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ПІДГОТОВКА МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ 

ШКОЛИ ДО ПЕДАГОГІЧНОГО СПІЛКУВАННЯ   

Спілкування є найважливішим професійним інструментом педагогічної 

діяльності, що було доведено в дослідженнях О. Бодальова, В. Кан-Калика, 

С. Кондратьєва Н. Кузьміної, О. Леонтьєва, А. Мудрика, А. Щербакової та ін. 

Педагогічне спілкування  важливо для вчителів всіх ступенів, але для вчителя 

початкової школи це уміння  набуває особливої значущості. Діяльність 

вчителя початкових класів суттєво відрізняється від роботи вчителя 

середньої і старшої ланки. Її особливості зумовлені контингентом учнів. 

Початкова школа – перша сходинка шкільної освіти. Діти під керівництвом 

вчителя роблять перші кроки у навчанні, оволодівають знаннями, уміннями і 

навичками у навчальній діяльності. Відповідно, зростають вимоги до 

підготовки майбутнього вчителя, здатного працювати в умовах сучасної 

початкової школи. 

Продуктивність педагогічної діяльності вчителя початкової школи 

багато в чому зумовлюється рівнем оволодіння вчителем технологією 

педагогічного спілкування. Аналіз педагогічної практики студенів 

Уманського педагогічного університету показує, що багато серйозних 

проблем у розв’язанні завдань навчання і виховання виникають із-за 

невміння студента-практиканта правильно організувати спілкування з дітьми. 

А саме:  

- труднощі у мовленнєвому спілкуванні; 

- складності в управлінні спілкуванням під час проведення уроку; 

- труднощі в керуванні своїм психічним станом у спілкуванні; 

- невміння налагодити контакт із дітьми. 

На перших кроках педагогічної діяльності у майбутніх педагогів 



виникають бар’єри (перешкоди, що заважають ефективному спілкуванню). 

Найтиповішим з них є бар’єр незбігу настанов: студент приходить на урок з 

цікавим задумом, захоплений ним, а учні байдужі, незібрані, неуважні, 

внаслідок чого недосвідчений вчитель відчуває роздратування, нервує. 

Бар’єр боязні класу характерний для вчителів-початківців: вони непогано 

опанували матеріал, добре підготувалися до уроку, але сама думка про 

безпосередній контакт з учнями лякає їх. Бар’єр відсутності контакту: 

вчитель входить до класу і замість того, щоб швидко організувати взаємодію 

з учнями, починає діяти «автономно» (наприклад, починає щось розповідати 

за темою або писати на дошці завдання). Бар’єр звуження функцій 

спілкування: педагог враховує тільки інформаційні завдання спілкування, 

залишаючи поза увагою соціально-перцептивні, комунікативні функції 

спілкування; бар’єр негативної настанови на клас; бар’єр попереднього 

негативного досвіду спілкування з цим класом чи учнем; бар’єр боязні 

педагогічних помилок (запізнитися на урок, не знати відповіді на запитання 

учня, не знайти спільної мови з класом тощо); бар’єр наслідування: молодий 

вчитель наслідує манеру спілкування іншого педагога, не враховуючи власну 

педагогічну індивідуальність; естетичний бар’єр (несприйняття 

співрозмовником естетики зовнішнього вигляду, особливостей міміки); 

емоційний бар’єр (невідповідність настрою, негативні емоції, що 

деформують сприйняття). 

Однією з основних причин такого стану справ є неопрацьованість 

стратегії, методів, організаційних форм і в цілому системи комунікативної 

підготовки студентів педагогічних факультетів. Тому в процесі професійної 

підготовки вчителя ми звертаємо увагу на формування таких умінь:  

1) оперативно і правильно орієнтуватися в умовах спілкування, що 

постійно змінюються; 

2) правильно планувати і здійснювати систему комунікації;  



3) швидко і точно знаходити адекватні комунікативні засоби, що 

відповідають як творчій індивідуальності педагога, так і індивідуальним 

особливостям вихованця; 

4) постійно відчувати та підтримувати зворотній зв’язок у спілкуванні.  

Компонентами професійно-педагогічної комунікативності педагога є:  

- наявність стійкої потреби в систематичному спілкуванні з дітьми у 

найрізноманітніших сферах;  

- органічна взаємодія загальнолюдських та професійних показників 

комунікативності; 

- емоційне задоволення на всіх етапах спілкування;  

- наявність здібностей до здійснення педагогічної комунікації;  

- наявність комунікативних навичок та вмінь. 

Сформованість професійно-педагогічного рівня комунікативності є 

необхідною передумовою становлення всього комплексу педагогічних 

здібностей майбутнього вчителя початкової школи. 
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