить на личностный и профессиональный.
Личностный имидж – это образ человека, обусловленный его
внутренними качествами и особыми индивидуальными свойствами. Он делится
на положительный и отрицательный.
Профессиональный имидж – образ человека детерминированный
профессиональными характеристиками, содержит в себе положительную и
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отрицательную стороны.

Как показывает практика, личностный имидж

является более приоритетным по сравнению с профессиональным.
Немаловажное значение имеет и ваш образ жизни – то, как люди
воспринимают

вашу

личную

жизнь,

отношения

с

окружающими

и

домочадцами, ваши моральные принципы, достоинство, поведение и характер.
Иногда все элементы мощного имиджа на месте, но он все равно не работает.
Вам может не хватать самого важного аспекта вашего личного успеха –
привлекательности в глазах окружающих.
Привлекательные люди:
• часто и охотно улыбаются;
• обладают хорошим чувством юмора;
• ведут себя естественно;
• веселы;
• часто и охотно говорят комплименты;
• знакомы с этикетом и следуют ему;
• уверены в себе;
• умеют смеяться над собой;
• быстро вызывают человека на разговор о нем самом;
• осознают свои ограниченные возможности и то, что у них нет ответов
на все вопросы;
• дружелюбны, с ними легко в общении.
Большое влияние на установление контакта с аудиторией оказывает
личность самого оратора, его репутация, сложившееся мнение о нем. Если
оратор известен как человек эрудированный, принципиальный, не бросающий
слов на ветер, то аудитория будет испытывать доверие к такому оратору.
Единство слова и дела – это нравственно–этический критерий деятельности
оратора, одно из главных требований, предъявляемых ему, важнейшее условие
взаимопонимания.
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Чтобы

установить

контакт

особенности

аудитории,

в

со

которой

слушателями,
предстоит

важно

учитывать

выступать.

Основной

особенностью ораторской речи считается однородность или разнообразность
аудитории. К наиболее главным признакам можно отнести возраст, пол,
национальность,

уровень

образования,

профессиональные

интересы,

настроение и т. п. Понятно, чем однороднее аудитория, тем единодушнее
реакция на доклад, тем легче выступать, и наоборот, разнородная аудитория
обычно неодинаково реагирует на слова оратора, и ему приходится прилагать
дополнительные усилия, чтобы управлять своими слушателями.
Для аудитории характерно и чувство общности, которое проявляется в
эмоциональном настрое слушателей. Влияние слушателей друг на друга
особенно

ярко

проявляется

при

одобрении

или

неодобрении

речи

выступающего. Следует помнить, что слушатели испытывают действие
различных психологических механизмов: одни бессознательно повторяют
действия окружающих, другие воспроизводят образцы поведения рядом
сидящих, на третьих оказывают влияние, мнение и поведение большинства
присутствующих. В результате действия этих механизмов в аудитории
создается общий настрой, который существенно влияет на установление
контакта между оратором и слушателями. Поэтому оратору нужно учиться
управлять настроением аудитории, уметь, если надо, изменять его.
На установление контакта между оратором и аудиторией влияют и
некоторые особенности психологии слушателей. Они предъявляют оратору
особые требования, поэтому важно, чтобы чувствовалась уверенность в его
поведении, увидели спокойствие и достоинство на его лице, услышали
твердость и решительность в голосе.
В заключении подчеркнем, что ораторская практика настолько сложна,
разнообразна, многогранна, что невозможно все предусмотреть заранее и дать
советы и рекомендации на все случаи жизни.
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Очень важно, чтобы каждый педагог творчески подходил к подготовке и
произнесению ораторской речи, полнее и шире использовал свои природные
данные, индивидуальные возможности, умело применял приобретенные
риторические умения и навыки.
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ИСКУССТВО ДИАЛОГИЗАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МОНОЛОГА
НА ЗАНЯТИИ
Пронина Л.Н.
ассистент кафедры украинского и
русского языков ИПИГ ОНПУ
Рост официальной образованности молодого поколения пока не влияет в
должной мере на формирование личности, на развитие ее самосознания,
жизненно важных ценностей. Будущее требует от нас повернуть образование к
личности, изменить стратегию народного образования, которая должна быть
нацелена на формирование сильной личности, способной жить и работать в
непрерывно

изменяющемся

мире,

отражать

социально–экономические

требования будущего, смело разрабатывать собственные линии поведения,
осуществлять нравственный выбор и нести за него ответственность, т.е.
личности саморазвивающейся и самореализующейся.
Личность выявляется в общении. Общение – сложный, многоплановый
процесс установления и развития контактов между людьми, осуществляемый
знаковыми средствами, порождаемый потребностями совместной деятельности.
В структуре общения выделяются три взаимосвязанные стороны:
1) коммуникативная – обмен информацией между общающимися
людьми;
2) интерактивная – организация взаимодействия между общающимися
людьми или обмен знаниями, идеями, мнениями и действиями;
3) перцептивная – процесс восприятия и познания друг друга партнëрами
по

общению

и

установление

на

этой

основе

взаимопонимания.

Опыт общения, его нравственные эталоны являются частью духовной культуры
общества. Приобщение человека к этому опыту, научение его общению,
воспитание человека выдвигаются как задачи, соответствующие потребностям
современного общества.
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В педагогике общение изучается, с одной стороны, как составная часть
учебно–воспитательного процесса, а с другой – как характеристика про–
фессиональной культуры педагога.
Технология педагогического общения представляет собой алгоритм
рефлексивного взаимодействия педагога и студента, направленный на
формирование определенных знаний обучаемых, а также на развитие у них
процессуальных (интеллектуальных, мыслительных, нравственных, комму–
никативных и др.) качеств. Технология может осуществляться по–разному – в
зависимости от стратегических целей.
Существует риторическая типология стратегических целей:
▪ проинформировать – дать представление о предмете речи конкретно и
беспристрастно;
▪ убедить – склонить к своему мнению, использовав нужные аргументы и
доказательства, апеллируя в первую очередь к разуму собеседника, к его
жизненному опыту;
▪ внушить – обратиться к чувствам слушателя, применяя и логические, и
эмоциональные средства воздействия на личность (риторические фигуры,
тропы и т.п.);
▪ побудить к действию – призвать, убедить собеседника в необходимости
действия таким образом, чтобы ответной реакцией было непосредственное
действие.
Реализация механизма прямого речевого воздействия на человека
осуществляется за счет разрешения внутреннего противоречия между внешней
формой

проявления

устной

речи

–

монолога,

и

особенностями

коммуникативной ситуации, которые требуют взаимодействия (диалога) со
студентами.
Диалог представляет собой принцип взаимодействия между преподава–
телем и студентами, принцип взаимоуправления друг другом. В речевой
коммуникации диалог означает процесс, при котором люди взаимодействуют
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посредством выражения в словах смысловых позиций – суждений. Для
реального диалога необходимы следующие условия:
1)

наличие желания и готовность у обоих партнеров выразить свою

позицию по отношению к обсуждаемой проблеме;
2)

готовность воспринять и оценить позицию партнера;

3)

готовность к активному взаимодействию;

4)

наличие у партнеров общей основы и определëнных различий в

решении обсуждаемой проблемы.
Диалогической форме общения в диаде «студент – преподаватель»
свойственны

следующие

особенности:

личное

равенство

педагога

и

воспитанника; «субъект – субъектные» отношения; сосредоточенность педагога
на потребностях студента; сотрудничество и согласие; свобода дискуссии,
передача норм и знаний как личностного опыта, требующего индивидуального
осмысления; стремление к творчеству, личностному и профессиональному
росту; стремление к объективному контролю за деятельностью студентов.
Эти технологии активируют учебный синергизм – сотворчество
преподавателя и студента в образовательном процессе. По

мнению М.М.

Бахтина, истина не рождается и не находится в голове отдельного человека, она
рождается между людьми, совместно открывающими истину, в процессе их
диалогического общения.
При таком подходе взаимодействие преподавателя и студента является
интерактивным, духовным, продуктивным, событийным, а значит диалоговым.
Исследуя процесс взаимодействия преподавателя и студента в диалоге,
можно выделить такой критерий его результативности как движение к
сотворчеству преподавателя и студента.
Охарактеризуем

три

формы

диалогового

взаимодействия

–

непродуктивную, препродуктивную и продуктивную.
▪ Первая форма – непродуктивная. Взаимодействие осуществляется на
формальном уровне, преобладает монологичная форма, преподаватель не
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создает условий для сотрудничества, отсутствие движения к сотворчеству по
линии коммуникативной связи студент – преподаватель.
▪ Вторая форма – препродуктивная. Взаимодействие осуществляется при
доминирующей роли педагога, при преобладании монологичной формы,
частично вводится диалог, студент присваивает отдельные факты, знания.
▪ Третья форма – продуктивная. Взаимодействие осуществляется на
личностном уровне, возникают отношения равноправного сотрудничества,
преобладает диалогичная форма, студент и преподаватель достигают в ходе
занятия сотворчества, восходящего к единым смыслам и ценностям.
Воспитательное

воздействие

возможно

только

при

реализации

продуктивной формы.
Настоящий диалог возможен тогда, когда его организатором является
сильная, творческая, активная личность, способная повести за собой,
«заразить» своим предметом, стимулировать к активным действиям.
Диалог – профессиональная позиция педагога по отношению к студентам,
при которой студенты становятся активными участниками собственного
процесса обучения. Такое понимание диалога требует поиска педагогических
путей формирования диалогического мышления студентов. Поэтому один из
основных принципов, на которых строится образовательная система – это
принцип диалогизации всех составляющих образовательного процесса.
Любому монологу и диалогу свойственно выражение диалогических
отношений как отражения диалогичности мышления в процессе общения и
познания. При этом диалогичность интенсифицируется задачами собственно
коммуникативными: достижением эффективности общения партнеров при их
взаимодействии.
Таким образом, под диалогичностью мы понимаем свойство монолога,
выраженное системой средств и приемов, эксплицирующих взаимодействие
преподавателя и студентов и соотношение нескольких смысловых позиций с
целью достижения эффективности общения. Намеренное использование таких
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средств и приемов, целенаправленное достижение диалогичности обозначим
понятием диалогизации монолога.
Актуальность принципа диалогизации монолога в ходе занятия определя–
ется тем, что преподаватель воспринимается студентами прежде всего как
партнер по взаимодействию. Если это ожидание не подтверждается, то
существенно снижается эффективность воздействия

слов

преподавателя и

возможность поддержания внимания и интереса.
Вместе с тем реализация принципа диалога требует использования разно–
образных ресурсов языка, его изобразительно – выразительных средств, фигур
речи и тропов, способных тем самым усилить коммуникативную и
воздействующую стороны речи, ликвидировать еë абстрактность.
Формирование нового мышления в настоящее время – это становление и
создание диалогического, гуманистического по своей сути мышления,
воспитание у людей умения говорить с другими, слушать других, считаться с
мнением других, владеть диалектикой, искусством спора, что, в конечном
счете, связано с интеллектуальным и культурным уровнем развития человека. И
наоборот, именно нарушение принципов диалогичности, использование
строгих монологических форм общения, которые отражают авторитарность,
нетерпимость к иному мнению, объективирование средств выражения,
порождает дефицит взаимодействия, нарушает статус ораторской речи,
уничтожает ее гуманистическую сущность.
Речь перед аудиторией представляет собой неявный диалог, когда одна из
сторон лишь имеется в виду и чаще всего активно не участвует в речи в данный
момент. Диалогичность рождается как бы внутри лектора, который говорит с
аудиторией, и внешне выглядит она как беседа или спор выступающего даже с
самим собой. Происходит столкновение, борьба открытых или возможных
мнений, точек зрения, в результате чего вслед за преподавателем студенты
начинают думать, вовлекаются в этот диалогический монолог, начинают
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внутренне опровергать точки зрения, соглашаться, развивать свои собственные
положения.
Аудитория

проявляет

не

только

внешнюю

активность,

которая

выражается обратной связью, но и внутреннюю активность, которая
проявляется на уровне сознания: осмысление полученной информации. На
уровне мышления у слушающего происходит диалог его собственных мыслей и
представлений с мыслями, полученными от преподавателя во время речевого
воздействия.
Таким образом, происходит сложный процесс интеллектуальной работы
студентов на основе диалогизации мышления, который отражает полноценный
акт

познания

независимо

от

его

практического

или

теоретического

направления.
Кроме совместной интеллектуальной работы, преподаватель имеет дело с
аудиторией, с ее психологией, он оказывает влияние на ее сознание.
Эмоциональное сопереживание заключается во втягивании в сомышление
и сопобуждение всей личности каждого слушателя через наиболее отзывчивую
его сферу, в процессе которого происходит объединение слушателей в единое
целое, в совокупный субъект восприятия информации.
Рассматривая вопрос лингвистических маркеров процесса диалогизации,
можно прийти к выводу о том, что их можно разделить на внешние и
внутренние. Классификация средств диалогизации педагогического монолога в
процессе занятия основана на дихотомии эксплицитности и имплицитности
лингвистических маркеров.
Внешняя диалогизация заключается в организации диалога между
преподавателем и студентами в форме вопросов и ответов, например, когда
преподаватель сам задаëт себе вопрос и сам даëт ответ на него. Ход диалога
зависит прежде всего от того, удачно или неудачно формулируются исходные
вопросы и даются ответы на них. Именно благодаря вопросам отдельные
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высказывания приобретают смысл. То, что ни на что не отвечает, оказывается
бессмысленным и остаëтся за пределами диалогической ситуации.
Необходимо заметить, что средства внешней диалогизации, реализующие
равноправные отношения между адресатом и адресантом, позволяют быстро
установить

контакт,

доверительные

отношения

между

говорящим

и

слушающим в силу своей имплицитности. Приемы внешней диалогизации,
связанные с привлечением внимания адресата, позволяют говорящему
«руководить» процессом восприятия слушающего, направляют интерпретацию
речи в заданное русло. Воздействие на слушающего при использовании форм
внешней диалогичности оказывается более результативным, более успешным и
оправданным в условиях публичной коммуникации. К средствам внешней
диалогизации процесса речевого воздействия на аудиторию во время занятия
можно отнести: средства авторизации, «мы» – формы, обращения, вопросно–
ответные

комплексы,

вводные

конструкции,

интерактивные

формы,

призывающие к активному действию, формы второго лица, употребленные в
прямом и обобщенно–личном значении.
Средства внутренней диалогизации ассоциируются с выражением
авторской позиции. Внутренняя диалогизация – это такое построение
педагогического монолога, которое подразумевает:
– определенный подход к отбору материала и композиции речи на этапе
подготовки выступления, предполагающий учет особенностей аудитории;
– предвосхищение возможных вопросов студентов путем разъяснения
того, что является для них непонятным;
– использование разных формул включения аудитории в диалог: «Как вы,
наверное, знаете», «Вы, возможно, спросите», «Вы удивились, услышав эти
слова» и т.п.
Средства
«эмоциональные

внутренней
сигналы»,

диалогизации
которые

не

можно
несут

определить

столь

как

ответственной

содержательно – композиционной нагрузки, однако являются эффективным
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способом привлечения внимания слушателей своей яркой речевой формой,
апеллируя в первую очередь к эмоционально – эстетической сфере сознания.
Средства

внутренней

диалогизации

обладают

высоким

суггестивным

потенциалом, что повышает их суггестивное воздействие. Необходимо сделать
акцент на том, что средства внутренней диалогизации педагогического
монолога это не просто вид диалогизации процесса речевого воздействия на
аудиторию, но и одно из необходимых условий повышения его эффективности.
К средствам внутренней диалогизации процесса речевого воздействия на
аудиторию во время занятия можно отнести следующие элементы – образные
средства

(метафора),

риторические

формы

(риторические

вопросы

и

восклицания), повтор, средства модальности.
Воздействием преподавателя на студентов при использовании форм
внешней диалогизации оказывается более оправданным. Наиболее часто
употребляемыми внешними средствами на занятии являются «мы»– формы,
обращения, средства авторизации.
Наиболее часто употребляемыми внутренними средствами диалогизации
монолога являются стилистические приемы, основанные на повторе.
Проанализировав

особенности

употребления

средств

внешней

и

внутренней диалогизации во время занятия, необходимо отметить размытость
границ двух выделенных блоков, взаимопроникновение компонентов внешней
и внутренней диалогизации. Взаимодополнение лингвистических маркеров
диалогизации очевидно.
Таким

образом,

употребление

внешних

и

внутренних

средств

диалогизации является важным условием, повышающим эффективность
педагогического монолога во время занятия.
Принцип диалогизации обучения предполагает направленность на
формирование у студентов диалогического мышления и осознания диалога как
способа общения и познания, способа жизни в современном мире, что
достигается диалогизацией всех составляющих образовательного процесса.
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Безусловно,

утверждение

приоритетов

учебного

диалога

в

образовательном пространстве современной школы, продуктивных форм
педагогического общения способствует овладению студентами коммуни–
кативной культурой, воспитывает творческую и ответственную личность,
поэтому

представляет собой актуальную проблему современного этапа

развития украинского образования и нашего общества в целом.
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ПРОФЕСІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ПЕДАГОГА
Савєльєв А.О.
Коли порушується тема компетентності педагога, то мова йде, перш за
все, про професійну компетентність, під якою в сучасній практиці розуміється
здатність фахівця успішно вирішувати завдання професійної діяльності в тій чи
іншій області згідно з прийнятими нормами або освітніми стандартами.
Основними складовими компетенції педагога є знання, вміння, навички,
професійно значущі особистісні якості, які в сукупності забезпечують його
здатність успішно виконувати свою освітню діяльність.
Однак в даний час при формулюванні професійних норм, освітніх
стандартів,

параметрів

успішності

професійної

діяльності

необхідно

враховувати серйозні зміни в сфері вищої освіти – найбільш значні реформи за
останні десятиліття. Серед основних причин, що спонукали до такого великого
реформування, можна виділити розвиток технологій, який змінив інформаційну
картину світу, і глобалізацію світової економіки.
В основі перетворень лежить зміна основної парадигми навчання, коли на
противагу традиційному заснованому на накопиченні знань їх підтримці,
відтворюванні, та яке забезпечує спадкоємність соціокультурного досвіду,
виникає "інноваційне навчання", яке стимулює великі зміни в існуючій
культурі, соціальному середовищі. Воно, крім оволодіння певною сумою знань,
завжди означає активний відгук на виникаючі як перед окремою людиною, так і
перед суспільством проблемні ситуації.
Крім того, в останні роки досить серйозний вплив в освітню сферу
вносить

розвиток

інформаційно–комунікативних

технологій,

коли

роль

викладача як монопольного носія наукових знань помітно нівелюється. Це дає
підстави почути висловлювання в науковому середовищі про сумнівність
перспектив класичної університетської освіти як найбільш консервативного
аспекту в стрімко змінюваному інформаційному просторі.
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Одним з найбільш істотних відгуків освітнього співтовариства на сучасні
суспільні виклики можна вважати стрімку реалізацію компетентнісного
підходу. Компетентнісний підхід – «навчання, засноване на визначенні,
освоєнні і демонстрації знань, умінь, типів поведінки і відносин, необхідних
для конкретної трудової діяльності» (глосарій ЮНЕСКО). Дуже важливим
аспектом компетентнісного підходу є визнання результатів освіти значущими
за межами системи освіти. Іншими словами, самоціллю освіти стає не стільки
отримання диплома про освіту як визнання досягнутого рівня, скільки
придбання в процесі навчання умінь, знань і навичок, які дають можливість
подальшої самоосвіти і досягнення значущих успіхів у подальшій професійній
діяльності.
До витоків компетентнісного підходу можна віднести появу в 1950–60–их
роках

комунікативного

методу

навчання

іноземним

мовам.

Його

основоположники Едвард Холл, Едвард Хірш та ін. просували цей метод як
альтернативу граматичному і оцінювали знання мови не кількістю завчених
слів, граматичних правил, конструкцій та т.і., а здатністю учня вступати в
успішну комунікацію з носієм іноземної мови. Таким чином, розвиток
комунікативного методу через реалізацію діяльнісного підходу дозволило
перенести переваги останнього із ремісничої сфери, де він поширено
практикувався, в гуманітарну, а далі в загальноосвітню.
Не дивлячись на популяризацію компетентнісного підходу у вищій освіті,
в даний час його широке становлення гальмується наявністю певних проблем.
До таких належить інертність мислення викладачів (пристрасть до традиційних
методів і форм професійно–педагогічної діяльності), відсутність у значної
частини викладачів технічних вузів навіть базової педагогічної освіти,
неоднозначність
"компетенція",

і

складність

"професійна

визначень

категорій

компетентність",

втома

"компетентність",
від

необхідності

перманентної модернізації всіх аспектів навчального процесу. Всі ці проблеми
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можна віднести до факторів прихованого опору інноваційним змінам,
викликаним і обумовленим сучасним розвитком суспільства.
При таких істотних змінах в освітній сфері ключовою фігурою в
педагогічному процесі у вищій школі залишається викладач. Сучасні
дослідники приділяють велику увагу вимогам до викладача. Є.П. Білозерцев,
Ф.М. Гоноблін, Е.Ф. Зеєр, В.А. Крутецький розглядають професійно значущі
якості особистості педагога; М.В. Булигін, І.Ф. Демідова, М.І. Лук’янова,
О.М. Шиян

–

умови

і

засоби

розвитку

педагогічної

компетентності;

Н.В. Кузьміна, А.К. Маркова, В.О. Сластьонін – шляхи підвищення професійної
компетентності.
Основний зміст професійної діяльності викладача включає в себе
виконання цілісної сукупності взаємопов’язаних і взаємообумовлених функцій.
Основними з них є навчальна, виховальна, організаційна і дослідницька
функції. Виходячи з цього, в якості структурних компонентів професійної
компетентності викладача можна виділити такі [1]:
− знання та вміння в області дисципліни (науки);
− психологічні здібності;
− педагогічні здібності;
− управлінські здібності;
− креативність мислення;
− критичність мислення.
Викладач неодмінно повинен володіти достатнім науковими знаннями в
області дисципліни. Крім того, необхідно володіти на належному рівні
методами і методикою (освітніми технологіями), що дозволяють йому уявити
навчальний матеріал у вигляді системи пізнавальних завдань, вирішення яких
направлено на оволодіння учнями змістом досліджуваної дисципліни).
Психологічні

здібності

особистісними аспектами:

викладача можна характеризувати

такими
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− комунікативність,

що

включає

прихильність

до

людей,

доброзичливість, товариськість;
− перцептивність, що включає професійну пильність, емпатію,
педагогічну інтуїцію;
− динамізм особистості (здатність впливу і логічного переконання);
− емоційна стійкість (здатність володіти собою);
− оптимістичне прогнозування (педагогічний оптимізм, віра в свої
сили і потенціал учнів);
− креативність (здатність до творчості різного рівня).
Крім
студентства

цього,
в

необхідне

цілому,

володіння

психологією

психологічними

особливостями

навчально–пізнавальної

діяльності

студентів, психологією педагогічного спілкування, основами психодіагностики,
без знання яких неможливо продуктивне залучення студентів в освітній процес
і реалізація особистісно–орієнтованої освіти.
З позицій компетентнісного підходу педагогічні здібності трактуються
через професійні вміння:
− діагностичні,
− проектувальні,
− конструктивні,
− організаторські,
− комунікативні,
− аналітичні.
Характеристику діагностичних умінь у ряду інших педагогічних вміннь
можна визначити як «вміння вивчати в учнів стан окремих психічних функцій
(пам’яті, мислення, уваги, мови і ін.) і цілісних характеристик видів діяльності
(навчальної, трудової), навченості та вихованості учнів, вивчати реальні
навчальні можливості ... вміння виявляти не тільки наявний рівень, а й зону
найближчого розвитку учнів, умови їх переходу з одного рівня розвитку на
інший» [2].
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Проектувальні вміння полягають у здатності викладача самостійно
проектувати навчальний процес відповідно як із власними методичними
потребами, так і з запитами споживачів освітнього процесу. Роботу в режимі
проектування можна розглядати як результат ціннісного самовизначення
викладача, прояв його позиції, індивідуального методичного стилю діяльності.
До

конструктивних

відносяться

інтегративні

вміння

розробки

технологічних процесів, які включають розробку навчальної та техніко–
технологічної документації, виконання конструкторських робіт, складання
технологічних карт та коректувальних тестів.
Організаторські уміння пов’язані з реалізацією педагогом планів, які
намічені. Педагог повинен вміти організувати як свою діяльність, так і
діяльність учнів. Організувати процес навчання – значить співвіднести цілі за
масштабом, значенням, часовій послідовності їх організації, оптимально
розподілити їх між учасниками навчального процесу; відібрати необхідну
інформацію і співвіднести її з цілями навчання, виділити в ній головне і
другорядне, загальне і часткове; скоординувати дії всіх учасників навчального
процесу; вибрати найбільш адекватні для даної ситуації способи спонукання
учнів до навчання і т.д. [3].
До комунікативних вмінь відносяться вміння встановлювати емоційний
контакт, завойовувати ініціативу в спілкуванні; вміння управляти своїми
емоціями; спостережливість і переключення уваги; соціальна перцепція, тобто
розуміння психологічного стану за зовнішніми ознаками; вміння «подавати
себе» в спілкуванні; мовні (вербальні) і немовні (невербальні) вміння
комунікації та ін. [4].
Аналітичні вміння виражаються в здатності людини аналізувати,
узагальнювати матеріал, будувати гіпотези, теорії. Такі вміння найбільше
проявляються у творчій роботі. Основою аналітичних умінь є активна
пізнавальна діяльність індивіда в процесі засвоєння основ досліджуваної
інформації. Аналітичні уміння складають основу розумової діяльності. У
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структурі професійних якостей фахівців з вищою освітою вони займають одне з
центральних місць [5].
Не дивлячись на те, що викладач залишається ключовою фігурою в
сучасному навчальному процесі, виникає потреба в трансформації його ролі,
яка полягає у вибудовуванні соціально ефективної партнерської взаємодії із
студентами. Тобто система вищої освіти повинна перейти із авторитарної, де
роль

викладача

є

домінантної

у

побудові

навчального

процесу,

до

гуманістично–партнерської [6].
Безумовно, викладач порівняно із студентом володіє, як правило, значно
більшою кількістю, знань, умінь та навичок, але для налагодження
партнерських відносин він повинен бути мотивований и зацікавлений в
навчальному процесі, повинен вчитися, а не чекати, коли навчать, вивчати, а не
"проходити матеріал". Тому «формальний процес» передачі знань замінюється
рішенням конкретних завдань, які спільно обговорюють студент і викладач;
сутність переданого змісту не зводиться до пасивного запам’ятовування, а
полягає в оволодінні різноманітною інформацією; формою спілкування стає не
научіння, а взаємний обмін інформацією, що передбачає велику самостійну
роботу учня; роль ініціатора та ведучого все частіше передається студенту як
активному замовнику освітньої послуги; характер відносин між учасниками
процесу не фіксується жорстко, а може змінюватися від домінування до
рівності; в ролі того, хто навчає, може виступати не тільки викладач–
професіонал, а будь–який носій цінної інформації; в надмірності інформації
важливим є формування критичного мислення, що дозволяє вибирати найбільш
цінну для вирішення конкретних завдань.
Таким чином, в сучасній освітній парадигмі, початок реалізації якої ми
спостерігаємо, на викладача покладається роль оператора освітнього процесу,
тьютора, який виконує організаційні функції та знаходиться десь посередині
між традиційним викладачем, управлінським консультантом, менеджером
освітнього процесу і методистом [7].
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Для успішного функціонування нової освітньої моделі, орієнтованої на
активну роль студента, важливим є широке використовування самоосвіти,
тобто щоб активність існувала. Базисом нової моделі стає поняття особистості в
першу чергу студента, на відміну від традиційної парадигми, яка спирається на
особистість викладача.
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КОГНІТИВНА УСТАНОВКА СТУДЕНТІВ НА НАВЧАННЯ:
СУТНІСТЬ, ТРУДНОЩІ, ТЕХНІКА СТВОРЕННЯ

Савєльєва О. С.,
професор кафедри нафтогазового та
хімічного машинобудування ОНПУ
Вступ. Діяльність вищого навчального закладу можна порівняти з
виробництвом, яке на вході має певну сировину, напівфабрикат, а на виході –
готовий продукт. Таким чином, користуючись певними педагогічними і
психолого–педагогічними

технологіями

(технологіями

детермінації

і

регулювання у студентів внутрішніх перетворень, що призводять до
виникнення знань, вмінь, навичок, звичок, здатностей і якостей особистості), зі
звичайних юнаків і дівчат з нього випускаються практично досвідчені
професіонали [1].
За відведений для освітнього процесу час, зміст вищої освіти повинен
забезпечити отримання особистістю:
•

адекватний світовому рівень загальної і професійної культури;

•

формування у неї адекватної картини світу;

•

формування людини і громадянина, інтегрованого в сучасне йому

суспільство і націленого на його удосконалення;
•

відтворення і розвиток кадрового потенціалу суспільства.

Окрім поглиблення отриманих в школі знань на якісно новому
освітньому рівні, задачами вищої освіти є сприяння отримання випускником
знань із суто специфічних дисциплін та формування необхідних для
професійної діяльності вмінь і навичок.
На сьогодні в суспільстві спостерігаються істотні зміни зовнішніх
мотивів навчання, соціальної престижності вищої освіти, значущості професії,
потреби суспільства у певних фахівцях. Змінилося уявлення самого студента
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про власну реалізацію, що суттєво модифікує внутрішні регуляторні ресурси
особистості.
Регуляторним компонентом навчальної діяльності виступає мотивація
навчання, яка не тільки забезпечує очікувану результативність навчання при
безпосередньому педагогічному впливові, але й пролонгує пізнавальну
активність студентів і перетворює зовнішню регуляцію в саморегуляцію.
Установка

студентів

на

навчання

відповідає

ситуації

мобілізованості,

готовності до певної діяльності в конкретній ситуації і має бути забезпечена
всім комплексом педагогічних навчальних технологій

вищого освітнього

закладу.
Метою статті є: забезпечення формування когнітивної установки на
навчання у студентів вищих навчальних закладів, шляхом розробки і
впровадження в освітній процес студентоцентрованих освітніх програм. Для
досягнення мети була розглянута сутність нової парадигми формування
освітніх програм та визначено основні вимоги до методичного супроводу
навчального процесу.
Викладення основного матеріалу. Проблема навчально–пізнавального
процесу в вищому навчальному закладі передбачає для студента пошук виходу
із постійного протиріччя між об’єктивною потребою в розширенні світогляду,
поглиблення професіоналізму, з одного боку, і, суб’єктивними і об’єктивними
факторами, які стоять на шляху такого розширення і поглиблення з іншого.
Задачею викладача для вирішення проблеми в такій постановці є відхід
від старої репродуктивної системи [2]. Освіта, яка орієнтована тільки на
отримання знань вже морально застаріла. Сьогодення потребує від системи
освіти

формування

таких

якостей

у

випускника

як

ініціативність,

інноваційність, гнучкість, мобільність, динамізм і конструктивізм. Майбутній
професіонал повинен володіти прагненням до самоосвіти на протязі всього
життя, володіти новими технологіями, вміти приймати самостійні рішення,
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адаптуватися в соціальній і майбутній професійній сферах, працювати в
команді, вміти витримувати стреси і виходити зі стресових ситуацій.
Отримані дослідниками школи Б.Г. Ананьєва дані свідчать про те, що
студентський вік — це пора складного структурування інтелекту, що дуже
індивідуально й варіативне [3]. Мнемологічне «ядро» інтелекту людини цього
віку характеризується постійним чергуванням «піків» або «оптимумів» то
однієї, то іншої із функцій, що входять у це ядро. Це означає, що навчальні
завдання завжди одночасно спрямовані як на розуміння, осмислення, так і
запам’ятовування, і структурування в пам’яті студента засвоюваного матеріалу,
його збереження й цілеспрямовану актуалізацію. Активізація пізнавальної
активності студентів постійно супроводжується організацією запам’ятовування
й відтворення навчальної інформації.
Удосконаленню підготовки фахівців у вищих навчальних закладах
присвячено багато робіт таких науковців, як Г. Антонов, В. Войтко, І. Зязюн,
М. Євтух, І. Кривонос, А. Семенова, В. Семиченко та ін.
Однак пошуки системного забезпечення активізації навчання взагалі, і
його пізнавальної компоненти в загальних установках, де в діалектичному
взаємозв’язку поєднуються принципи, фактори шляхи та умови реалізації
освітнього процесу в вищій школі для забезпечення потреб особистості,
залишаються актуальними і потребують подальшого дослідження.
За своєю сутністю пізнавальні (когнітивні) установки визначають
схильність суб’єкта певним чином пізнавати об’єкт і інтерпретувати отримані
знання [3]. Когнітивні установки передують будь–якому досвіду (тобто вони є
апріорними), надають об’єкту та суб’єкту конкретний характер (задають рамки
досвіду). Вони визначають мету пізнання, вибір об’єкта.
Когнітивні установки реалізуються як на свідомому рівні (наприклад, при
постановці мети дослідження), так та несвідомому. Джерелом когнітивних
установок є попередній особистий досвід, система навчання і виховання в
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науковому суспільстві. В науковому пізнанні роль когнітивних установок
виконує вся сукупність професійних знань та навичок.
Перед

викладачем

виникає

відповідальне

психолого–педагогічне

завдання формування студента як суб’єкта навчальної діяльності, що
припускає, насамперед, необхідність навчити його вмінню планувати,
організовувати свою діяльність.
Результати опитувань показують, що більше третини студентів не
впевнені в правильності вибору або негативно ставляться до майбутньої
професії. Проведені дослідження показують, що більшість студентів не вміють
слухати й записувати лекції, конспектувати літературу (у більшості випадків
записується тільки 18,2% лекційного матеріалу). Вони не вміють виступати
перед аудиторією (28,8%), вести суперечку (18,6%), давати аналітичну оцінку
проблем (16,3%). На матеріалі конкретно–соціологічного дослідження було
показано, що 37,5% студентів прагнуть добре вчитися, 53,6%. не завжди
намагаються, а 8% не прагнуть до гарного навчання. Але й серед тих, хто
прагне добре вчитися, в 67,2% випадків навчання не йде добре [2].
Подібний аналіз спонукає до серйозних змін як в відношенні до самої
парадигми навчання, та і в визначеннях всього комплексу дій, необхідних для
забезпечення

можливості

успішного

навчання,

формуванні

навчально–

методичного матеріалу конкретної дисципліни з точки зору компетентнісного
підходу й чітку організацію навчально–виховного процесу [4].
При цьому зразок виконання цих дій повинен демонструвати й сам
викладач. Відношення до студента як соціально зрілої особистості, формування
його світогляду означає для викладача необхідність посилення діалогізації
навчання, спеціальну організацію педагогічного спілкування, створення для
студентів умов можливості відстоювати свої погляди, мету, життєві позиції в
навчально–виховній роботі, осмислення теоретичних основ навчання і
вироблення методичних вмінь і навичок.
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Найбільш важливою в дидактиці є форма організації навчального
процесу. В визначеннях Закону «Про вищу освіту»: «Освітній процес – це
інтелектуальна, творча діяльність у сфері вищої освіти і науки, що провадиться
у вищому навчальному закладі (науковій установі) через систему науково–
методичних і педагогічних заходів та спрямована на передачу, засвоєння,
примноження і використання знань, умінь та інших компетентностей у осіб, які
навчаються, а також на формування гармонійно розвиненої особистості»
(Стаття 47). Форми організації освітнього процесу та види навчальних занять
представлені у Статті 50. Зокрема, окремо дано визначення таких форм
освітнього процесу:
1) навчальні заняття;
2) самостійна робота;
3) практична підготовка;
4) контрольні заходи.
Основними видами навчальних занять у вищих навчальних закладах є:
1) лекція;
2) лабораторне, практичне, семінарське, індивідуальне заняття;
3) консультація.
Вищим навчальним закладам дано право встановлювати інші форми
освітнього процесу та види навчальних занять.
Когнітивні установки на навчання студента повинні закладатися ще на
стадії формування освітньої програми відповідного освітнього рівня.
Адекватне конструювання освітніх програм і кваліфікацій у вищій школі
надає можливість вирішити кілька взаємопов’язаних проблем [5]. По–перше,
реально запровадити компетентнісний підхід, а через нього студентоцентризм,
рішуче відійти від предметоцентризму. По–друге, забезпечити зрозумілість і
порівнюваність результатів на вчання, набутих компетентностей і кваліфікацій,
ступенів для всіх зацікавлених сторін і в такий спосіб створити надійну основу
для європейської і світової інтеграції. По–третє, розвинути культуру

144

академічної автономії і творчості ви щих навчальних закладів як запоруку
стійкого саморозвитку. По–четверте, підвищити відповідальність за створення
власних внут рішніх систем забезпечення якості освітніх програм і кваліфікацій
та їх реалізації, що додасть національній і міжнародній репутації українській
вищій школі. По–п’яте, досягти гнучкості, оперативності в реагуванні на
різноманітні потреби здобувачів і користувачів вищої освіти. По–шосте,
сприяти запровадженню в освітню теорію і практику сучасних понять,
концепцій, принципів і підходів, тобто модернізувати як наукову рефлексію,
так і практику реалізації вищої освіти в цілому. Нарешті, створити умови для
активізації, стимулювання і заохочення природнього процесу піднесення
інституційної спроможності і самостійності шляхом укрупнення, об’єднання
вищих навчальних закладів у потужні регіональні самодостатні університетські
утворення.
Основними

категоріями

студентоцентрованого

навчання

є

компетентності та результати навчання. Ці два терміни на сьогодні є
ключовими у Європейському просторі вищої освіти, їх аналізу та проектуванню
присвячено велику кількість наукових публікацій, вони були і є предметом
розгляду на багатьох болонських конференціях, об’єктом досліджень у
дисертаціях і монографіях, а також предметом багатьох дискусій та причиною
непорозумінь [4].
Згідно з методологією Тюнінг: «Результати навчання – формулювання
того,

що,

як

очікується,

повинен

знати,

розуміти,

бути

здатним

продемонструвати студент після завершення навчання. Можуть відноситися до
окремого модуля або також до періоду навчання (освітньої програми першого,
другого чи третього циклів). Результати навчання визначають вимоги до
присудження кредитів».
Закон «Про вищу освіту»: «Результати навчання – сукупність знань,
умінь, навичок, інших компетентностей, набутих особою у процесі навчання за
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певною освітньо–професійною, освітньо–науковою програмою, які можна
ідентифікувати, кількісно оцінити та виміряти».
За звичай в описі в робочій навчальній програмі дисципліни викладачем
записуються фрази на кшталт: у результаті вивчення даної дисциплі ни студент
повинен знати …, розуміти …, мати навички … тощо. Тобто, 1) при описі
результатів навчання звично використовують терміни типу: «знання»,
«уміння», «навички», «здатності» тощо; 2) результати навчання формулюються
викладачами та відображають очікування викладачів щодо результатів
освітньої діяльності.
Сучасна

методологія

полягає

в

тому,

що

результати

навчання

формулюються в термінах компетентностей.
Компетентність – динамічна комбінація знань, вмінь і практичних
навичок, способів мислення, професійних, світоглядних і громадянських
якостей, морально–етичних цінностей, яка визначає здатність особи успішно
здійснювати професійну та подальшу навчальну діяльність і є результатом
навчання на певному рівні вищої освіти
Розвиток компетентностей є метою освітніх програм, вони набуваються поступово, формуються цілою низкою навчальних дисциплін або
модулів на різних етапах даної програми, і навіть можуть починати
формуватися в рамках програми одного рівня вищої освіти, а закінчувати
формування на іншому, вищому рівні. Компетентності формуються в різних
навчальних дисциплінах і оцінюються на різних етапах.
Таким чином – результати навчання формулюються викладачами на рівні
освітньої програми, а також на рівні окремої дисципліни, а компетентності
набуваються особами, які навчаються.
Ці дві різні, хоч і близькі за своєю інтегральною сутністю, категорії
можуть характеризувати два різні, хоч і очікувано близькі, погляди на
випускника даної освітньої програми. Перший, якщо за основу взяти сукупність
результатів навчання, відображає наміри викладачів щодо змісту освіти;
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другий, в основі якого набір компетентностей, якими оволодів випускник, –
наміри замовників освітніх послуг (роботодавців).
Висновки. Загалом, перед викладачем постає складне завдання: в рамках
певної освітньої програми і змісту навчального плану сформулювати
педагогічну мету («для чого вчити?»); окреслити які задачі (професійні,
предметні, загальні) повинен вміти вирішувати студент за допомогою набутих
знань, розумінь, умінь, навиків та здатностей («чому вчити?»); вибрати для
цього певні методи навчання («як учити?»).
Для цього необхідно докорінним чином змінити як методичні, так і
педагогічні підходи до формування в першу чергу робочих навчальних програм
дисциплін з точки зору формування у відповідності до визначених в освітній
програмі компенентностей і результатів навчання, які повинні бути забезпечені
лекційним матеріалом, підтверджуватися і закріплюватися при виконанні
самостійної та індивідуальної роботи, оцінені в результаті здійснення
контрольних заходів (поточний, модульний контроль, екзамени).
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ШЛЯХИ РОЗВИТКУ ПЕДАГОГІЧНОЇ СПОСТЕРЕЖЛИВОСТІ
Синегуб М.І.
Проблема

розвитку

спостережливості привертала увагу
науковців–дослідників
початку

становлення

із

самого

педагогіки

і

психології. Учені шукали найкращі
шляхи

допомоги

людям

у

використанні можливостей, наданих
їм природою, та формуванні нових
якостей.
На кінець ХХ століття спостережливість розглядають як якість
особистості, що важлива в усіх сферах життєдіяльності. Учені вважають, що
розвиток спостережливості є однією з необхідних умов оволодіння студентами
системою знань. Спостережливість є досить значимою і для дорослої людини,
адже спостережлива людина бачить більше, розуміє глибше, тому що уловлює
малопомітні, але істотні ознаки предметів, явищ, подій. Така людина робить
більш

правильні

висновки,

тонше

осмислює

все,

що

відбувається.

Спостережливість перебудовує структуру й змісти психічних процесів людини.
Отже, розвиток спостережливості є необхідною умовою всебічного й
гармонічного формування особистості [1].
Логіка нашого дослідження передбачає, перш за все, з’ясування сутності
поняття «спостережливість». Проведений аналіз досліджень з означеної
проблеми показав, що практично всі науковці при визначенні цього поняття
наводили певний перелік психічних процесів, які, на їх думку, є для неї
основою.
Відомий психолог Б. Ананьєв вважав, що спостережливість – це
властивість сенсорної організації особистості, яка базується на процесах
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відчуття та сприймання. На його думку, саме ці психічні процеси дозволяють
розрізняти ознаки та об’єкти, які мають незначні відмінності, фіксувати їх при
мінімальному часі сприймання [2]. Цієї ж точки зору щодо визначення
спостережливості дотримується Л. Регуш. Т. Мандрикіна, даючи визначення
поняттю «спостережливість», крім сприймання і відчуття, підкреслює важливу
роль уваги, пам’яті, мислення, уяви. Вона зазначає, що спостережливість являє
собою взаємодію цих психічних функцій у єдності з емоційними та вольовими
процесами. Цієї думки дотримується І. Біла. Вона вважає, що спостережливість
– це цілеспрямоване сприймання, єдність уваги та мислення, пам’яті, складний
пізнавальний процес, у якому проявляється єдність чуттєвого та раціонального.
У дисертаційному дослідженні Г. Кіслової зазначено, що спостережливість в
системі «людина–людина» це не тільки властивість сенсорної організації
особистості, а й здатність до соціальної перцепції. Такої ж думки дотримується
і Л. Колодіна. Під спостережливістю вона розуміє здібність людини адекватно
сприймати й оцінювати основні параметри міжособистісних відносин. При
цьому адекватність, на її думку, передбачає вміння робити правильні судження
про інших людей [3]. Існує ще одна думка про сутність спостережливості. В.
Ковальов трактує спостережливість як стійку якість особистості, яка базується
на психофізіологічному процесі – спостереженні [4].
Спостережливість ґрунтується на увазі, сприйняття, мислення і пам’яті.
Увага – це спрямованість психіки (свідомості) на певні об’єкти, мають
для особистості стійку або ситуативну значущість, зосередження психіки
(свідомості), що припускає підвищений рівень сенсорної, інтелектуальної або
рухової активності. Увага може проявлятися як у сенсорних, так і мнемічних,
розумових і рухових процесах. Сенсорна увага пов’язана зі сприйняттям
подразників різної модальності (виду). У зв’язку з цим виділяють зорову і
слухову сенсорну увагу. Об’єктами інтелектуальної уваги як вищої її форми є
спогади і думки. Розрізняють три види уваги: мимовільна, довільна і
післядовільна. Мимовільна увага – це зосередження свідомості на об’єкті в
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силу якихось його особливостей. Предмети, що викликають у процесі пізнання
яскравий емоційний тон (насичені кольори, мелодійні звуки, приємні запахи),
викликають мимовільне зосередження уваги. Довільна увага – це свідомо
регульоване зосередження на об’єкті. Людина зосереджується не на тому, що
для неї цікаво чи приємно, але на тому, що повинна робити. Коли говорять про
розвиток, виховання уваги, то мають наувазі вдосконалення властивостей
уваги.

Розрізняють

такі

властивості

уваги:

обсяг,

зосередженість

(концентрація), розподіл, стійкість, коливання, переключення. Обсяг уваги
вимірюється

тією

кількістю

об’єктів,

які

сприймаються

одночасно.

Концентрація уваги є ступінь зосередження свідомості на об’єкті (об’єктах).
Розподіл уваги виражається в умінні одночасно виконувати декілька дій або
вести спостереження за декількома процесами, об’єктами. Стійкість уваги не
означає зосередженості свідомості протягом всього часу на конкретному
предметі або його окремої частини, сторони. Під стійкістю розуміється загальна
спрямованість уваги в процесі діяльності. На стійкість уваги значний вплив
робить інтерес. Виховання довільної уваги зводиться до виховання почуттів
відповідальності та тренуванні вольового зусилля. Потрібно виховувати і
домагатися мети бути уважним. Важливо тренувати довільну увагу, виховувати
спостережливість.
Спостережливість педагога – вибіркова спрямованість сприйняття, що
виявляється в легкості виділення педагогічно інформативних деталей у
діяльності та поведінці інших осіб. Педагогу, щоб навчитися спілкуватися,
потрібно насамперед бути уважним. Роль уваги педагога у спілкуванні
надзвичайно велика, вона дає педагогові можливість вибрати значимі для нього
об’єкти, не реагувати на всі; створювати своєрідний ефект комунікативного
дзеркала (зрозуміти стан іншої людини); здійснювати регуляцію і контроль за
ходом взаємодії; здійснювати рефлексію, бачити себе очима студентів,
усвідомлювати недоліки власної поведінки, які негативно впливають на
характер взаємодії. Увага є інструментом встановлення педагогічного контакту.
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Розглянемо етапи розвитку спостережливості.
Перший етап – це власне процес спостереження, який включає: а) цілісне
сприймання

предмета;

б)

аналіз

виділених

частин

і

особливостей

спостережуваного об’єкта; в) встановлення причинно–наслідкових зв’язків і
відношень між предметом розгляду, його частинами і дійсністю.
Другим етапом спостережень є підбиття підсумків, зосередження уваги на
нових

відомостях,

фактах,

ознаках

спостережуваного

об’єкта,

раніше

невідомого або знаного поверхово в загальному.
Завданням третього етапу процесу спостережень є фіксація результатів у
вигляді словесного оформлення. Реалізація завдань цього етапу – це те логічне
завершення, без чого спостереження, в якій би формі вони не проводилися,
носили б споглядальний характер [5].
Розглянемо вправи для розвитку уваги і спостережливості.
Щоб сформувати у себе педагогічну спостережливість, необхідно
навчитися управляти своєю увагою: (направляти, концентрувати і розподіляти
її), добре знати зовнішні прояви особи (жести, міміку, темп руху, тон мови і т.
д.) і по них розуміти іншу людину. Основний шлях досягнення цього – постійні
вправи і накопичення досвіду.
1. Постежте впродовж деякого часу за 1 – 2 студентами в одній з груп.
Ведіть записи спостережень. Зробіть обгрунтовані висновки про рівень
вихованості і розвиток у них тих або інших якостей особи. Наприклад, про їх
дисциплінованість, відповідальність, колективізм і т. д. Свої виведення звірте з
думками інших викладачів.
2. Запитайте у куратора однієї з груп, кого він вважає самим вихованим, а
кого – самим недисциплінованим студентом в групі. Після цього проведіть
спостереження і зберіть факти про поведінку цих студентів в різних ситуаціях.
Дайте обгрунтовані коментарі оцінкам куратора групи.
3. Перевірте свою спостережливість. Відвідайте заняття в незнайомій для
вас групі студентів. Постарайтеся вгадати, хто в групі визнаний ерудитом, хто
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відрізняється завищеними домаганнями або зайвою соромливістю, хто
займається із захопленням, а хто "як–небудь", чи є в групі люди, що грають:
особливі неофіційні ролі (наприклад, роль весельчака–гумориста). Свої
міркування звірте з думкою куратора групи.
4. "Прочитай іншого". Дається завдання: письмово описати настрій того
або іншого члена групи. Після виконання завдання студентам пропонується
прочитати свої описи, а тим, кого описали, визначити їх відповідність своєму
реальному настрою.
5. "Перевір себе". Студентам дається завдання вирішити математичний
приклад. Одночасно з їх роботою ведучий читає розповідь. Після виконання
завдання студенти повинні повідомити відповідь і переказати сенс розповіді.
6.

"Тренування

спостережливості".

Вибирають

педагога,

якому

доручається а) уважно оглянути аудиторію, відвернутися і відповісти, хто з
товаришів був уважний або неуважний, в чому це виражалося; б) так само
уважно оглянути аудиторію, відвернутися і розповісти, в якій послідовності
сидять товариші; в) уважно оглянути аудиторію, запам’ятати, як сидять
педагоги і вийти з аудиторії. В цей час педагоги роблять пересадку. Педагог
повинен увійти до аудиторії, уважно подивитися на колег і розповісти, які
сталися зміни.
7. "Тренування уміння концентрувати увагу". Уявіть, що педагогічна
аудиторія – це учбова аудиторія. Спробуйте охопити її поглядом, встановивши
тим самим великий круг уваги. Чи вдалося це вам? Якщо ні – спробуйте
звузити круг уваги до середнього і, нарешті, до малого, домагаючись чіткого і
ясного усвідомлення об’єктів, що потрапили в круг вашої уваги. Виконайте ту
ж саму вправу, починаючи зі встановлення малого круга уваги (конспект, книга
на столі) і поступово переходячи до середнього (студенти, що сидять за першим
столом, дошка) і великому кругу уваги (уся аудиторія).
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Слід пам’ятати, що, в ході спостережень можуть зустрітися непередбачені
ускладнення, виникнути найпринадніші перспективи нового у вивченні
учбово–виховного процесу.
Основне спостереження (його ще називають стандартизованим) має чітко
розроблену програму спостереження і техніку фіксації результатів у вже
випробуваних

протоколах,

таблицях

і

тому

подібне.

Така

жорстка

регламентація усіх дій дослідника дозволяє в деяких випадках залучати до
спостереження помічників (наприклад, для того, щоб фіксувати в спеціальному
протоколі число кидків по баскетбольному кільцю і число попадань).
Спостереження, які проводяться з помічниками, мають ту безперечну
перевагу, що з їх допомогою можна зібрати більшу кількість даних, зробивши
вибірку більше репрезентативною. Значну роль ці спостереження можуть
зіграти в коригуванні даних, зібраних самим дослідником, при одночасній
фіксації їм разом з помічниками елементів педагогічного процесу.
По стилю (формі) спостереження діляться на включені і невключені.
Включені спостереження, або спостереження "зсередини", передбачають
активну участь самого дослідника в тому учбово–виховному процесі, який він
повинен

аналізувати

і

оцінювати.

Зрозуміло,

подібні

спостереження

здійснюються тільки в тих випадках, коли фізичні можливості дослідника
дозволяють йому виконувати усі вимоги педагогічного процесу.
Невключене спостереження є прямою протилежністю спостереженню
попереднього виду: дослідник спостерігає з боку, не беручи особистої участі в
занятті, він є лише свідком того, що відбувається. Цей вид спостереження
зустрічається в дослідженнях набагато частіше, ніж перший.
Між цими двома полярними видами спостереження можуть існувати
проміжні, з різним співвідношенням ознак того та іншого виду.
Відкритими спостереженнями називаються такі, при яких і ті, що
навчаються, і викладач знають, що за ними ведеться спостереження.
Спостереження цього виду найширше поширені, оскільки не вимагають яких–
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небудь додаткових організаційних заходів. Це, мабуть, їх єдина перевага. Річ у
тому, що найбайдужіші, що навчаються, і найдосвідченіший педагог не
залишаться байдужими до того, що за ними спостерігають. Це може виразитися
у будь–яких їх діях і реакціях.
Приховане спостереження (чи спостереження "інкогніто"), навпаки,
припускає, що ні ті, що навчаються, ні викладач не знають про те, що за їх
діями ведеться спостереження. Основна перевага прихованого спостереження
полягає в тому, що поведінка тих, що навчаються, і викладача залишається
природним. Проте при використанні прихованого спостереження дослідник
повинен розв’язати дві проблеми: одну етичного плану, іншу – організаційного.
Висновки.
Однією з форм довільного сприймання є спостережливість. Під ним
розуміють цілеспрямоване, планомірне сприймання об’єктів, у пізнанні яких
зацікавлена людина. Воно допомагає людині простежити явище в розвитку,
помітити в нім кількісні і якісні зміни. Спостереження, в порівнянні з активним
мисленням, дає можливість людині виділити головне, важливе, відокремити
його від другорядного, випадкового. Будучи тісно пов’язаним з особливостями
розуму, волі і почуттів людини, спостереження розкриває внутрішню
активність людини.
Спостереження розпочинається з постановки завдання. На його основі
виділяють об’єкт спостереження і умови, в яких воно проводитиметься. Саме
завдання найчастіше реалізується через послідовне виконання ряду простих
завдань. На їх основі складають план проведення спостереження. Його можна
реалізувати за наявності у спостерігача відповідної попередньої підготовки, яка
включає у себе володіння певними знаннями, навичками і уміннями,
методикою спостереження.
Отже, ознаки професійної спостережливості:
1. Здатність тривалий час зберігати стійку увагу, незважаючи на
виснаженість і сторонні подразники.
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2. Здатність вести спостереження за багатьма характеристиками об’єкту, а
також за великою кількістю об’єктів.
3. Вміння розподіляти увагу при виконанні декількох дій, функцій,
завдань.
4. Здатність помічати зміни в оточенні, не концентруючи свідомо на них
увагу.
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ТИПОВІ МОДЕЛІ СПІЛКУВАННЯ ПЕДАГОГІВ І ЇХ ВПЛИВ НА
ПРОДУКТИВНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ
Стойловська О.М.
Деякі види людської праці просто неможливі без спілкування. Саме таким
видом діяльності є робота педагога. Структура педагогічної праці нараховує, на
думку психологів, більше 200 компонентів, але однією з найскладніших його
сторін є спілкування, коли відбувається вплив особистості на особистість.
Перед кожним педагогом ВУЗу постає проблема взаємодії зі своїми
студентами.

Досвід

свідчить,

що

знання

і

вміння

спілкуватися

необхідні для того, щоб вступати в контакт зі своєю аудиторією, впливати на
мотиви їх вчення, зацікавлювати студентів викладанням предмета і власною
особистістю. Без цього процес навчання буде носити формальний, безособовий
характер і не принесе задоволення ні самому педагогу, ні його учням, ні
суспільству в цілому. Спілкування в педагогічній роботі дуже важливо. Часом
саме складності спілкування визначають наше ставлення до педагогічної
роботи і ставлення студента до викладача. Педагогічне спілкування має певну
структуру,

специфіку і

технологію реалізації, якими

педагоги часом

опановують стихійно. Але можна з упевненістю сказати – вчитися
педагогічному спілкуванню потрібно і необхідно.
Актуальність досліджуваної теми визначаться необхідністю дослідження
моделей спілкування педагогів та їх впливу на продуктивність діяльності
студентів. Кожна людина залежно від характеру, поглядів, психічних
особливостей виробляє власний стиль спілкування – сукупність найтиповіших
ознак поведінки у цьому процесі. Під стилем педагогічного спілкування
розуміють індивідуально–типологічні особливості соціально–психологічної
взаємодії педагога та учнів. Стиль педагогічного спілкування – усталена
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система способів і прийомів, які використовує вчитель під час взаємодії з
учнями, їхніми батьками, колегами по роботі.
Відокремлюють три загальних стиля спілкування педагогів з учнями:
авторитарний, ліберальний, демократичний.
Авторитарний стиль спілкування характеризується тим, що педагог сам
вирішує всі питання життєдіяльності колективу, визначає кожну конкретну
мету, виходячи з власних установок; суворо контролює виконання будь–якого
завдання і суб’єктивно оцінює досягнуті результати.
Ліберальний

(поблажливий,

анархічний)

стиль

спілкування

характеризується прагненням педагога не брати на себе відповідальності.
Формально виконуючи свої обов’язки, педагог, що обрав такий стиль,
намагається

самоусунутися

від

керівництва

колективом,

уникає

ролі

вихователя, обмежується виконанням лише викладацької функції. Ліберальний
стиль є засобом реалізації тактики невтручання. яка ґрунтуєте ся на байдужості
і незацікавленості проблемами шкільного життя. Наслідки такої позиції –
втрата поваги, погіршення дисципліни, нездатність позитивно впливати на
особистісний розвиток учнів.
Демократичний

стиль

спілкування

передбачає

зорієнтованість

на

розвиток активності , залучення кожного до розв’язання спільних завдань.
Залежно від продуктивності виховного впливу розрізняють такі стилі
педагогічного спілкування (В. Кан–Калик):
1. Спілкування на основі захоплення спільною творчою діяльністю. Цей
стиль ґрунтується на єдності високого професіоналізму педагога та його
етичних поглядів. Адже захоплення тим, що цікаве учням, – результат не лише
комунікативної діяльності педагога, а й значною мірою його ставлення до
педагогічної діяльності загалом. Засадовим для нього є активно–позитивне
ставлення до студентів, закоханість у справу, що передається студентам,
співроздуми та співпереживання щодо цікавих і корисних заходів. За такими
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викладачами студенти ходять слідом, бо вони сповнюють їхнє життя радістю,
гордістю за успіхи у колективних справах.
2.

Спілкування

на

основі

товариської

прихильності. Товариська

прихильність є важливим регулятором спілкування загалом і педагогічного
зокрема. Ще А. Макаренко стверджував, що педагог, з одного боку, має бути
старшим товаришем і наставником, а з іншого – співучасником спільної
діяльності. Демонстрація дружнього ставлення — запорука успішної взаємодії.
Цей стиль базується на особистісному позитивному сприйнятті студентами
викладача, який виявляє приязнь, повагу до них. Це позитивний стиль
спілкування, проте в перспективі його розвитку слід мати творчий союз на
підставі захоплення справою. Окремі педагоги неправильно інтерпретують
стиль дружби і перетворюють дружні стосунки на панібратські, що негативно
впливає на весь навчально–виховний процес.
3. Спілкування–дистанція. Сутність такого спілкування полягає в тому,
що в системі стосунків педагога і учнів запобіжником є дистанція. Проте й тут
має бути міра. Гіпертрофована дистанція призводить до формалізації
спілкування вчителя й учнів, перешкоджає створенню справжньої творчої
атмосфери. Безперечно, дистанція повинна існувати, але має випливати із
загальної логіки стосунків учителя і учнів, а не диктуватися вчителем. Якщо
дистанція стає домінантою педагогічного спілкування, одразу різко знижується
загальний творчий рівень спільної діяльності педагога та учнів. Це спричинює
формування між ними авторитарних стосунків, що зрештою негативно
позначається на результатах виховання.
4.

Спілкування–залякування.

Цей

стиль

спілкування

зумовлений

насамперед невмінням організувати продуктивне спілкування на основі
захоплення спільною діяльністю. Щодо розвитку творчості або здійснення саме
виховного впливу на учнів, а не просто ситуативного керування їхньою
поведінкою цей стиль спілкування є безперспективним.
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5. Спілкування–загравання. Сутність його полягає в завоюванні дешевого
авторитету, що суперечить вимогам педагогічної етики. Російський педагог
Віктор Кан–Калик (1946–1993) описав декілька типових моделей спілкування,
які містять певні недоліки і помилки:
а) "Монблан". Учні поважають учителя за його знання, але він стоїть "над
учнями" і "не опускається" до довірливого спілкування з ними. Це не тактика, а
наслідок його характерологічних особливостей. Таку позицію, безперечно,
може займати тільки хороший викладач. Це один із варіантів спілкування–
дистанції. Педагог підноситься над аудиторією, як гірська вершина. Він
відірваний від студентів, мало цікавиться особистістю студента та своїми
взаєминами з ним. Спілкування зводиться лише до повідомлення інформації.
Подібна модель формалізує всю систему навчально–виховного процесу,
формує в студентів пасивну позицію у педагогічній взаємодії.
б) "Китайська стіна". Ця модель є типовим відображенням спілкування–
дистанції. Педагог навмисно відгороджується від учнів, демонструючи свою
владу і переваги, що зумовлене такими якостями характеру, як підвищене
самолюбство і гордість або педантизм та емоційна холодність. Спілкування має
переважно формальний характер, а поведінка педагога найчастіше є
авторитарною. Характеризує таке спілкування педагога зі студентом, коли
педагог намагається підкреслити свою зверхність, виявляє зневажливе
ставлення до нього;
в) "Локатор". Спілкування здійснюється вибірково, викладач переважно
взаємодіє з окремими студентами або частиною групи (сильними чи, навпаки,
слабкими). Це є результатом недостатнього розвитку комунікативних якостей,
зокрема розподілу уваги;
г) "Глухар". Педагог не сприймає групу, переважно чує тільки самого
себе, тобто спілкування практично відсутнє або одностороннє. Зумовлене воно
неповноцінністю комунікативних якостей учителя;
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ґ) "Робот". На занятті педагог не відступає від програми, не реагує на
зміни. Існує слабкий зворотний зв’язок. Така поведінка характерна для людей з
ознаками інертності вищої нервової діяльності;
д) "Я сам". Викладач не дає студентам виявляти ініціативу, усе робить
сам. За такого ведення заняття спілкування має обмежений характер. Це
зумовлене авторитарністю педагога;
е) "Гамлет". Спостерігається невпевненість педагога в собі і результатах
спілкування. Він часто сумнівається в тому, що його розуміють, сприймають
позитивно, і це знижує ефект його педагогічного впливу;
є) "Друг". Педагог намагається підтримувати з учнями дружні стосунки
без належної дистанції, унаслідок чого втрачає владу. Таке трапляється в
педагогів із сангвінічним темпераментом або у тих, хто легковажний, кому не
вистачає твердості і вимогливості.
В особистісно–груповому педагогічному спілкуванні, з одного боку,
виступає педагог, а з іншого — студентська група. У психологічній структурі
особистісного групового спілкування можна виокремити кілька етапів.
1. Підготовка педагога до спілкування. На цьому етапі педагог мусить
спланувати процес і зміст спілкування з урахуванням цілей і змісту заняття.
При цьому заздалегідь обирається емоційний настрій на майбутнє заняття,
виходячи зі складу і чисельності групи, індивідуальних особливостей студентів,
набутого досвіду спілкування. Обдумуються "ліричні відступи" як можливе
заповнення пауз, способи реагування на очікувану поведінку студентів тощо. За
такої підготовки необхідно уникати повторення (те, що було вдалим в іншій
аудиторії або на іншому потоці, зовсім не обов’язково буде вдалим цього разу).
Шаблон у груповому спілкуванні дуже зменшує авторитет педагога.
2. Вступ до педагогічного контакту і початковий момент взаємодії з
групою.
На цьому етапі з’ясовується можливість реалізації задуманого плану
спілкування. При встановленні контакту в спілкуванні важливу роль відіграє не
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шаблонність, а оригінальність поведінки викладача. Увійшовши до аудиторії,
варто звернути увагу присутніх на щось незвичайне (а незвичайне є завжди і в
усьому: в чисельності аудиторії, в розміщенні учнів, в підготовці методів
навчання, в санітарному стані приміщення та ін.). Реакція на це незвичайне "тут
і зараз" завжди сприймається аудиторією позитивно, за умови, звичайно, що ця
реакція доброзичлива, безпосередня і нестандартна.
3. Організація і управління спілкуванням у ході проведення заняття
(лекції, семінару).
На цьому етапі викладач здійснює задуману систему комунікацій, подає
речові діяння, підбирає і реалізує адекватні ситуації, способи спілкування і
передачі інформації, підтримує контакт з аудиторією. На третьому етапі
реалізується комплекс комунікативної взаємодії суб’єктів педагогічного
процесу

на

трьох

рівнях:

емоційному,

когнітивному

і

соціально–

психологічному. Емоційний, поверховий рівень визначає зручність ситуації
спілкування, але не характеризує змістовних його сторін. Когнітивний рівень
пов’язаний з предметною стороною спілкування. На цьому рівні розв’язується
пояснювальний

процес

–

стрижневий

елемент

особистісно–групового

педагогічного спілкування.
Спілкування на соціально–психологічному рівні визначає міжособистісні
і групові стосунки педагога з студентами. Тут мистецтво спілкування тісно
переплітається з технологією навчання, організацією роботи студентів. Однак
не слід забувати, що в будь–якій педагогічній технології головним є студент.
Тому при реалізації тієї чи іншої технології, підкорюючи поведінку студентів,
не слід забувати про індивідуальні особливості особистості студентів.
Дотримання правил педагогічного спілкування вбереже педагога від багатьох
труднощів та помилок, які підстерігають його в практичній діяльності. Стислий
їх виклад можна звести до таких пунктів:
1. Успіх педагогічної діяльності насамперед залежить від культури
спілкування.
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2. Моделюйте спілкування не "від себе", а від студентів, їх потреб та
інтересів.
3. Орієнтуйте своє педагогічне мовлення на конкретного студента, а не на
абстрактну групу.
4. Використовуйте різні види спілкування.
5. Спілкуйтесь із студентами на взаємних інтересах, проте не
організовуйте спілкування "по вертикалі", зверху вниз.
6. Постійно враховуйте психологічний стан окремих вихованців і
колективу загалом.
7. Дивіться на себе збоку, постійно аналізуйте свої вчинки й дії.
8. Вмійте слухати студентів, зважайте на їхню думку.
9. Намагайтеся зрозуміти настрій аудиторії, на цій основі моделюйте
спілкування з нею.
10. Спілкування не повинно призводити до конфліктів, а запобігати їм.
11. Не принижуйте людської гідності.
12. Спілкування має бути систематичним. Не залишайте поза увагою
"незручних" для вас студентів.
13. Будьте ініціативним у спілкуванні.
14. У процесі спілкування враховуйте стать вихованців.
15. Уникайте штампів, постійно шукайте нові форми, засоби, методи і
прийоми.
16. Долайте негативні установки стосовно конкретного студента.
17. У процесі спілкування уникайте абстрактної критики, оскільки це
породжує опір.
18. Якомога частіше усміхайтеся: це викликає позитивні емоції, спонукає
до продуктивного спілкування.
19. У процесі вашого спілкування частіше висловлюйте схвалення,
заохочення.
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20. Відкрито виявляйте в студентському колективі своє ставлення до
вихованців.
21. Постійно розвивайте свою комунікативну пам’ять, запам’ятовуючи
педагогічні ситуації, їх перебіг.
22. Якщо назріває потреба в індивідуальній бесіді, завчасно розробіть її
план.
23. У процесі спілкування в центрі уваги має бути особистість студента,
його гідність.
24. Враховуйте соціально–психологічне зростання студентів.
25. Систематично аналізуйте процес спілкування.
26. Технологія й тактика спілкування мають бути скеровані на усунення
психологічних бар’єрів між педагогом та студентом.
27. Враховуйте в процесі спілкування індивідуальні особливості,
темперамент, характери студентів.
28. Окремо обдумуйте особливості спілкування з важковиховуваними
студентами.
29. У процесі спілкування не зловживайте своїми перевагами як
керівника–викладача.
30. Постійно удосконалюйте інструмент спілкування — власне мовлення.
Отже, педагогічне спілкування буде продуктивним лише тоді, коли
ґрунтуватиметься на повазі до особистості учнів, розумінні їх потреб та
інтересів, на вмінні правильно оцінювати ситуації і обирати необхідний тип
спілкування.
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ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СТИЛІВ СПІЛКУВАННЯ
ПЕДАГОГІВ

Субчинська О.М.
асистент кафедри
менеджменту ІБЕІТ ОНПУ
Людину, яка виступає перед групою

називають промовець, лектор,

викладач, яким властиві публічне мислення, мистецтво говоріння, ораторське
мистецтво, мистецтво слова. Саме слово є найважливішою зброєю лектора.
Ще в старовину говорили: «Слово — що камінь: коли метне його рука,
то вже потім назад не повернеш …» (Сервантес). «Слово — то мудрості
промінь, слово — то думка людська» (Олена Пчілка). «Чи не відаєте, що міра
слову – не мовець, а слухач?» (Платон). "Слово наполовину належить тому, хто
говорить, а наполовину тому, хто слухає". У двосторонній взаємодії того, хто
виступає, і групи людей, які його слухають, ініціативнішим є промовець. Як
суб’єкт спілкування він повинен мати певні характеристики, нахил до
конкретної діяльності, готовність до неї та включення у неї. Для публічного
виступу перед великою групою людей промовець повинен мати ще й
ораторське мистецтво, тобто високий ступінь володіння словом [1, 2].
Дослідження свідчать про те, що 50 % уваги аудиторія приділяє тому, як
говорить промовець, 42 % — тому, як він виглядає, і лише 8 % — тому, що він
говорить [3]. Досвідчені промовці вміють швидко адаптуватися в аудиторії і
розмовляти мовою своїх слухачів. Неабияке значення вони приділяють тому,
щоб виглядати щирими, та такими, що заслуговують на довіру.
Складність ораторського мистецтва як способу переконання полягає в
тому, що будь–який публічний виступ має на меті вплинути на людей. При
цьому "цінністю є не сама по собі мова оратора і не звучність його голосу, а те,
наскільки він поділяє погляди народу і наскільки любить і ненавидить тих же
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людей, що й вітчизна" — ці слова належать великому оратору античності
Демосфену [4, с. 291].
Спілкуючись,

люди

обмінюються

інформацією,

узагальненнями,

думками, почуттями. Тому спілкування можна охарактеризувати так:
– комунікація, приймання і передавання інформації (зрозуміло, що
інформацію можна також отримувати завдяки спостереженню);
– взаємодія, взаємовплив, обмін думками, цінностями, діями;
– сприймання та розуміння один одного, тобто пізнання Себе та Іншого.
Серед багатьох визначень поняття «спілкування» представимо найбільш,
на нашу думку, об’єктивні [5]:
– складний багатоплановий процес встановлення і розвитку контактів між
людьми, породжуваний потребами спільної діяльності і включає в себе обмін
інформацією, вироблення єдиної стратегії взаємодії, сприйняття і розуміння
іншої людини [6];
– це міжособистісна та міжгрупова взаємодія, основу якої становить
пізнання один одного і обмін певними результатами психічної діяльності
(інформацією, думками, почуттями, оцінками тощо);
– багатоплановий процес налагодження і розвитку контактів між людьми,
який передбачає обмін інформацією, певну стратегію і тактику взаємодії,
сприймання і розуміння суб’єктами спілкування один одного.
За визначенням Ш. Амашвіллі «Спілкування вчителя з учнями – це як
обмін речовин в організмі людини, його порушення викликає різноманітні
захворювання» [7]. Отже, спілкування – це різноманітні контакти між людьми,
зумовлені потребами спільної діяльності. Від того як сприймають інформацію
студенти в процесі спілкування (візуально, акустично, кінетично) залежить
використання педагогом майбутнього стилю спілкування.
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Особливості спілкування індивіда в тій чи іншій конкретній ситуації
справді неможливо зрозуміти і пояснити без врахування специфічних
характеристик і параметрів самої ситуації. Але під стилем розуміють не
спілкування особистості взагалі і не його ситуаційно специфічні особливості, а
лише характерні, типові для ситуацій, які відрізняються індивідуальною
специфічністю,

відносною

стабільністю

і

трансентуаційністю,

тобто

тенденцією виявлятися в об’єктивно відмінних ситуаціях соціальної взаємодії
(у рамках певної сфери життєдіяльності або соціальної групи) [8].
До особистісних якостей, які визначають стиль спілкування, належать
ставлення

вчителя

до

дітей

(активно–позитивне,

пасивно–позитивне,

ситуативно–негативне, стійке негативне) та володіння організаторською
технікою. Залежно від ставлення педагог обирає найзручніші для нього способи
організації діяльності студентів: або він захоплює власним прикладом, або
вміло радиться з приводу справи, або ж наказує зробити. Стиль керівництва, як
і ставлення, є складником загального стилю спілкування викладача. Професія
педагога належить до соціономічних видів праці, де спілкування, що
супроводжує трудову діяльність, перетворюється на професійно значущий
чинник.
У процесі спілкування завжди відбувається обмін інформацією, тобто
комунікація. Вербальна комунікація за допомогою слова – основна і
найдосконаліша форма людського спілкування. Немовні засоби спілкування,
супроводжуючи вербальне повідомлення, створюють підтекст, який полегшує,
поглиблює і збагачує сприймання інформації, що передається.
Кожна людина залежно від характеру, поглядів, психічних особливостей
виробляє власний стиль спілкування [8–10] : сукупність найтиповіших ознак
поведінки у процесі взаємодії слухача та співрозмовника; індивідуально–
стабільна форма комунікативної поведінки людини, яка виявляється в будь–
яких умовах взаємодії – у ділових і особистісних стосунках, у стилі керівництва
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і виховання дітей, способах прийняття рішень і розв’язання конфліктів, у
прийомах психологічного впливу на людей.
Стиль спілкування характеризується передусім такими параметрами, як
мінливість, ситуаційна адекватність та специфічність. Він становить рухливу,
мінливу залежно від ситуації систему використання засобів і способів
спілкування. На основі ступеня адекватності засобів і способів спілкування
ситуаційним умовам, в яких відбувається взаємодія, виділяють гнучкий,
ригідний та перехідний стилі [8].
Гнучкий стиль характеризується високим рівнем орієнтації в ситуації
спілкування адекватного оцінкою інших та самооцінкою, розумінням підтексту
спілкування, емоційного стану співбесідника. Ригідний стиль відрізняє
відсутність достатнього аналізу своєї і чужої поведінки, неадекватна оцінка
інших і самооцінка, погане володіння собою, нерозуміння підтексту
спілкування, відсутність вміння знаходити доцільну форму спілкування для
здійснення ефективного впливу на співрозмовника. Перехідний стиль є
проміжним. Для нього характерний вияв певною мірою як одних, так і інших
тенденцій, тобто розуміння людей і ситуацій неповне, вплив на інших не
завжди ефективний і відповідний ситуації.
У ВУЗах і школах мають панувати конструктивний діалог компетентного
педагога

з

учнями,

демократичний

стиль

спілкування,

сприятливий

психологічний клімат і атмосфера толерантності в учнівських і педагогічному
колективах. Для цього слід учитися мистецтву спілкування. Щоб досягти
успіху у спілкуванні з учнями, потрібно насамперед дотримуватися загальних
вимог до педагогічного

спілкування, найважливішими

серед

яких є:

стриманість, тактовність, толерантність, емпатійність, культура мови, повага до
учня, опора на його позитивні якості, встановлення зворотного зв’язку з
вихованцями, співпраця з ними.
Педагогічний такт (лат. taktus– відчуття) – творче вміння обирати в
кожній ситуації такий стиль поведінки, який оберігає честь і гідність кожного
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учня, не принижуючи і не возвеличуючи його. Це сильний засіб, за допомогою
якого вихованців можна перетворити на своїх спільників чи, навпаки,
суперників. Обов’язковою передумовою педагогічного такту є знання
індивідуальних особливостей кожного учня.
Стиль спілкування детерміновано контекстом діяльності, в яку воно
включене, а тому індивідуально–типологічні особливості взаємодії педагога зі
студентами визначаються як стиль педагогічного спілкування [6–12]:
– це не лише сукупність стабільних у часі, трансситуаційних способів,
прийомів та експрессивних проявів спілкування педагога, але й особистісне
надбання вчителя, що є результатом його професійного самовизначення і само
актуалізації;
– усталена система способів і прийомів, які використовує вчитель під час
взаємодії з учнями, їхніми батьками, колегами по роботі.
Щоб

оволодіти

мистецтвом

педагогічного

спілкування,

педагогу

необхідно розвивати в собі:
– здатність до рефлексії, усвідомлення власної поведінки в спілкуванні;
– уміння відчувати інтелектуальні, емоційні, морально–вольові стани
учнів і розуміти іншу людину;
– здатність не лише сприймати і налагоджувати контакти з учнями, а й
активно впливати на них, оволодівати способами педагогічних впливів.
У стилі спілкування відображаються особливості комунікативних
можливостей учителя, характер взаємин педагога і вихованців, творча
індивідуальність педагога, особливості учнівського колективу. Умовами
ефективності педагогічного спілкування є:
– володіння психолого–педагогічними якостями й уміннями;
– володіння педагогічним тактом;
– уміння "подати" себе;
– мовленнєва культура;
– гуманістична спрямованість;
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– знання правил спілкування.
Процес спілкування з вихованцями має ґрунтуватися на таких принципах:
– гуманізму: повага до особистості, її гідності, турбота про її захист;
– демократизму: врахування думки членів колективу, всіляка підтримка
ініціативи кожної особистості;
– індивідуально–особистісного підходу: вивчення рівня і особливостей
розвитку вихованців, урахування їх у конкретних умовах;
– оптимізму: віра у становлення соціальної зрілості вихованців,
навіювання їм тенденції бути кращими, прагнення до позитивних дій;
– наступності: узгодженість дій усіх, хто має відношення до конкретної
особистості (батьків, учителів–вихователів, керівників дитячих закладів),
вироблення єдиних правил взаємин;
– емоційності: моделювання технологій спілкування на позитивних
емоціях.
За активно–позитивного ставлення педагог виявляє ділову реакцію на
діяльність учнів, допомагає їм, реалізує інші потреби в неформальному
спілкуванні. Вимогливість, поєднана із зацікавленістю в учнях, викликає
взаємодовіру, розкутість, комунікабельність. Пасивно–позитивне ставлення
фокусує увагу вчителя на вимогливості та суто ділових стосунках. Таке
спілкування характеризується сухим, офіційним тоном, неемоційністю, що
збіднює спілкування і гальмує творчий розвиток вихованців.
Ситуативно–негативне ставлення, що залежить від зміни настрою
вчителя, породжує в дітей недовіру, замкненість, нерідко лицемірство,
брутальність тощо.
Викликаючи негативне ставлення до себе, учитель працює і проти
предмета, який викладає, і проти школи, і проти суспільства загалом. Стійке
негативне
образливих,

ставлення

характеризується

принизливих

висловів,

професійної етики, педагогічного такту.

виявом
постійним

грубості,

використанням

недотриманням

правил
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На основі особливостей взаємодії педагога, що виконує керівні функції
учнями або колективами виділяють такі стилі спілкування:
Авторитарний стиль (лат. – влада) ґрунтується на безпосередньому
підкоренні окремої людини або колективу владній особистості. Педагог–
вихователь, що стоїть на позиціях авторитаризму, одноосібно визначає напрями
діяльності учнів, регламентує кожен крок вихованців, пригнічує будь–яку
ініціативу.
Домінантні засоби впливу: розпорядження, вказівки, накази, інструктажі,
жорсткий контроль, гальмування творчих намагань. За такого стилю
спілкування вчитель сам вирішує всі питання життєдіяльності класу, визначає
кожну конкретну мету, виходячи лише з власних установок; суворо контролює
виконання будь–якого завдання і суб’єктивно оцінює досягнуті результати. Цей
стиль керівництва є засобом реалізації тактики диктату й опіки, і у випадку
протидії школярів владному тиску вчителя, веде до конфронтації.
До авторитарного стилю варто ставитись діалектично. У процесі
початкового етапу розвитку колективу керівник може застосовувати окремі
елементи авторитарного стилю. Лише з часом, коли члени колективу
починають розуміти керівника, підтримувати його, педагог повинен виявити
мудрість і відійти від авторитарних методів спілкування та поступово
перебудувати свої стосунки з членами колективу на засадах демократизму.
Якщо в суспільстві, в колективі незмінно "працює" авторитарний стиль
міжособистісних стосунків, це призводить до застою, своєрідного ступору в
розвитку суспільства, окремих груп і членів такого суспільства. Тоталітарна
система правління державою, колективом у всіх випадках може триматися
лише на авторитаризмі. Його наслідки згубні для людини в сенсі фізичного,
психічного й особливо соціального розвитку.
В умовах авторитаризму зовні ніби все гаразд: є міцна дисципліна, всі
слухняно виконують волю керівника, більшість звикла до такого стилю. Не
треба виявляти ініціативу, ніякої тобі творчості і самодіяльності. Все вирішує
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керівник. У результаті колектив, за висловом А.С. Макаренка, "загниває",
розпочинається його руйнування. Окремі особистості залишають такий
колектив, інші чинять спротив. Ця закономірність стосується не лише окремих
первинних колективів (шкільних, виробничих, сімейних), але і більш
масштабних спільнот.
Демократичний стиль (лат. demokratia – влада народу, народовладдя)
ґрунтується на врахуванні думки колективу в організації життєдіяльності
вихованців. Педагог спільно з членами колективу визначає завдання,
організовує діяльність вихованців на виконання усвідомлених ними завдань,
заохочує ініціативу всіх членів колективу, радиться з ними щодо пошуків
шляхів і засобів розв’язання завдань, розвиває самоуправління, залучає
активістів до виконання керівних функцій. На засадах демократичного стилю
розвивається педагогіка співробітництва.
Демократичний

стиль

сприяє

створенню оптимальних

умов

для

всебічного розвитку особистості, утвердження її в колективі. І головне – сприяє
соціальному і психічному розкріпаченню людини, використанню духовних сил
членів колективу, суспільства загалом для суспільного блага. За такого стилю
спілкування вчитель орієнтований на розвиток активності учнів, залучення
кожного до розв’язання спільних завдань. Основу керування в даному випадку
складає опора на ініціативу класу. Демократичний стиль — найбільш
сприятливий спосіб організації реального співробітництва педагога і школярів.
Не можна плутати демократичний стиль спілкування зі вседозволеністю,
анархією, як це має місце в окремих країнах, які в соціальному розвитку
перейшли від тоталітарної системи до демократичної, від диктатури однієї
особи до колективного правління. Тут має діяти диктатура закону, а не
диктатура натовпу. Не варто забувати давній принцип спілкування, в основі
якого лежить постулат: "Щоб бути вільною людиною, треба залишатися рабом
закону".
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В

останній

період

окремі

дослідники

педагогічної

спадщини

А.С. Макаренка схильні звинувачувати його в тоталітаризмі, називаючи
апологетом авторитарної педагогіки. Насправді ж, якщо уважно і неупереджено
проаналізувати педагогічну діяльність А.С. Макаренка, можна переконатися,
що в процесі керівництва колективом він ішов від авторитаризму до демократії.
На певному етапі зрілості колективу всі питання життєдіяльності колонії
ім. Максима Горького, а потім комуни імені Дзержинського розв’язувалися за
участю всіх членів колективу — вихователів і вихованців. З метою дієвості
демократичного стилю спілкування варто спільно а колективом вихованців з
урахуванням думок і побажань усіх його членів чітко визначити напрями
діяльності, норми поведінки, "правила гри" і домагатися їх виконання кожним.
Ліберальний стиль спілкування (лат. liberalis – вільний) ґрунтується на
безпринципному, байдужому ставленні педагога як до позитивних, так і до
негативних дій вихованців, характеризується потуранням будь–яким їхнім діям.
Вихователь схильний не втручатися в життєдіяльність колективу; не виявляє
активності й ініціативи в керівництві колективом, пасивно спостерігає за
подіями, самоусувається від відповідальності за стан справ. Прихильники
такого стилю виправдовують свої дії тим, що нібито обстоюють ідею свободи
особистості.
Насправді ж такий стиль (а його можна спостерігати в сімейних,
шкільних, виробничих та інших колективах) залишає особу наодинці з собою,
віддає її на волю обставин, які можуть бути сприятливими, а можуть бути і
шкідливими для неї. Залишати людину, особливо дитину, яка ще не має
достатнього соціального досвіду на волю випадку, — вияв безвідповідальності
педагога.
Такий стиль спілкування характеризується прагненням педагога не брати
на себе відповідальність. Формально виконуючи свої обов’язки, учитель, що
застосовує подібний стиль, намагається самоусунутися від керівництва
колективом школярів, уникає ролі вихователя, обмежується виконанням лише
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викладацької функції. Зазначений стиль є засобом реалізації тактики
невтручання, в основі якої лежить байдужість і незацікавленість проблемами
шкільного життя. Наслідком такої позиції вчителя є втрата поваги і контролю
над школярами, погіршення дисципліни, нездатність позитивно впливати на
особистісний розвиток учнів.
В таблиці 1 представлені плюси та мінуси використання авторитарного,
демократичного та ліберального стилів.
До типів індивідуальних стилів педагогічного спілкування відносять:
− –м’який тип (учителі налагоджують із дітьми емоційно–особистісні
стосунки, а їх педагогічне спілкування відзначається м’якістю та делікатністю);
− формально–жорсткий тип (учителі надають перевагу спілкуванню з
учнями на формально–рольовому рівні і характеризуються жорсткістю та
авторитарністю);
− системно–цілісний

тип

("гнучкі"

учителі

однаково

успішно

використовують м’які та жорсткі операції на рівні емоційно–особистісного
спілкування і на діловому рівні).
Прогресивний

американський

психолог,

фундатор

сімейного

консультування В. Сатир, виходячи із психологічних якостей особистості,
виокремлює такі типи співрозмовників: запобігливий, звинувачувальний,
розважливий, віддалений і врівноважений [18].
Запобігливий тип — така людина в розмові прагне догодити іншим, часто
вибачається, не вступає в суперечки. Вона говорить так, ніби нічого не може
зробити сама, не діставши схвалення інших, погоджується з будь–якою
критикою на свою адресу, вдячна вже за те, що з нею розмовляють. Таку
людину іноді називають миролюбцем. Запобігливий тип у бесіді скаже:
"Вибачте будь ласка, у мене нічого не виходить, а Ви так добре все знаєте та
вмієте".

175

Таблиця 1
Стилі спілкування (переваги та недоліки у використанні)
+

–
Авторитарний

Підтримування високого рівня
дисципліни

та

результативності

• диктат ;
• пригнічення самостійності та

навчального процесу, проте лише за ініціативи учнів;
умови

постійного

демонстрування

влади вчителя

• несприятливий психологічний
клімат;
• гальмує

формування

колективістських якостей;
•

розвиває

у

дітей

невпевненість;
• підсвідомий

протест

учня

проти диктату вчителя (девіації та
девіантна поведінка).
Ліберальний
Високий

розвиток

ініціативності учнів.

Учні

самостійно

свої шкільні проблеми.

втрата поваги і контролю

над школярами;

Зосередженість уваги на учнях,
на їх інтересах.

•
•

погіршення дисципліни;

•

тактика

вирішують основі

якої

невтручання,

лежить

незацікавленість

байдужість

в
і

проблемами

шкільного життя;
•

відсутність

стійкої

педагогічної позиції;
•

нездатність

позитивно

впливати на особистісний розвиток
учнів.
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Демократичний
Вчитель є зразком, прототипом
дорослості,

гідною

моделлю

для

наслідування.

•

найскладніший стиль;

•

потребує

стійкої

позиції

вчителя;

Учитель

виконує

радше

•

великі

затрати

сил

те

функцію арбітра, ніж судді, він не енергії вчителя.
перешкоджає
позитивного
уникає

формуванню
«Я–образу»

засудження

учня

й

незадовільних

вчинків «з висоти кафедри».
Вчитель

допомагає

дітям

власні

дії,

усвідомлювати
обмірковувати

їх

і

передбачати

можливі наслідки.
Звинувачувальний тип — це така людина, що постійно шукає винних. Він
— диктатор, господар ситуації, часто поводиться зухвало, говорить різко й
жорстко, перебиває інших, не даючи людям договорити до кінця. Людина цього
типу прагне в такий спосіб завоювати авторитет, владу над іншими, дістає від
цього задоволення. У глибині свідомості вона знає, що без інших нічого не
варта, і тому радіє, якщо інші люди їй підкоряються. Звинувачувальний тип у
бесіді скаже: "Ви завжди запізнюєтесь на роботу і ще й на роботі витрачаєте час
неефективно. Це нікуди не годиться. Слухайте, що я вам говорю".
Розважливий тип (або комп’ютер) — це дуже коректна, надто спокійна
людина, яка все розраховує наперед, має монотонний голос, вибудовує довгі
фрази. Розважливий тип у бесіді скаже: "Якщо Ви так хочете, то я все зроблю
для того, щоб Ви були спокійні, все було добре і не було ніяких проблем".
Віддалений тип — така людина начебто знаходиться в іншому місці, не
реагує на жодні запитання, часто говорить недоречно, невчасно і невлучно.
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Віддалений тип у бесіді скаже: "Ну й добре. Нехай буде так, а може не так, я не
знаю". Ці чотири моделі спілкування свідчать про занижену самооцінку
людини, відчуття нею власної неповноцінності.
Врівноважений тип — до інших ставиться відкрито, чесно, ніколи не
принижує людську гідність. Поведінка такої людини послідовна, гармонійна.
Люди такого типу спілкування, як правило, знаходять вихід із складного
становища і можуть об’єднати інших людей для спільної діяльності. Це —
цілісні особистості. Вони відкрито передають свої думки, виражають почуття,
викликають повагу й довіру до себе. Інші в їхньому товаристві почуваються
добре і спокійно.
A.B. Петровський розробив двокомпонентну типологію педагогічної
взаємодії і виокремив навчально–дисциплінарну та особистісно–орієнтовану
моделі педагогічного спілкування. Основними критеріями, що визначають
відмінність між вчителями з різними моделями, є різне розуміння цілей
педагогічної діяльності, настанови щодо учнів, способи і тактики спілкування з
ними.
Вчителі навчально–дисциплінарного типу головну мету своєї діяльності
вбачають в озброєнні дітей знаннями, уміннями та навичками з навчального
предмету. Основними способами спілкування з учнями при цьому є настанови,
вказівки, роз’яснення, зауваження, заборони. В основі їхнього спілкування
лежить тактика диктату та опіки. Вчителі цього типу більш схильні карати
учнів за їхні провини, ніж заохочувати за досягнення.
Викладачі особистісно–орієнтованого типу, вбачають своє основне
завдання в сприянні особистісному розвитку школярів. Формування знань,
умінь та навичок є для них не самоціллю, а одним із засобів повноцінного
розвитку учнів. Пріоритетне значення вони надають розвитку їхнього творчого
потенціалу, розпізнанню індивідуальної своєрідності. Для спілкування з учнями
характерна орієнтація на співробітництво, індивідуальний підхід, довірливі
міжособистісні стосунки, врахування інтересів, емоційних станів і якостей
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учнів. В арсеналі дидактичного способу впливу таких вчителів переважають
методи і прийоми позитивного стимулювання і заохочення.
На основі поєднання трьох ортогональних, відносно самостійних
параметрів педагогічного спілкування: "домінантність – залежність", "симпатія,
доброзичливість,

прийняття

–

антипатія,

ворожість,

неприйняття",

"дистантність – психологічна близькість, контактність" В.М. Галузяк виділяє
вісім стилів:
o авторитарний (відкритий, домінантний, доброзичливий);
o діловий (закритий, домінантний, доброзичливий);
o зверхній (закритий, домінантний, недоброзичливий);
o конформний (відкритий, пасивний, доброзичливий);
o байдужий (відкритий, пасивний, недоброзичливий);
o відчужений (закритий, пасивний, недоброзичливий);
o формально–толетарний (закритий, пасивний, доброзичливий);
o агресивний (відкритий, домінантний, недоброзичливий).
Класифікація

І.М.

Юсупова

розкриває

окремі

найбільш

яскраві

характеристики особливостей педагогічного спілкування у таких стилях:
1. Стиль "спільна творчість". Він найбільш продуктивний не лише за
своїм кінцевим результатом, а й за виховним ефектом, якщо властивий
учителеві. Діяльнісно–діалогова схема цього спілкування ставить партнерів у
паритетне становище, коли накреслено спільну мету і спільними зусиллями
знаходять вирішення.
2. Стиль "дружня прихильність"близький до попереднього. В його основі
лежить щирий інтерес до особистості партнера зі спілкування, ставлення до
нього з повагою, відкритість контактам. Цей стиль також є ефективним з
погляду успішної спільної навчально–виховної діяльності.
3. Стиль "загравання" розглядається як крайня форма "дружньої
прихильності", яка має негативний заряд у стосунках. Він базується на
прагненні завоювати фальшивий, дешевий авторитет у партнера зі спілкування.
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Формування цього стилю викликане бажанням сподобатися, бути прийнятим
людиною, групою за відсутності мінімальної особистої комунікативної
культури. На цей стиль спілкування легко "скотитись" учителю–початківцю.
4. Стиль залякування" є протилежним до "загравання". Виникає як
наслідок власної невпевненості за більш високого статусу, ніж у партнера, або
невміння організувати спілкування на основі продуктивної спільної діяльності.
Цей стиль штучно ставить партнера в залежне становище, викликає у нього
негативне ставлення до протилежної сторони. Процес спілкування виявляється
жорстко регламентованим, загнаним у формально–офіційні рамки. Між
партнерами зі спілкування постає невидимий бар’єр відчуження. Для
продуктивної творчої діяльності стиль абсолютно неприйнятний.
5. У ділових колах, у шкільній та вузівській педагогіці поширений стиль
"дистанція". Він має різні відтінки, але в усіх випадках зводиться до
суб’єктивного підкреслення відмінностей між партнерами: вікових, соціальних,
службових, професійних. Це обмежує творчий потенціал спільної діяльності,
провокує авторитарність, особливо в педагогічній діяльності. Разом з тим без
дотримання певної дистанції педагогічне спілкування може перетворитися на
панібратсько–поблажливе ставлення. Дистанція в діяльності педагога має бути
показником його провідної ролі. За такого стилю спілкування слід вибирати
розумний діапазон його застосування, що залежить не лише від практичного
досвіду, а й від емпатичних тенденцій партнерів, тобто їхнього вміння
"відчувати" партнера.
6. "Менторський" стиль можна розглядати як різновид стилю "дистанція",
коли один із партнерів свідомо чи мимовільно перебирає на себе роль
наставника. Повчально–покровительський тон з його боку, який простежується
не лише в розмові, а й у зовнішності, позі, міміці, збільшує розрив між
партнерами, викликає небажання спілкуватися, набуває, в разі необхідності,
інформаційного змісту.
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Перелічені варіанти не вичерпують усього багатства мимовільно
вироблених тривалою практикою стилів спілкування. В його спектрі можливі
різноманітні нюанси, які дають несподівані ефекти, що сприяють чи заважають
взаємодії партнерів. Зазвичай, їх відшукують емпіричним шляхом. При цьому
стиль однієї людини може бути неприйнятним для іншої. У стилі спілкування
яскраво виявляється індивідуальність особистості.
Щодо педагогічного спілкування, то найбільш оптимальним можна
вважати такий стиль, в якому вимогливість і послідовність вихователя
поєднуються із доброзичливим ставленням, прийняттям учнів та особистою
відкритістю.

Водночас

проблема

ефективності

стилів

педагогічного

спілкування певною мірою стосується врахування різноманітних ситуацій, що
виникають у процесі взаємодії між вчителем і учнями, необхідності миттєвої
орієнтації в них та їхній релевантності специфіці і завданням навчально–
виховного процесу. Той факт, що педагогові притаманний певний стиль
педагогічного спілкування не заперечує можливості ситуаційної гнучкості його
спілкування,

але

в

межах

одного

стилю.

Іншими

словами,

маючи

індивідуальний стиль педагогічного спілкування, педагог може застосовувати
різні засоби спілкування, більш адекватні ситуації.
Характерним і показовим є спілкування педагога з учнями на уроках.
Саме тут найпомітнішими стають усі його позитивні і негативні сторони.
Російський педагог Віктор Кан–Калик (1946–1993) описав декілька типових
моделей спілкування, які містять певні недоліки і помилки:
а) "Монблан". Учні поважають учителя за його знання, але він стоїть "над
учнями" і "не опускається" до довірливого спілкування з ними. Це не тактика, а
наслідок його характерологічних особливостей. Таку позицію, безперечно,
може займати тільки хороший викладач. Це один із варіантів спілкування–
дистанції;
б) "Китайська стіна". Ця модель є типовим відображенням спілкування–
дистанції. Учитель навмисно відгороджується від учнів, демонструючи свою
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владу і переваги, що зумовлене такими якостями характеру, як підвищене
самолюбство і гордість або педантизм та емоційна холодність. Спілкування має
переважно формальний характер, а поведінка педагога найчастіше є
авторитарною;
в) "локатор". Спілкування здійснюється вибірково, учитель переважно
взаємодіє з окремими учнями або частиною класу (сильними чи, навпаки,
слабкими). Це є результатом недостатнього розвитку комунікативних якостей,
зокрема розподілу уваги;
г) "тетеря". Педагог не сприймає класу, переважно чує тільки самого себе,
тобто спілкування практично відсутнє або одностороннє. Зумовлене воно
неповноцінністю комунікативних якостей учителя;
ґ) "робот". На уроці педагог не відступає від програми, не реагує на зміни.
Існує слабкий зворотний зв’язок. Така поведінка характерна для людей з
ознаками інертності вищої нервової діяльності;
д) "я сам". Учитель не дає дітям виявляти ініціативу, усе робить сам. За
такого ведення уроку спілкування має обмежений характер. Це зумовлене
авторитарністю педагога;
е) "Гамлет". Спостерігається невпевненість педагога в собі і результатах
спілкування. Він часто сумнівається в тому, що його розуміють, сприймають
позитивно, і це знижує ефект його педагогічного впливу;
є) "друг". Педагог намагається підтримувати з учнями дружні стосунки
без належної дистанції, унаслідок чого втрачає владу над вихованцями. Таке
трапляється в педагогів із сангвінічним темпераментом або у тих, хто
легковажний, кому не вистачає твердості і вимогливості.
У спілкуванні кожна людина виявляє свої особливості, які обумовлені її
характером, темпераментом, увагою, пам’яттю, емоціями, особистісними
рисами та якостями, тобто її психологічною природою. Виходячи з цього,
Предраг Міцич розробив класифікацію "абстрактних типів" співрозмовників і
характерних рис їхньої поведінки [19–20]:
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1. "Безглузда людина" — нетерпляча, невитримана, збуджена; своєю
поведінкою несвідомо підштовхує співрозмовника до того, щоб він не
погоджувався з висловленими тезами та ствердженнями. Маючи справу з
безглуздою людиною, доцільно не виходити за межі професійного спілкування,
треба бути спокійним і спростовувати її твердження.
2. "Статечна людина" — доброзичлива та спокійна під час розмови. Такій
людині слід давати змогу виявити себе, особливо коли підбиваються підсумки
зустрічі, обговорюються пропозиції.
3. "Всезнайко" — це людина, у якої завжди і на все є "своя" думка, і вона
обов’язково хоче її виголосити, не прислуховуючись до думки співрозмовника.
Якщо доводиться мати справу з такою людиною, треба трохи збити з неї пиху,
спеціально ставлячи складні запитання, а також залучати її до обговорення
ідей, запропонованих іншими.
4. "Балакун" — така людина не вміє вислуховувати інших, перебиває
розмову, не цінуючи часу співрозмовника. Щоб марно не гаяти час, балакуна
треба своєчасно й тактовно зупинити, бо цікавих ідей він однаково не внесе.
5. "Боягуз" — людина, яка відмовчується, щоб не виставляти себе на
посміховисько або не здатися безглуздою. Таку людину варто підтримати,
підкресливши, що в неї вірять, до неї прислуховуються.
6. "Неприступний тип" — це така людина, що має відсутній вигляд; їй
видається не вартим уваги та зусиль все те, що відбувається поза ЇЇ особою.
Спілкуючись з таким типом, краще одразу визнати її знання, досвід, виявити
інтерес до неї самої та її справ, тоді вона виявить інтерес до обговорюваної
справи.
7. "Незацікавлений тип"— безцеремонно демонструє незацікавленість
всім тим, що відбувається навколо. Для того щоб вступити з такою людиною в
контакт, треба все–таки знайти те, що для неї може мати істотне значення.
8. "Велике цабе" — це люди, які зовсім не терплять критики. Вони
вважають себе кращими за інших, а власні пропозиції єдино правильними. З
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такими людьми треба бути обережними і намагатися не критикувати їх.
Водночас слід показати, що вона така сама людина, як й інші. Добре при цьому
використовувати прийом протиставлення на зразок: "Так..., проте";
9. "Чомучка" — це така людина, яка не може втриматися, щоб не
поставити запитання з будь–якого приводу. Спілкуючись з такою людиною,
доцільно переадресовувати їй самій її ж запитання для відповіді. Це змусить
"чомучку" розмірковувати над проблемою, яку винесено на обговорення.
Аналіз педагогом зазначених моделей спілкування і правильні висновки
можуть бути запобіжниками помилок у взаєминах із вихованцями, а також
стати в нагоді при виборі оптимального варіанта і стилю спілкування, що дасть
змогу підвищити рівень ефективності навчально–виховного процесу.
Доведено, для того щоб досконало володіти і вміло використовувати
власний стиль педагогічного спілкування необхідно обов’язково слідувати
заповідям:
1. Відносини з дітьми – фундамент діяльності педагога.
2. У спілкуванні виходити з мети, завдань виховання, інтересів дитини.
3. Орієнтуватись на співрозмовника.
4. Не обмежуватися інформацією, аналізувати мотиви.
5. Усвідомлювати психологічну атмосферу (співпереживати).
6. Самокритичність. Не жалітися на учнів.
7. Вміти слухати і поважати співрозмовника.
8. Тактовність. Взаємність у спілкуванні.
9. Динаміка, розвиток, ініціативність у спілкуванні.
10. Уникати моралізму та негативних установок спілкування.
11. Виключати "голу" критику. Вчасно похвалити чи пожурити. "Не
бійтесь бути ласкавими" (В.Сухомлинський). Частіше посміхатись, схвалювати,
заохочувати.
12. Розвивати комунікативну пам’ять, уяву, увагу, загальну культуру.
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Кожен педагог повинен керуватися обов’язковими правилами: єдність
слова і справи, вимогливість до себе та інших, зібраність у справах, вчинках,
словах, чесність, обов’язок, педагогічна і громадська відповідальність, увага,
чуйність, терпіння, наполегливість, самоаналіз ефективності педагогічного
впливу, самокритичність, вміння виправляти власні

помилки, педагогічний

оптимізм, відвага в педагогічній творчості, мудра влада над вихованцями.
Щоб досягти успіху у спілкуванні зі студентами, потрібно насамперед
дотримуватися

загальних

вимог

до

педагогічного

спілкування,

найважливішими серед яких є: виправдовувати довіру держави та суспільства,
дотримуватися педагогічної етики, поважати людей, бути готовим до діалогу з
людиною у

кожній

ситуації,розвивати фізичну й духовну витривалість,

розвивати загальну культуру спілкування.
Зрозуміло, що наведені класифікації є умовними. Однак знання цих
особливостей допоможе педагогу розпізнавати своїх співрозмовників і
використовувати різні підходи для того, щоб краще і швидше порозумітися з
ними, встановити контакт, забезпечити успіх під час спілкування. Викладачам
належить стратегічна роль у ході професійного і особистісного становлення
студентів. Які

високо цінують психологічні знання та вміння педагогів, їх

Індивідуальний підхід до студента, орієнтація на побудову партнерських
стосунків через стилі педагогічного спілкування, що є головною складовою
продуктивної співпраці педагогів і і студента.
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КОМУНІКАТИВНА СПРЯМОВАНІСТЬ РЕАКЦІЙ ПЕДАГОГА
НА ЗАТРИМКУ ВІДПОВІДЕЙ У СТУДЕНТА

Суворов В.О.,
асистент кафедри електропостачання та
енергетичного менеджменту ИЕЕ ОНПУ
Для кожного студента виклик до дошки – подія, нехай рідкісна, але
доволі значуща, а для деяких студентів і дуже значна. Аудиторія в цілому теж
не байдужа до опитування, а в хороших студентських колективах сту–денти
сприймають успіхи ті невдачі опитаних товаришів, як власні. І треба прямо
сказати, що ніколи не можливо домогтись того, щоб вся студентська аудиторія
вболівала за навчальні успіхи кожного, а кожний – за успіхи всій групи, якщо
перевірка знаній буде зводитися до чогось буденного, обридлого, нудного…
Спілкування педагога зі студентами є специфічним, адже за статусом
вони виступають з різних позицій: педагог організовує взаємодію, студент
сприймає її і включається в неї. Треба допомогти студенту стати активним
співучасником педагогічного процесу, забезпечити умови для реалізації його
потенційних можливостей.
У педагогічній взаємодії позиція педагога, його професійні якості, в
цілому його особистість – найважливіший інструмент для ефективного
спілкування. Інтегральною характеристикою здатності педагога здійснювати
професійне спілкування є комунікативність. Вона полягає в тому в тому, що
вихователь прагне до взаємодії з людьми, а спілкування з студентами дає
задоволення як педагогу, так і його вихованцям. В. Сухомлинський писав:
«Якщо спілкування з багатолюдним колективом приносить вам головний біль,
якщо вам краще працювати на самоті або з двома–трьома друзями, ніж поряд з
великою групою товаришів, – не вибирайте своєю професією вчительську
працю.»
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Комунікативність

–

професійно–особистісна

якість

педагога,

що

характеризується потребою у спілкуванні, здатністю легко вступати в контакт,
викликати позитивні емоції у співрозмовників, відчувати задоволення від
спілкування.
Під комунікативною компетентністю розуміють здатність встановлювати
і підтримувати необхідні контакти з іншими людьми, певну сукупність знань,
умінь і навичок , що забезпечують ефективне спілкування. Вона передбачає
уміння змінювати глибину і коло спілкування, розуміти і бути зрозумілим для
партнера по спілкуванню. Комунікативна компетентність формується в умовах
безпосередньої взаємодії, тому є результатом досвіду спілкування між людьми.
У різних джерелах комунікативна компетентність розглядається як:
– здатність вислуховувати і брати до уваги погляди інших людей,
дискутувати і захищати свою точку зору, виступати на публіці, приймати
рішення,

встановлювати

і

підтримувати

контакти,

справлятися

з

різноманітністю думок і конфліктів, вести переговори, співпрацювати і
працювати в команді [Суханова, 2003];
– компетенції в спілкуванні: усному, письмовому, діалог, монолог,
породження і сприйняття тексту; знання і дотримання традицій, ритуалу,
етикету; ділова переписка; діловодство, бізнес–мову; іншомовне спілкування,
комунікативні завдання, рівні впливу на реципієнта;
– вміння вступати в комунікацію, бути зрозумілим, невимушено
спілкуватися;
– здатність досягати бажаних результатів в спілкуванні з людьми,
уникаючи при цьому небажаних ефектів;
–

володіння

колективної

професійною

діяльністю

і

прийомами

професійного спілкування, як сформованість соціальної відповідальності за
результати своєї діяльності.
Згідно

позначених

підходів

дослідників,

сутність

комунікативної

компетентності можна представити як здатність і готовність вступати в різного
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роду (невербальні і вербальні, усні і письмові) контакти для вирішення
комунікативних

завдань

(передачі

інформації,

ведення

переговорів,

встановлення і підтримування контактів).
За допомогою запитань можна:
- спрямувати процес передачі інформації в русло, що відповідає планам і
побажанням;
- перехопити й утримати ініціативу в розмові;
- активізувати співрозмовників, щоб від монологу перейти до значно
доцільнішого з погляду передачі інформації діалогу;
- дати можливість співрозмовникові виявити себе, показати, що він знає,
щоб він сам надав потрібну нам інформацію.
Відокремлюють п’ять основних груп запитань.
Закриті запитання – це запитання, на які очікується відповідь «так» чи
«ні». Вони ведуть до створення напруженої атмосфери в розмові, оскільки різко
звужують «простір для маневру» у співрозмовника, тому такі запитання можна
використовувати із чітко визначеною метою. Закриті запитання рекомендується
ставити в випадках, коли ми хочемо прискорити одержання згоди чи
підтвердження раніше досягнутої домовленості.
Відкриті запитання – це запитання, на які не можна відповісти «так» чи
«ні», вони вимагають пояснення. Це такі звані запитання «що», «хто», «як»,
«скільки», «чому».
Риторичні запитання – запитання, які сприяють глибокому розгляду
проблем, а також у багатьох випадках їхньому «розбавленню». На ці запитання
не дається прямої відповіді, бо їх мета – викликати нові запитання і вказати на
не вирішені проблеми чи забезпечити підтримку нашої позиції з боку учасників
бесіди через мовчазне схвалення.
Переломні запитання – запитання, які утримують розмову в чітко
визначеному напрямку або ж порушують цілий комплекс нових проблем.

190

Запитання для обдумування – запитання, які змушують співрозмовника
міркувати, ретельно обдумувати й коментувати те, що було сказано. Мета цих
запитань – створити атмосферу взаєморозуміння, це часто дає змогу досягти
проміжних результатів.
Як правильно ставити питання до студентів?
1) Питання

повинно

бути

сформульоване

абсолютно

грамотно.

Неприємно слухати з уст викладача: «Розповісти домашні тварини». Краще:
«Перше питання – «Домашні тварини».
2) Питання слід формувати так, щоб було зрозуміло кожному студенту,
щоб студент думав не над тим, що хоче запитати викладач, а над відповіддю, з
якою йому треба виступити.
3) Треба уникати довгих та громіздких питань
4) Не має сенсу ставити альтернативні питання, які потребують відповіді
«так» чи «ні».
5) Формулюючи питання для студентів, необхідно мати на увазі не лише
відтворення змісту підручнику, а й пробудження мислення.
Не тільки молоді, недосвідчені педагоги, а й такі, котрі мають за плечами
кілька років викладацької роботи, часом не зовсім розуміють усе значення
психологічної обстановки у процесі проведення опитування. Можна прямо
сказати, що незадовільні психологічні обставини опитування можуть призвести
до повного провалу навіть добре підготовленого учня.
Будь–який студент, викликаний відповідати, хвилюється. Байдужих не
буває. Нерідко достатньо дрібниці, щоб студент заплутався і замовчав. Студент
часом не розчув питання чи не зрозумів його, стоїть, мовчить або починає
говорити не те. Раптом чує «Не вивчив? Пробігав?». Настрій падає, нема
бажання відповідати.
Є студенти з дефектами мовлення: шепеляві, заїкуваті. Таким особливо
важко. Вони соромляться свого недоліку і досить найменшої посмішки
товаришів, щоб сприйняти її на свій рахунок і похмуро замовкнути.
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Є студенти, в яких склалася репутація постійного плутаника. Варто
такому студенту вийти до дошки, інші почнуть сміятися. Одні замикаються в
себе, мовчать, інші беруть на себе роль шута і спеціально потішають всіх. Є
студенти, котрі відповідають повільно на поставлене питання, але багато й
таких, яким передусім потрібно зібратися з думками чи впоратись зі своїм
хвилюванням. І якщо в останньому випадку педагог почне підганяти, то провал
студента забезпечено.
Психологічний стан студента під час його відповіді залежить перш за все
від того, як він вивчив заданий матеріал, потім від особливостей його психіки,
від впливу, який в цей момент справляє на нього аудиторія, а найголовніше –
від ставлення педагога до студента. Дуже корисно педагогу поставити себе на
місце студента.
Буває ситуація, коли студенти раптом поглянули на педагога, а він в цей
момент, трохи відвернувшись і закривши рот долонею, з насолодою позіхнув.
Те, що за хвилину до цього здавалося важливим, цінним, дуже потрібним,
раптом утратило всякий смисл.
Слухаючи студента, не можна відволікатись ні на що стороннє, необхідно
бути уважним до його відповіді не тільки на початку, а й упродовж опитування.
Варто зупинитись на тій категорії студентів, які обґрунтовано чи
необґрунтовано

потрапили

до

розряду

«невиправних»,

«безнадійних».

Насправді ця категорія найбільше і страждає від неуважного, нечутливого
ставлення педагога. Але ж і в житті такого студента можливі просвітлення, він
розуміє, що необхідно взятися за розум і починає працювати, відповідає на
запитання раз, другий, третій. І ось його викликали відповідати. Почав
непогано, так, що педагог навіть був вражений, але раптом запнувся. Тут би
підтримати, підказати забуте слово чи почекати секунди, доки згадає, а замість
цього: «Сідай, Двійка.» Ображений студент махнув би рукою и подумав: «Все
одно!»…
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Бувають педагоги, котрі люблять свою справу, готові в усьому
допомагати, але іноді допомагають невдало. Студент розповідає визначення, а
педагог втрутився і переказ це ж визначення іншими словами зі виразами: «А
якщо по іншому сказати? Не знаєш?» По–перше, неочікуване вторгнення в
розповідь викликало

здивування. По–друге, визначення педагога може не

збігатися за формулюванням з підручником і буди незвичним для студента.
Всяк невиправдане втручання приносить не користь, а тільки шкоду.
Буває ситуація, коли студент добре підготувався, почав відповідати,
відповідає спокійно, впевнено. Збили раз. Виправився. Збили вдруге. Не відразу
знайшовся. Осудлива репліка. Занервувався. Сам збився. Образлива репліка.
Замовк. Весь червоний, ображений скаже: «Не буду відповідати» і сяде на
місце.

А

якщо

дівчинка

–

то

заллється

сльозами

від

несправедливості…педагогічної.
Перервати відповідь студента можна в двох випадках. По–перше, якщо
він відповідає не те, що треба (не знає, не зрозумів чи не розчув питання) і без
допомоги може лише остаточно заплутатись сам і інших. По–друге, втрутитися
у відповідь треба і за прямо протилежних обставин:студент дуже добре знає
матеріал, може розповісти значно більше, ніж вимагається. Якщо немає
можливості вислухати, можна зупинити його відповідно до випадку похвалою й
оголосити відмінну оцінку.
В усіх інших випадках зауваження до відповіді треба відкласти до часу,
коли студент закінчить доповідь.
Буває ситуація, коли студенту поставлено додаткове запитання, але
студент виявився із тих, хто не в змозі швидко мислити, йому для цього
потрібен деякий час. Але педагогу не терпиться, він включає до відповіді
аудиторію. «Хто знає відповідь на це запитання?» Розгублений студент шепоче
«Я сам….Зараз». Але невблаганний учитель уже викликав іншого. І виявилось:
«На основні питання та відповів правильно, а на додаткове не знаєш. Сідай,
трійка.» Отже допомога аудиторії виявилась сумнівною.
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У будь–якому разі треба всіляко використовувати опитування і для того,
щоб навчати студентів ставити питання, тобто вчити їх думати. Але для цього
важливо сконцентрувати увагу аудиторії саме на якості питань.
Досвідчені педагоги звертаються до аудиторії так: «Хто хоче сказати про
відповідь Васі Іванова?» Після цього самі дуже коротко коментують відповідь,
наприклад «Ти чудово вивчив визначення», «Відповідь заслуговує п’ятірки» чи
«Ставлю тобі поки чотири». У чому ж педагогічний сенс цього способу?
- Учневі стало зрозуміло, що в його знаннях є істотна прогалина;
- Виявилось головне та найважливіше: студент уже добре знає,
залишається небагато допрацювати – і тоді відкритий шлях до п’ятірки.
- Коментування

відповіді

вказує

студенту

і

практичний

спосіб,

використання якого гарантує перехід до більш високого ступеня знання.
Отже, можна зробити висновок, що педагог зобов’язаний створити таку
психологічну обстановку, щоб студент, який відповідає на запитання,
почувався б абсолютно спокійно, невимушено, бадьоро, щоб його нічого не
нервувало, не пригнічувало і не заважало йому. Тільки за цих умовами можливі
об’єктивне, повне і глибоке виявлення істинних знань студента і незанижена, а
по–справжньому справедлива оцінка.
Література.
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ОСОБЕННОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО И АКТЕРСКОГО ДЕЙСТВИЯ

Танасенко М. О.
ассистент кафедры экономических систем
и управления инновационным развитием
Постановка задачи. На сегодняшний день педагог обязан быть не только
профессионалом в знании своей дисциплины, но и быть творческой личностью.
Образование XXI века ориентирует на свободное развитие человека,
творческую инициативу, самостоятельность и конкурентоспособность.
В современных условиях развития образования особое внимание
уделяется

высокопрофессиональному

потенциалом,

способному

к

педагогу,

саморазвитию

и

владеющему

творческим

самосовершенствованию,

созданию и передаче ценности. Профессиональное мастерство – это искусство
обучения и воспитания, доступное каждому педагогу, но требующее
постоянного совершенствования. Педагог становится мастером своего дела,
профессионалом по мере того, как он осваивает и развивает педагогическую
деятельность, признавая педагогические ценности.
При изучении педагогического творчества и активизации роли педагога в
педагогическом процессе возникает проблема формирования артистизма –
важного профессионального качества личности, способствующего ее успешной
самореализации и решению профессионально–творческих задач. Это требует от
педагога не только совершенного владения предметом, который он преподает,
не только владения педагогикой, современной дидактикой, педагогической
психологией, но и в определенной степени артистизмом, искусством актерского
мастерства. В связи с этим, тема актерского мастерства в работе педагога очень
актуальна.
В педагогических исследованиях неоднократно отмечались возможности
успешного

взаимодействия

образования

и

искусства,

рассматривались
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различные функциональные системы искусства, определяющие его личностно–
творческую направленность, теоретически обосновывались средства и способы
творческой активизации личности в различных видах искусства [3, 5].
Цель работы. Повысить коммуникативные навыки и навыки общения с
аудиторией, а также профессиональную практическую подготовку педагогов
высшей школы, что дает возможность повысить профессиональное мастерство
педагога.
Изложение основного материала. Педагог–мастер – это специалист
высокой

культуры, мастер

своего дела, он

в совершенстве

владеет

преподаваемой дисциплиной, методикой обучения и воспитания, обладает
психологическими знаниями, а также знаниями в различных отраслях науки и
искусства.
Проявление

мастерства

заключается

в

успешном

решении

профессионально–педагогических задач и высоком уровне организации
учебно–воспитательного процесса. Одним из проявлений педагогического
профессионального мастерства является артистизм педагога. Артистизм и
мастерство – категории одного порядка, тесно взаимосвязанные между собой. В
связи с этим, интерес исследователей к проблеме обучения будущих учителей в
педагогических вузах средствами театрального искусства, в последнее
десятилетие значительно вырос.
Специфика педагогической работы заключается в том, что основным
орудием труда педагога является собственная личность, профессиональная
зрелость которой позволяет находить оптимальные решения в постоянно
меняющейся "производственной" ситуации и которая, в конце концов,
определяет результаты всей практической деятельности педагога.
Сущность педагогического мастерства заключается в качествах личности
самого педагога, который осуществляя эту работу, обеспечивает ее успешность.
Якушева утверждает, что педагогическое мастерство – это профессиональное
умение оптимизировать все виды учебно–воспитательной деятельности,
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направленной на всестороннее развитие и совершенствование личности,
формирование ее мировоззрения и способностей. Творческое начало является
основной чертой, которая определяет результативность всех поступков и
действий

людей

в

условиях

непрерывных

изменений

реальной

формирования

актерско–

действительности.
Разработкой

проблемы

артистизма

и

сценических умений педагога занимались многие ученые. Вопросы, связанные
с формированием артистизма и развитием творческих способностей личности,
нашли свое отражение в работах ведущих педагогов И.А. Зязюна, В.А. Кан–
Калика, Н.Д. Никандрова. Сходство актерских и педагогических способностей
отмечали А.С. Макаренко, Ю.П. Азаров и др. [6]. Эту же особенность выделял
К.С. Станиславский, он выявил основные элементы, необходимые для
творчества, как актера, так и педагога: развитое воображение, внимание,
эмпатию,

рефлексию,

подвижность,

заразительность,

выразительные

способности, обаяние.
Использование

достижений

театральной

педагогики

в

учебно–

воспитательной работе признано в педагогической теории перспективным. При
изучении педагогического творчества и активизации роли педагога в
педагогическом процессе возникает проблема формирования артистизма –
важного профессионального качества личности, способствующего ее успешной
самореализации и решению профессионально–творческих задач. Это требует от
педагога не только совершенного владения предметом, который он преподает,
не только владения педагогикой, современной дидактикой, педагогической
психологией, но и в определенной степени артистизмом, искусством актерского
мастерства.
Согласно точке зрения И.А. Зязюна, в овладении мастерством актерского
воздействия на аудиторию решающую роль играют природные задатки
педагога и способность совершенствовать свой талант, приобретаемая в
процессе обучения, воспитания и практической деятельности. Он вычленяет
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шесть ведущих способностей личности к педагогической деятельности:
коммуникативные:
общительность;

расположенность

перцептивные:

к

людям,

наблюдательность,

доброжелательность,
эмпатия,

интуиция;

динамизм личности: способность к волевому воздействию и логическому
убеждению; эмоциональная устойчивость – способность владеть собой;
оптимистическое прогнозирование; креативность – способность к творчеству.
Педагогический труд имеет много общих признаков с театральным
творчеством как разновидностью художественной деятельности: представители
обеих профессий работают с людьми, имеют общую цель – возбудить мысли и
чувства аудитории; та и другая деятельность обучает и воспитывает, требует
высокого уровня физической, психической и социальной культуры; тот и
другой труд подвижен, изменчив; только в актерской и педагогической
профессиях мы встречаемся с уникальным совпадением личности творца и
инструмента творчества; наконец, тот и другой труд – яркое искусство
самовыражения.
Основные

точки

соприкосновения

педагогической

"техники"

с

"техникой" актерского искусства и режиссуры – это: во–первых, опора на
общие принципы деятельности. Как известно, система К.С. Станиславского
состоит из следующих компонентов: принципы эстетики театра, учение об
этике актера и актерская техника как владение выразительностью действий. В
деятельности педагога также органично сочетаются эстетика–этика–техника.
Во–первых, выполнение педагогом своего высокого духовного назначения и
гражданского долга неразрывно связано с его нравственностью и поведением, с
его бережным отношением к своей душе и душам студентов и с его постоянной
работой над своей техникой, развитием и совершенствованием; во–вторых,
употребление в педагогической сфере терминов из области театрального
искусства.
В драматургии лекции, соединяющей законы педагогики и сцены,
постигается смысл "экспозиции", "завязки", "кульминации", "интриги". Если
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одного из этих составляющих нет, потенциал поля напряжения на лекции
падает, а с ним и интерес к лекции, в итоге – к предмету; в–третьих,
использование адаптированных к педагогической деятельности упражнений из
области театральной педагогики для развития способности восприятия и
выражения особенностей человеческого поведения и вариативности в общении.
Педагогическое искусство часто называют театром одного актера.
Поэтому для педагога важно знать принципы театрального действия и его
законы. Можно сказать, что педагогический процесс состоит из двух фаз:
воспитательного замысла и процесса его реализации. И на том, и на другом
этапе важную роль играют именно театрально–выразительные способности
педагога. Каждое конкретное занятие – это своеобразная педагогическая пьеса,
в которой преподаватель выступает как:
–автор сценария (выстраивает драматургию отношений),
–режиссер (управляет отношениями и определяет место каждого
участника действия в воспитательном процессе),
–актер (сам играет свою роль на основе точного научно–педагогического
замысла),
–импровизатор (учитывает новые реально возникающие педагогические
ситуации).
Если первые три функции полностью соответствуют театральному
искусству, то функция импровизатора в театре востребована редко и скорее
мешает общему замыслу. В педагогической же профессии она так же
необходима, как и все остальные. Важная составляющая педагогического
таланта, которая роднит его с талантом актера – это потребность в
самовыражении.
Система К.С. Станиславского показывает, что в театральном и
педагогическом искусстве много общего. Педагог и актер должны знать и
чувствовать аудиторию – передовую и отсталую ее часть, понимать, на кого
ориентироваться и кому помогать. Надо знать азы человеческой реакции в
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зависимости от возраста, пола, профессиональной направленности. Сходство
театральной и педагогической деятельности можно проследить по следующим
параметрам.
1. По цели (воздействие человека на человека с целью вызвать
переживания).
2. По содержанию (коммуникативные творческие процессы).
3. По инструменту (психофизическая природа педагога и актера сама по
себе является инструментом для осуществления деятельности).
4. Процесс театрального и педагогического творчества реализуется в
обстановке публичного выступления (и зрители, и учащиеся являются
соучастниками процесса).
5. Объект воздействия одновременно становится и субъектом творчества.
6. Творчество осуществляется в отведенное для этого определенное
время, что требует оперативности в управлении своим психическим
состоянием.
7. Результаты этого творчества динамичны, они развиваются, то есть
важен не только итог, но и процесс.
Не менее важно знать и основные отличия педагогического и актерского
мастерства:
–в предмете представления (перевоплощение актера в другую личность и
отношение педагога к ситуации, диктуемое его ролевой позицией);
–в границах сферы деятельности (вымышленные у актера и реальные у
педагога условия существования);
–в специфике общения (актер тяготеет к диалогу, преподаватель – к
монологу);
–в продолжительности деятельности (более длительная деятельность у
преподавателя, чем у актера);
–в возможностях импровизации (у преподавателя границы творчества
шире, импровизация не только допустима, но и необходима);
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–в разнообразии программы деятельности (у преподавателя в один день
она может быть разной в рамках разных ролей) и т.д.
Общие черты актерского и педагогического действия:
1. Содержательный признак – коммуникативность; ибо общей основой
является взаимодействие, живое сотрудничество разных индивидуальностей.
2. Инструментальный признак – личность творца и его психофизическая
природа как инструмент воздействия.
3. Целевой признак – воздействие человека на человека и вызов
определенного переживания у партнера.
4.

Процессуальные

характеристики:

творчество

осуществляется

в

обстановке публичности, регламентировано во времени; результат творчества
динамичен; наблюдается общность переживаний актера и зрителя, актера и
режиссера, педагога и студента; объект воздействия является одновременно и
субъектом творчества, сотворцом; творчество носит коллективный характер.
5. Структурный признак – анализ материала; определение проблем,
противоречий; рождение замысла, разрешающего противоречия; воплощение;
анализ результата; корректировка. Работа над лекцией и ролью происходит в
трех периодах: репетиционный – у актера, долекционный – у педагога (в
воображении, в мыслях, в ощущениях деятеля создается образ; образ героя – у
актера, образ лекции – у педагога); технический — период, когда разумно,
расчетливо выверяется материал и подчиняется собственному творческому
заказу деятеля (закрепляется, "обкатывается" на репетициях роль актера, у
педагога "репетируется" лекция, уточняется ее замысел, фиксируется ее ход,
составляется план); период воплощения творческого замысла — работа актера
на спектакле, преподавателя – в аудитории.
6.

Концептуальные

признаки:

наличие

элементов

работы,

не

поддающихся автоматизации, самостоятельного и свободного творчества;
осуществление социальной функции – функции воспитания; присутствие
интуиции, чутья, вдохновения; специфические профессиональные эмоции;
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необходимость непрерывной внутренней работы (тренировочной и "над
предметом").
7.Требования к личности творца. Основные способности, необходимые и
для творчества актера, и для продуктивного творчества педагога таковы:
развитое

воображение,

внимание,

эмпатия,

рефлексия,

подвижность,

заразительность, выразительные способности, обаяние.
Названные черты, показывающие различия педагогической и актерской
деятельности, безусловно, не перечеркивают отмеченные ранее сближающие их
признаки, а лишь позволяют обратить внимание на то, что актерская и
педагогическая деятельность не простые разновидности одного и того же, и
необходимо осознавать специфичность каждого вида труда, в частности,
эстетическую направленность актерской деятельности. Педагогам необходимо
не только развить умение предъявлять себя, но и умение видеть и оценивать
себя и других, что в первую очередь предполагает развитие эмпатии и
рефлексии.
Выводы. Таким образом, с точки зрения актерского мастерства,
профессия педагога чрезвычайно сложна. Его значение в педагогической
деятельности

требует

особого

внимания

и

целенаправленной

работы

специалистов. Роль и место артистизма в преподавании могут меняться при
совершенствовании профессиональной деятельности учителя: он может
проявляться как качество личности, а по мере накопления профессионального
опыта интегрировать все составляющие работы педагога, синтезировать и
делать целостной всю его деятельность.
По своим основным характеристикам актёрская и педагогическая
деятельности совпадают, однако, в последней сотворчество, взаимодействие с
аудиторией играет большую роль, нежели в театральном искусстве.
Важно осознать то, что целью заимствования элементов театральной
педагогики в профессиональной подготовке педагога является не воспитание
актера, но педагога с качествами актера, которые проявляются в зависимости от
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педагогических задач. Поэтому настоящий педагог должен быть в постоянном
творческом порыве оптимизации как профессионального, так и личностного
потенциала.

Только

преобразования

в

педагог–творец,
образовании,

ратующий

овладевает

за

высшим

кардинальные
педагогическим

мастерством – артистизмом, достигая высот в своей педагогической
деятельности.
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