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ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ПОНЯТТЯ «ПРОФЕСІЙНЕ 
СПІЛКУВАННЯ» 

 
Освіта і наука належить до тих соціальних інститутів суспільства, в яких 

велику роль відіграє високопрофесійна інтелектуальна праця. Учитель 

загальноосвітнього навчального закладу є однією з основних соціально-

професійних груп, на яку суспільством покладено два надзвичайно важливих 

завдання: збереження української культурної, науково-технічної спадщини 

суспільства; соціалізація особистості на відповідному етапі її формування. Але 

жодне завдання не можна виконати без спілкування. 

У професійній діяльності вчителя провідну роль відіграє процес 

спілкування. Основним його змістом є досягнення духовної спільності вчителя 

й учнів, учителя та його колег, що сприяє формуванню ціннісної свідомості, 

ставлення до інших людей, до самого себе. 

Усе починається з учителя, з його вмінь та навичок організовувати з 

учнями педагогічні стосунки як основу творчого спілкування. Ось чому 

важливим завданням ВНЗ є підготовка молодих спеціалістів до професійного 

спілкування. Майбутні фахівці повинні володіти професійними знаннями та 

навичками педагогічного спілкування, оскільки уся їхня діяльність будується 

на комунікативному процесі. Спілкування є однією з центральних проблем, 

через призму якої визначають питання сприймання й розуміння людьми одне 

одного, лідерство і керівництво, згуртованість і конфліктність, міжособистісні 

взаємини. 

Педагогічне спілкування досліджували С. Амеліна, І. Аносов, 

Л. Барановська, О. Блинова, В. Кан-Калик, Я. Коменський, О. Леонтьєв, 



В. Молодиченко, Л. Савенкова, С. Яремчук та ін. Однак проблемі професійного 

спілкування майбутніх учителів початкових класів до теперішнього часу не 

приділялося належної уваги. 

Спілкування є найважливішим професійним інструментом педагогічної 

діяльності. Педагог повинен прагнути до підвищення комунікативної 

компетентності – здатності встановлювати і підтримувати необхідні контакти з 

людьми, формувати сукупність знань, умінь і навичок, які забезпечують 

ефективність комунікативного процесу. 

Педагогічному спілкуванні значну увагу приділяли філософи, 

психологи, педагоги в усі періоди розвитку нашого суспільства (Л. Волинська, 

І. Зязюн, В. Кан-Калик, Я. Коменський, О. Леонтьєв, Й. Песталоцці, Л. 

Савенкова та ін.). У сучасному суспільстві з урахуванням розвитку науки 

педагогічне спілкування розглядається як складний процес, зв'язок між людьми, 

який породжується потребами в спільній діяльності, під час якого відбувається 

обмін інформацією, досвідом, уміннями, навичками. Взагалі спілкування – 

необхідна умова для формування і розвитку суспільства та особистості в 

цілому. 

Ми розуміємо педагогічне спілкування як особливу діяльність учасників 

навчально-виховного процесу, спрямовану на створення, формування, 

підтримку, зміцнення їхнього співробітництва. 
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