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ВСТУП 

Посібник підготовлено відповідно до освітньо-професійної програми 

підготовки магістрів напряму 016 Спеціальна освіта. Зміст посібника 

відповідає програмі навчальної дисципліні «Новітні комунікативні 

технології». 

Мета вивчення курсу: засвоєння студентами теоретичних основ 

комунікативних технологій та формування умінь і навичок організації та 

впровадження їх в навчально-виховний та корекційний процеси. 

Завдання: 

- вивчення теоретичних основ комунікативних технологій; 

- формування умінь та навичок організації та проведення різних форм 

комунікативних технологій; 

У результаті вивчення курсу студент оволодіває такими 

компетентностями: 

Загальнопредметні:  

- знання теоретичних основ комунікативних технологій;  

- розуміння сутності основних видів комунікативних технологій; 

- знання засобів, форм, методів, прийомів комунікативної взаємодії; 

Фахові:  

- володіння засобами, формами, методами та прийомами комунікативної 

взаємодії; 

- уміння та навички застосування різних форм комунікативних технологій, їх 

методів, прийомів, засобів. 

- уміння здійснювати вибір актуальних науково обґрунтованих педагогічних 

технологій; 

- здатність проводити порівняльний аналіз ефективності різних 

комунікативних засобів, форм, методів, рийомів; 

- уміння проектувати подальший розвиток своїх комунікативних, 

інтелектуальних, загальнокультурних та особистісних якостей як педагога 

(логопеда). 



Посібник містить три розділи з відповідними параграфами, зміст яких 

розкривають контент розділів. 

У першому розділі «Психолого-педагогічні засади комунікативних 

технологій» розкрито сутність понять «комунікація», «спілкування», 

«технологія», «педагогічна технологія»; визначено стилі, стадії, труднощі, 

бар’єри, правила успішного спілкування та комунікативної взаємодії. 

Зазначено, що її ефективність забезпечується реалізацією усіх функцій, 

добором найдоцільніших, оптимальних стилів ставлення та стилів 

керівництва, дотриманням правил, уникненням бар’єрів спілкування та 

успішним подоланням їх, якщо вони уже виникли.  

Розкрито мету комунікативних технологій – створення ситуації 

комфортного особистісно-значущого спілкування і взаємодії, на основі яких 

здійснюється навчально-виховний та корекційний процес. 

Велика увага приділена засобам комунікації як вербальним, так і 

невербальним, які в сукупності (як і форми та методи), за умови належного 

інструментування, сприяють вирішенню поставлених завдань комунікації.   

Особлива увага приділена ігровим комунікативним технологіям,  які 

орієнтовані на стимуляцію та розвиток пізнавальних інтересів як провідних 

мотивів навчання, на задоволення пізнавальних потреб, на розвиток та 

формування відповідних умінь та навичок, якостей та гуманістичної 

спрямованості особистості.  

Осмисленню та усвідомленню знань сприятимуть і завдання для 

самоперевірки, подані до кожної теми та тестові завдання в розділі 3. 

Засвоєння теоретичних положень посібника забезпечить якісну 

підготовку майбутніх фахівців до комунікативної взаємодії у різних 

комунікативних системах, формуванню у студентів фахових та 

загальнопредметних компетенцій. 

  

  



РОЗДІЛ 1. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ЗАСАДИ 

КОМУНІКАТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

Тема 1. Теоретичні основи комунікативних технологій 

Мета: 

а) дидактична: усвідомити теоретичні основи комунікативних 

технологій; 

б) виховна: створити атмосферу емоційного підйому; викликати 

почуття інтересу, відповідальності; пробудити зацікавленість дисципліною, 

прагнення до оволодіння новими знаннями, розширення педагогічної 

ерудиції. 

Методи: основний метод – лекція; прийоми: бесіда, дискусія, 

розповідь, приклад, методи проблемного навчання (проблемний виклад, 

частково–пошуковий, пошуковий). 

Дидактичні засоби навчання: структурно-логічні схеми: «Структура 

спілкування»,   «Бар’єри спілкування»», «Моделі спілкування», презентація. 

 План: 

1. Сутність поняття «комунікація». 

2. Поняття педагогічного спілкування, його особливості, функції. 

3. Педагогічне спілкування як діалог. 

4. Бар'єри та моделі спілкування. 

5. Труднощі педагогічного спілкування. 

6. Стадії педагогічного спілкування 

7. Стилі педагогічного спілкування. 

8. Правила педагогічного спілкування.  

Література: 

1. Абрамович С. Д. Мовленнєва комунікація / С. Д. Абрамович, 

М. Ю.Чікарькова: Підручник. – К. : Центр навч. л-ри, 2004. – 472 с. 

2. Бодалев А. А. Личность и общение. – М. : Педагогика, 1983. –   272 с.  

3. Бутенко Н. Ю. Комунікативні процеси у навчанні : Підручник. – К. : 

КНЕУ, 2004. – 383 с. 



4. Волкова Н. П. Професійно-педагогічна комунікація: навч. посіб. – К. : 

ВЦ «Академія», 2006. – 256 c.  

5. Грехнев В. С. Культура педагогического общения. – М. : Просвещение, 

1990. – 144 с. 

6. Добрович А. Б. Воспитателю о психологии и психогигиене общения. -  

М. : Просвещение, 1987. – 208 с. 

7. Калюжна Т. Г. Культура педагогічного мовлення: Методичні 

рекомендації. – К., 2011. – 51 с.  

8. Кан-Калик В. А. Учителю о педагогическом общении. – М. : 

Просвещение, 1987. – 190 с. 

9.  Леонтьев А. А. Педагогическое общение. – М. : Знание, 1979. – 324 с. 

10. Мудрик А. В. Общение в процессе воспитания. – М. : Педагогика, 1984. 

– 320 с. 

11. Пасинок В. Г. Основи культури мовлення : Навч. посібник. – К. : 

Видавництво «Ліра-К», 2012. – 184 с.  

12. Радевич-Винницький Я. Етикет і культура спілкування: Навч. посіб. – 

2-ге вид., перероб. і доп. – К. : Знання, 2006. – С. 136 – 153.  

13. Рыданова И. И. Основы педагогики общения. – Мн. : Беларуская наука, 

1998. – 319 с. 

14. Савенкова Л. О. Педагогічне спілкування: Навчальний посібник. – К. : 

КНЕУ, 2005. – 140 с.  

15. Савенкова Л. О. Педагогічна риторика: навч. посіб. – К. : КНЕУ, 2009. 

– 298 с.   

16. Фенцик О. М. Педагогічна комунікація: навчальний посібник для 

студентів спеціальностей 011 «Освітні, педагогічні науки», 012 

«Дошкільна освіта», 013 «Початкова оіта» освітнього ступеня магістр / 

укладач О. М. Фенцик. – Мукачево : вид-во МДУ, 2018. – 215 с.   

17. Філоненко М. М. Психологія спілкування. Підручник. – Київ : Центр 

учбової літератури, 2008 – 224 с. 



18. Цимбалюк І. М. Психологія спілкування: Навчальний посібник / І. М. 

Цимбалюк. – Київ : ВД «Професіонал», 2004. – 304 с. 

Електронні ресурси: 

Педагогічне спілкування як взаємодія  [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу:  http://horting.org.ua/node/1437. 

 

Педагогічна взаємодія і механізм співробітництва педагога й учнів 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.refsua.com/referat-8089-

3.html. 

 

Особливості, функції педагогічного спілкування [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу:  http://studentam.net.ua/content/view/3430/97/. 

 

Педагогічне спілкування, його функції, види, структура [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: https://studopedia.su/16_192114_pedagogichne-

spilkuvannya-yogo-funktsii-vidi-struktura.html. 

 

Психологія спілкування Теоретичні аспекти процесу спілкування 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.info-library.com.ua/books-

text-8430.html. 

 

Загальна характеристика міжособистісного спілкування  [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу:  https://studfile.net/preview/5258920/. 

 

  

Комунікація – специфічна форма взаємодії людей у процесі їхньої 

пізнавально-трудової діяльності. 

Відомо, що спілкування (комунікація) – це обмін повідомленнями, 

інформацією, яка подається у вигляді усних чи письмових текстів мовою, 

якою володіють співрозмовники. І здійснюється у мовленнєвих актах, різних 

за формою (діалог, полілог, монолог). Неодмінним учасником спілкування, 

крім мовця, є слухач, реальний чи уявний. Мовлення, таким чином, є 

конкретне говоріння, усне чи писемне, а також сприйняття (слухання або 

читання). 

Принцип вмотивованості та доцільності визначає і наші мовленнєві 

вчинки. Співрозмовники вступають у мовленнєвий контакт щоб повідомити і 

дізнатися, обговорити і домовитися, запропонувати, спонукати до дії та ін. 

http://horting.org.ua/node/1437
http://www.refsua.com/referat-8089-3.html
http://www.refsua.com/referat-8089-3.html
http://studentam.net.ua/content/view/3430/97/
http://www.info-library.com.ua/books-book-163.html
http://www.info-library.com.ua/books-text-8430.html
http://www.info-library.com.ua/books-text-8430.html


Навіть випадкова розмова в очікуванні потяга викликана мотивом (тривогою 

очікування) і має мету (заспокоїти себе чи співрозмовника). 

Метою комунікації є досягнення взаєморозуміння чи забезпечення 

взаємодії. З'ясування позиції співрозмовника, досягнення взаєморозуміння, 

забезпечення взаємодії є глибинною схемою стратегії спілкування. 

Відомо, що комунікація торкається всіх сфер свідомої діяльності 

людини. На це є причини. Людина – соціальна істота, яка може нормально 

жити і діяти тільки в оточенні інших людей, разом з якими індивід входить у 

суспільні структури і виконує громадські функції. Кожен із нас – особистість, 

що проявляється через соціальні ролі – в родині, на роботі, в навчанні, на 

відпочинку та ін. Соціалізація індивіда, тобто його включення у структуру 

суспільства, – це мотив, що спонукає дітей засвоювати рідну мову, а 

дорослих – вивчати іноземну мову. Отже, соціалізація досягається через 

комунікацію. Згадайте історію Робінзона Крузо: опинившися поза 

соціальним оточенням, він сконструював собі умовного співрозмовника у 

вигляді щоденника, з яким і обговорював свої плани. 

Таким чином, комунікація спирається на надзвичайно важливі цілі – 

взаєморозуміння і взаємодію та могутній мотив – потребу у соціалізації. Без 

комунікації неможливе існування суспільства і, відповідно, життя індивіда. 

Якщо немає мотиву і мети, ми надаємо перевагу мовчанню, намагаємось 

обійтися без комунікації, якщо можемо обійтися без чужої допомоги. 

Безумовно, мова має і інші функції, наприклад, когнітивну (функцію 

пізнання: в словах накопичені наші знання про світ), естетичну (нам може 

подобатися вірш навіть безвідносно до його змісту) та ін. Але ці функції 

мови вторинні, вони є похідними від комунікативної або супроводжують її. 

Отже, головна мета комунікації – обмін інформацією різного роду. 

Більшість вітчизняних дослідників розмежовують поняття 

«спілкування» і «комунікація», підкреслюючи, що, на відміну від 

комунікації, у спілкуванні відображена вся складність реального світу 

людських відносин з його цінностями і суб'єктивними смислами. Крім того, 



якщо в понятті «спілкування» наголос робиться на взаємному обміні 

інформацією (діалогічність, взаєморозуміння), то в понятті «комунікація» 

наголошується на передачі інформації. 

Спілкування – це універсальна потреба людського буття, яка виникає і 

функціонує в різних формах людських відносин та виступає теоретичною 

основою комунікативних технологій. Культура людського спілкування 

відноситься до загальної моральної культури особистості. Вона є виявом 

високої вихованості та духовності людини. Слово – це і найкраще, що є в 

розпорядженні людини і найгірше, чим вона володіє (Езоп).  

       Для того, щоб спілкування було ефективним, необхідні певні 

умови: 

1. Якщо не загальна, то хоча б співвіднесена мета. 

2. Щоб співпадали рівні спілкування. 

3. Емоційна налаштованість. 

Не-спілкування і буде там, де не дотримуються цих умов. 

Антуан де Сент-Екзюпері говорив: «Єдина справжня розкіш – це 

розкіш людського спілкування». 

Згадаємо, що одним із найважчих покарань у Давній Греції був 

остракізм: із Греції депортували громадян, небезпечних для держави, яких 

визначали шляхом таємного голосування. Остракізм включав, крім 

позбавлення громадянських прав, і заборону спілкуватися із 

звинувачуваними. 

   Три аспекти спілкування 

1. Соціальний. Спілкування – це основна умова, спосіб існування і 

розвитку людей, особистості. Відомо понад 30 випадків, коли діти людей 

виховувались тваринами. Наукою доведено, що якщо до 5 р. дитина була 

позбавлена спілкування, стати повноцінною людиною така дитина не зможе, 

наскільки загальмований її розвиток. Через спілкування, мову розвивається 

інтелект, мозок. 



2. Медичний. На першому місці стоять захворювання серцево-судинні 

– основна причина – стреси. Стрес – результат порушення правил 

спілкування. 

3  Педагогічний. Є правила спілкування. Їх потрібно дотримуватися, 

щоб у дітей не викликати стреси. Щоб їх не порушувати, треба насамперед їх 

знати, щоб не вразити боляче, щоб створити доброзичливу атмосферу: 

словом можна вбити, спасти і полки за собою повести. 

Визначення педагогічного спілкування подано у праці О. Леонтьєва 

«Педагогічне спілкування». 

Педагогічне спілкування – система соціально-психологічної взаємодії 

між учителем та учнем, спрямована на створення оптимальних соціально-

психологічних умов для обопільної діяльності. 

Відомий науковець В. Кан-Калик вважає, що педагогічне спілкування – 

це професійне спілкування педагога з усіма учасниками навчально-виховного 

процесу, яке спрямоване на створення оптимальних умов для здійснення 

мети, завдань виховання і навчання. 

 Іншими словами, педагогічне спілкування полягає в комунікативній 

взаємодії педагога з дітьми, батьками, колегами, спрямованій на 

встановлення сприятливого психологічного клімату, на оптимізацію 

діяльності, обмін думками, почуттями, переживаннями, на задоволення 

потреб особистості в підтримці, солідарності, співчутті, дружбі тощо.   

Для цього педагогу потрібно уміти: оперативно і правильно 

орієнтуватися в постійно змінюваних умовах спілкування, знаходити 

відповідні комунікативні засоби, які відповідали б його індивідуальності, 

обставинам спілкування та індивідуальним особливостям учня, постійно 

відчувати і підтримувати зворотний зв'язок у спілкуванні.  

Педагогічне спілкування як професійно-етичний феномен вимагає від 

учителя спеціальної підготовки не лише щодо технології взаємодії, а й 

морального досвіду, педагогічної мудрості в організації взаємин з учнями, 

батьками, колегами у різних сферах навчально-виховного процесу. За своїм 



змістом і сферою функціонування воно може бути професійним і 

непрофесійним.  

Професійне педагогічне спілкування забезпечує передання через 

учителя учням людської культури, допомагає у засвоєнні знань, сприяє 

формуванню ціннісних орієнтацій під час обміну думками.  

На противагу йому непрофесійне педагогічне спілкування породжує 

страх, невпевненість, спричинює зниження працездатності, порушення 

динаміки мовлення, небажання думати і діяти самостійно, відчуженість, 

стійке негативне ставлення до вчителя, навчання. Почуття пригніченості від 

вивчення певного предмета (а нерідко від спілкування з учителем) у деяких 

учнів триває впродовж багатьох років. 

Професійне педагогічне спілкування передбачає високу його культуру, 

яка засвідчує вміння педагога реалізовувати свої можливості у спілкуванні з 

іншими людьми, здатність сприймати, розуміти, засвоювати, передавати 

зміст думок, почуттів, прагнень у процесі навчання і виховання. 

Педагогічне спілкування є явищем поліфункціональним, яке забезпечує 

обмін інформацією, співпереживання, пізнання особистості, 

самоутвердження, продуктивну організацію взаємодії. Обмін інформацією і 

ставленням співбесідників один до одного характеризує комунікативний 

аспект спілкування, пізнання особистості й самоутвердження – 

перцептивний, а організація взаємодії – інтерактивний. Учені доводять, що 

педагогічне спілкування може бути ефективним за умови реалізації 

педагогом усіх його функцій. Ігнорування ж вчителем хоча б однієї з системи 

вищезазначених призводить до порушення, розлагодження цілісного 

механізму комунікативної взаємодії з дітьми. 

Педагогічне спілкування допомагає вчителеві організувати взаємодію 

на уроці і поза ним як цілісний процес. Не обмежуючись лише 

інформаційною функцією, воно створює умови для обміну ставленнями, 

переживаннями, допомагає самоутвердженню школяра в колективі, 

забезпечує співробітництво і співтворчість у класі. 



За статусом педагог і учні діють з різних позицій: учитель організовує 

взаємодію, а учень сприймає, залучається до неї. Для того, щоб учень став 

активним співучасником педагогічного процесу, необхідно забезпечити 

суб'єкт-суб'єктний характер педагогічних стосунків, який полягає у рівності 

психологічних позицій, взаємній гуманістичній спрямованості, активності 

педагога та учнів, взаємопроникненні їх у світ почуттів та переживань, 

готовності до прийняття аргументів співрозмовника, взаємодії з ним. 

Головними ознаками педагогічного спілкування на суб'єкт-суб'єктному 

рівні є: особистісна орієнтація співрозмовників (здатність бачити і розуміти 

співрозмовника), рівність психологічних позицій співрозмовників 

(недопустиме домінування педагога у спілкуванні, він повинен визнавати 

право учня на власну думку, позицію), проникнення у світ почуттів і 

переживань, готовність прийняти точку зору співрозмовника (спілкування за 

законами взаємної довіри, коли партнери вслухаються, розділяють почуття 

одне одного, співпереживають, має особливий педагогічний ефект), 

нестандартні прийоми спілкування (відхід від суто рольової позиції вчителя). 

Педагогічну діяльність характеризують наступною структурою 

комунікативного впливу:  хто – кому – що – як – ефективність 

повідомлення. 

При цьому хто – суб'єкт комунікативного впливу (педагог); кому – 

об'єкт комунікативного впливу (учень або група учнів); що – зміст 

комунікативного процесу (навчальний матеріал, або особистісно 

орієнтований зміст з метою зміни, розвитку особистості учня; як – конкретна 

педагогічна техніка (засіб спілкування); ефективність повідомлення  – 

ступінь збігу змісту, що передається педагогом, зі змістом, сприйнятим 

учнем (учнями). 

Важливим при цьому є вдосконалення соціально-психологічних 

особливостей особистості вчителя і оптимізація засобів педагогічного 

впливу, тобто акцент на компонентах хто і як. Вдосконалення цих 

параметрів повинно охоплювати і комунікативну, і перцептивну (лат. 



ptrceptio – сприймання, пізнання), і інтерактивну складові спілкування, які 

тісно пов'язані з трьома основними сферами психіки: пізнавальною, 

емоційною, мотиваційно-рольовою. Тому оптимізація спілкування означає і 

вдосконалення психічного функціонування особистості вчителя. 

Залежно від типу (суб'єкт-суб'єктне, суб'єкт-об'єктне) спілкування 

вчителя може бути функціонально-рольовим або особистісно-орієнтованим. 

Функціонально-рольове спілкування є суто діловим, стандартизованим, 

обмеженим вимогами рольових позицій. Особисті мотиви, ставлення 

педагога й учня не враховуються й не виявляються. Головна мета його 

полягає у забезпеченні виконання певних дій.  

Особистісно-орієнтоване спілкування є складною психологічною 

взаємодією, яка передбачає виконання певних нормативних функцій з виявом 

особистого ставлення, почуттів. Головна його мета спрямована не так на 

виконання завдань, як на розвиток особистості учнів. Вимагає такого рівня 

внутрішньо детермінованої активності особистості, за якого вони не йдуть за 

обставинами, що складаються в педагогічному процесі, а здатні самі 

створювати ці обставини, виробляти свою стратегію, свідомо і планомірно 

удосконалювати себе. 

Психологічний портрет учителя, налаштованого на особистісно-

орієнтоване спілкування: відкритість, доступність, створення для дітей 

можливостей висловлювати свої думки і почуття; справедливість, довіра до 

дітей, визнання їх неповторності, гідності; зацікавленість життям учнів, увага 

до їхніх проблем; емпатійне розуміння (здатність бачити поведінку учня його 

ж очима, відчувати його внутрішній світ); готовність завжди допомогти 

учням.  

Педагогічне спілкування як діалог 

Педагогічний діалог – дія у педагогічному процесі, яка дає можливість 

кожному партнерові самовиразитись у спілкуванні. Відповідно діалогічне 

педагогічне спілкування постає як тип професійного спілкування, що 



відповідає критеріям діалогу, забезпечує суб'єкт-суб'єктний принцип 

взаємодії педагога та учнів. 

Для того, щоб педагогічне спілкуванця мало всі риси діалогічності, 

вони повинні відповідати таким критеріям. 

1. Визнання рівності особистісних позицій, відкритість і довіра між 

партнерами. Ця ознака, будучи сутністю суб'єкт-суб'єктних стосунків, 

передбачає визнання активної ролі, реальної участі учня у процесі виховання. 

За таких обставин учитель та учень діють як партнери, спільно 

організовуючи пошук, діяльність, аналізуючи та виправляючи помилки. 

Педагог не зводить своїх дій до оцінювання поведінки учня і вказівок на 

необхідність і способи її поліпшення. Він надає учневі інформацію про 

нього, а той повинен сам учитися оцінювати свої дії. Йдеться не про 

усунення оцінного судження, а про зміну його авторства. Це забезпечує 

співробітництво, рівність та активність обох сторін. 

2. Зосередженість педагога на співрозмовникові та взаємовплив 

поглядів. Особистісна рівність у діалогічному спілкуванні передбачає різні 

позиції його учасників. Учень перебуває у колі своїх потреб і діє в напрямі 

задоволення власних прагнень (намагання самоутвердитися, пізнати нове 

тощо), а вчитель має зосередити свої зусилля на потреби учня. 

За такого спілкування у центрі педагога опиняється особа 

співрозмовника, його мета, мотиви, точка зору, рівень підготовки до 

діяльності. В організації діалогу важливим є використання прийомів 

аттракції (лат. attrahere – приваблювати). Вони передбачають легке 

сприйняття позиції людини, до якої склалось емоційно позитивне ставлення 

(почуття симпатії, дружби, любові). 

Завоюванню симпатії сприяють: використання прийому «власного 

імені» (звук його підсвідомо викликає приємні емоції, свідчить про повагу до 

особистості); привітна, щира усмішка (підбадьорення, заохочення, 

розуміння) виступає сигналом для партнера по спілкуванню (я твій друг); 

приховування негативних емоцій, обурення (навіть цілком справедливого, 



зрозумілого); використання механізмів навіювання (переконання) з метою 

формування віри в свої сили, наявність позитивних рис (прийом 

компліменту); терпляче, з розумінням і співчуттям, вислуховування 

співрозмовника, що дає змогу задовольнити потребу у самовираженні, 

формує позитивне ставлення до вчителя. 

Зосередженість на співрозмовникові передбачає готовність змінювати 

свої наміри, думки відповідно до зустрічних реакцій. Уважний до реакції 

дитини вчитель вибудовує взаємодію в площині інтересів співрозмовника, 

пропонує шляхи вирішення проблем залежно від його потреб. 

 Для розуміння іншої людини важливою є уява, яка дає змогу уявити 

себе на місці співрозмовника, з'ясувати, наскільки зрозумілим буде для нього 

сказане. Уміння бачити ситуацію не тільки своїми очима, а й очима дитини є 

важливою рисою педагога. У її формуванні велике значення має інтуїція – 

здатність бачити особливості іншої людини, через безпосереднє споглядання, 

без логічної аргументації. 

Процес міжособистісного розуміння тісно пов'язаний з емоційною 

сферою. Почуття, співчуття та співпереживання допомагають адекватніше 

розуміти інших людей. Уміння сприйняти почуття іншого як власні, 

здатність до емоційного відгуку – необхідний компонент педагогічного 

спілкування та специфічний засіб пізнання людини людиною. 

3. Персоніфікована манера висловлювання («Я вважаю», «Я гадаю», «Я 

хочу порадитися з вами»). Згідно з її вимогами діалог передбачає відкриту 

позицію. Вона є важливим критерієм діалогічного спілкування, який 

передбачає виклад інформації від першої особи, звертання педагога та учнів 

до особистого досвіду, висловлення не лише предметної думки, а й свого 

ставлення до неї, що разом з іншими чинниками зумовлює взаємодію. 

4. Поліфонія взаємодії. Передбачає можливість для кожного учасника 

комунікації викласти свою позицію, пошук рішень у процесі взаємодії з 

урахуванням думок кожного учасника. Вона є антиподом до монологічного 

спілкування, яке репрезентує лише думку вчителя. В індивідуальній бесіді з 



учнем поліфонія реалізується у формі розвиваючої допомоги, надаючи яку, 

вчитель не прагне вирішення його проблеми. Учень сам проживає своє 

життя, йому слід залишити простір для власних зусиль, праці душі. 

5. Двоплановість позиції педагога у спілкуванні. У процесі спілкування 

педагог веде діалог не лише з партнером, а й із собою. Беручи участь у 

взаємодії, він одночасно аналізує ефективність втілення власного задуму. Це 

сприяє збереженню його ініціативи під час спілкування. Ігнорування 

зазначених критеріїв руйнує сприятливу атмосферу спілкування, породжує 

комунікативні бар'єри.  

Бар'єри спілкування 

Важливою проблемою педагогічної психології є проблема труднощів 

(«бар’єрів»), що мають місце у взаємодії вчителя з учнями. Останні можна 

описати як суб’єктивне переживання людиною порушень у здійсненні 

спланованого спілкування через неприйняття партнера, нерозуміння його дій 

та слів, через зміну комунікативної ситуації або ж власного психоемоційного 

стану тощо.  

У педагогічній діяльності такі труднощі можуть бути зумовленими:  

а) її предметним змістом, тобто рівнем та характером оволодіння педагогом 

тими знаннями, створення умов для засвоєння яких є основою його 

діяльності;  

б) професійно-педагогічними уміннями, тобто способами та засобами 

педагогічного впливу на учнів.  

Типологія педагогічних бар’єрів 

Відповідно до сказаного педагогічні труднощі співвідносяться: 1) зі 

змістом, формами та загальною логікою розвитку педагогічного процесу; 2) 

із особливостями вчителя як суб’єкта навчання та виховання; 3) з процесом 

спілкування вчителя з учнями. 

У першому випадку йдеться про труднощі: 

- з постановкою та вирішенням педагогічних задач, що 

виражаються в недостатньо повному та точному плануванні своїх дій, у 



неврахуванні минулих помилок, у недостатній гнучкості при перебудові 

задач по ходу уроку, звуженні їх змісту за рахунок ігнорування виховуючої 

та розвивальної функцій тощо; 

- з впливом на учня, що виражаються у невмінні сприймати його 

як цілісну особистість, що знаходиться у процесі свого становлення та 

розвитку; 

- з визначенням ефективного поєднання продуктивних, творчих з 

репродуктивними формами роботи у навчальному процесі, з організацією 

активних форм роботи, які б забезпечували розвиток пізнавальної активності 

учнів. 

     Як свідчать експериментальні дослідження, труднощі такого 

характеру можуть бути зумовленими: тим, що вчитель постійно 

використовує один і той же метод без врахування його зв’язку з іншими; тим, 

що методи, якими користується вчитель, не пов’язані між собою; тим, що 

застосовувані вчителем методи не відповідають особливостям і можливостям 

учнів; тим, що застосовувані методи не відповідають індивідуально-

психологічним особливостям самого вчителя. 

У другому випадку педагогічні труднощі співвідносяться з умінням 

вчителя коректувати власні дії відповідно до своїх суб’єктивних 

особливостей. Вони можуть бути викликаними недоліками самоконтролю та 

самокорекції вчителя, що знаходить своє вираження у його низькій 

критичності щодо себе та недостатній рефлексії. 

Третій напрям пов’язаний з комунікативною взаємодією вчителя з 

учнями. В. Кан-Калик називає такі типові бар’єри такого типу: 

- розходження установок вчителя та класу (вчитель захоплений 

планом цікавого уроку, а учні неуважні, байдужі; як результат, 

недосвідчені вчителі дратуються, виходять із себе, приймають 

неадекватні рішення тощо); 

- страх класу, характерний передусім для недосвідчений вчителів; 



- відсутність контакту з класом (замість того, щоб оперативно 

організовувати діяльність учнів, вчитель починає діяти 

«автономно»: писати на дошці пояснення, читати дітям нотації 

тощо); 

- звуження функцій спілкування (вчитель враховує насамперед 

інформаційні завдання спілкування, ігноруючи соціально-

перцептивні та інтерактивні; 

- негативна установка на клас, сформована внаслідок суджень інших 

вчителів або ж власних педагогічних невдач; 

- попередній негативний досвід спілкування з даним класом або ж 

окремими учнями; 

- страх допуститися педагогічної помилки (запізнитися на урок, не 

вкластися в час, неправильно оцінити тощо); 

- наслідування (вчитель механічно використовує манери поведінки 

іншого педагога, не розуміючи, що чужий стиль в принципі не 

можна перейняти). 

Смислові бар’єри 

Із труднощами останнього типу тісно пов’язане поняття «смислового» 

бар’єру (Л. Славіна). Під останнім розуміють явище, коли дитина розуміє і 

вміє виконувати вимогу дорослого, водночас ігноруючи цю вимогу та вперто 

не бажаючи її виконувати. 

Можна назвати такі основні види виявлення смислового бар’єру: 

- різне розуміння дорослими та дітьми смислу тих вимог, що 

ставляться перед останніми. Так, учень не може зрозуміти, чому не 

можна битися, адже слід бути хоробрими та мужніми, чому не 

можна підказувати, коли потрібно допомагати друзям тощо; 

- неприйняття учнем форми пред’явлення тієї чи іншої вимоги зі 

сторони вчителя; 

- неприйняття учнем особистості даного дорослого в силу тих чи 

інших причин. 



Серед причин появи та розвитку смислового бар’єру розрізнюють: 

1. Невміння вчителя зрозуміти справжні мотиви поведінки та 

вчинків учня, а, значить, його неадекватні реакції на ці вчинки. Як правило, 

вчитель ігнорує ту обставину, що зовнішньо однакові вчинки детермінуються 

різними мотивами, часто декількома. Інколи і сам учень не усвідомлює 

справжні мотиви своїх вчинків. Однак дії вчителя, що не відповідають таким 

невиявленим мотивам, спричинюють внутрішній опір зі сторони учнів, їх 

оцінку дій вчителя як несправедливих. 

2. Постійне використання вчителем однакових методів та прийомів 

навчально-виховної роботи, особливо якщо вони не призводять ні до якого 

позитивного ефекту. Насамперед це стосується ситуацій, коли педагог 

використовує методи словесного впливу (нотації, переконання, виговори 

тощо). Учні звикають до таких впливів, не розуміючи їх смислу, внаслідок 

чого виникає бар’єр між ними і педагогами через різне розуміння цих 

методів та засобів. 

3. Негативні психоемоційні стани учнів, зумовлені 

несправедливими (з їх точки зору) покараннями та судженнями вчителя. 

4. Думка про даного вчителя, що сформувалася у найближчому до 

нього соціальному оточенні. 

Бар'єри спілкування – перешкоди, що спричиняють опір партнера 

впливові співрозмовника. 

 Вони виникають непомітно, і спершу вчитель може не усвідомлювати 

їх. Але примирення з ними формує негативний стиль спілкування. Серед 

чинників, що впливають на особливості взаємодії між учителем і учнем, 

велике значення мають соціальний, психологічний, фізичний і смисловий 

(когнітивний). Відповідно до цього розрізняють бар'єри у спілкуванні. 

Соціальний бар'єр зумовлений переважанням рольової позиції вчителя 

в системі педагогічної взаємодії. Учитель навмисно демонструє свою 

перевагу над учнем і свій соціальний статус. Нейтралізують його прагнення 



не протиставляти себе учням, а підносити їх до свого рівня, не нав'язувати 

свої позиції, а радити. 

Фізичний бар'єр пов'язаний з організацією фізичного простору під час 

взаємодії. Неправильно організований простір призводить до ізольованості 

вчителя, який неначе віддаляє себе від учнів, намагаючись сховатися за стіл, 

стілець тощо. Усувають такий бар'єр, скорочуючи дистанцію, відкритістю у 

спілкуванні. 

Смисловий бар'єр пов'язаний з неадаптованим до рівня сприйняття 

школярів мовленням учителя, яке занадто насичене незрозумілими словами, 

науковими термінами, які він використовує без коментарів. Це є причиною 

зниження їх інтересу до матеріалу, утворює дистанцію у взаємодії. Він стає 

непомітним за уважного ставлення до свого мовлення, ретельної підготовки 

до уроку. 

Естетичний бар'єр зумовлений несприйняттям співрозмовником 

зовнішнього вигляду, особливостей міміки. Усувають шляхом самоконтролю 

поведінки. 

Емоційний бар'єр з'являється за невідповідності настрою, негативних 

емоцій, що деформують сприймання. Долають його за допомогою усмішки, 

чуйного ставлення до співрозмовника. 

Психологічний бар'єр виявляється як негативна установка, сформована 

на підставі попереднього досвіду, неспівпадіння інтересів партнерів 

комунікації тощо. Усувають шляхом переорієнтації уваги з особистості на 

роботу, оптимістичним прогнозуванням подальшої діяльності.  

Найтиповішими серед психологічних бар'єрів є: розбіжність настанов 

(учитель приходить на урок захоплений своїм задумом, а учні байдужі, 

незібрані, неуважні, внаслідок чого він дратується, нервує); боязнь класу 

(властивий учителям-початківцям, які часто непогано володіють матеріалом 

уроку, але побоюються безпосереднього контакту з дітьми); поганий контакт 

(вчитель заходить до класу і замість організації взаємодії з учнями 

поводиться «автономно», наприклад, пише пояснення на дошці); звуження 



функцій спілкування (переважає інформаційна, залишаються поза увагою 

соціально-перцептивні, комунікативні функції); негативна установка на клас 

(упереджене негативне ставлення вчителя до класу, невстигаючих учнів, 

порушників поведінки); боязнь педагогічних помилок (запізнитися на урок, 

неправильно оцінити відповідь дитини тощо); наслідування (молодий 

учитель наслідує манери спілкування іншого педагога, не враховуючи 

власної педагогічної індивідуальності). 

Невміння подолати бар'єри, як правило, призводить до малоефективних 

моделей спілкування. Сукупність їх складає кілька типів: 

1. «Монблан». Педагог підноситься над класом, як гірська вершина. Він 

відірваний від учнів, мало цікавиться їх інтересами та взаєминами з ними. 

Спілкування зводиться лише до інформування учнів, що зумовлює їх 

пасивність. 

2. «Китайська стіна». Спілкування, за якого учитель постійно 

наголошує на своїй перевазі над учнями, виявляє до нього зневажливе 

ставлення. 

3. «Локатор». За цієї моделі переважає вибірковість учителя в 

організації взаємовідносин з учнями. Він зосереджує свою увагу на групі або 

слабких, або сильних учнів, що руйнує цілісну й безперервну систему 

спілкування. 

4. «Робот». Характеризує поведінку педагога, який цілеспрямовано й 

послідовно діє на підставі певної програми, незважаючи на обставини, що 

вимагають змін у спілкуванні. 

5. «Я сам». Сутність її в тому, що вчитель постає в ролі головної 

дійової особи, нерідко гальмуючи ініціативу учнів. 

6. «Гамлет». Діям такого вчителя властиві постійні сумніви: чи 

правильно його зрозуміють, чи адекватно відреагують на його зауваження 

тощо. 

7. «Друг». Може спричинити для вчителя втрату ділового контакту в 

спілкуванні. 



8. «Тетерук». Характеризує педагога, який під час взаємодії з учнями 

чує лише себе, не реагує на учня, не усвідомлює його переживань та потреб. 

Труднощі спілкування 

Спілкування може призвести до негативного результату, якщо в його 

процесі виникає почуття образи, ворожості, відчуження. Найчастіше його 

спричиняють: 

1. Відмінності між мовленнєвим та немовленнєвим спілкуванням. 

Спеціалісти стверджують, що тільки 7% інформації містить зміст сказаного, 

55% інформації передається на невербальному рівні (мімікою, жестами), 38% 

– якісними характеристиками голосу (висота тону, тембр). У процесі 

спілкування невербальні засоби реалізуються поза контролем свідомості, 

імпульсивно. Тому сказане не завжди збігається з тим, що демонструється у 

поведінці. Так, учитель може говорити про своє доброзичливе ставлення до 

учня, але поводитися при цьому нервово, з відчуженням. На цій підставі 

ймовірні сумніви учнів у його щирості. Тому під час взаємодії слід зважати 

на засоби і манеру спілкування, своєчасно виправляти помилки та 

розбіжності. Дисгармонія між словами, репліками, мімікою, жестами, рухами 

тіла нерідко вирішально впливає на спілкування. 

Зауваживши розбіжності у словах та поведінці співрозмовників, 

доцільно доброзичливо підкреслити не самі розбіжності, а своє сприйняття 

їх: «Я відчуваю, що ви чимось розгнівані (роздратовані, занепокоєні), 

зважаючи на ваш тон. Тому хотів би знати, чи не пов'язане це зі мною». 

2. Вплив на взаємодію прихованих (хибних) припущень. Вступаючи у 

взаємодію, людина найчастіше має певні припущення щодо особливостей 

поведінки та особистості партнера у спілкуванні. Неточні або хибні 

припущення можуть ускладнити процес взаємодії. Так, інколи може здатися, 

що опір учня у конкретній ситуації спричинений його невихованістю, 

неповагою до вчителя, насправді він є цілком природною реакцією на прояв 

неповаги з боку вчителя. 



3. Проблема прихованого контексту спілкування. У процесі взаємодії 

людина не завжди усвідомлює свої відчуття, думки, бажання. Не 

висловлюючи конкретно своїх занепокоєнь, рідко отримує адекватну 

відповідь. У педагогічній взаємодії така ситуація нерідко ускладнюється 

нерозумінням дитиною того, що з нею коїться, недостатнє усвідомлення 

своїх прагнень, бажань або страхів, побоювань. Тому вчитель повинен 

орієнтуватися передусім не на поведінку учня, а на з'ясування можливих 

причин такої поведінки, «думати й аналізувати за двох». Якщо педагог не 

орієнтований на виявлення прихованих мотивів поведінки, то спілкування з 

учнем породжує образи, роздратування, хибну поведінку, і, відповідно, – 

ускладнення конфлікту. Учитель повинен контролювати свої дії, 

висловлення, робити їх чіткими, зрозумілими для дітей. 

Учені-психологи називають і інші чинники, що ускладнюють 

спілкування: погрози, накази, безапеляційні розпорядження; негативна 

критика; образи, образливі порівняння, прізвиська; апеляція до обов'язків: 

(«Ти повинен», «Ти не маєш права»); репліки-пастки («Вихована людина не 

повинна так розмовляти з дорослим») або натяки без розкриття важливої 

інформації («Якщо ти будеш поводитися добре, я зможу допомогти тобі»); 

допит; похвала з «пасткою» («Ти ж розумна людина, як же можна таке 

робити?»); упереджений діагноз мотивів поведінки («У тебе немає бажання 

вчитися; ти безсоромна людина, якщо таке робиш»); несвоєчасні поради; 

відмова від обговорення питання; зміна теми («Це дуже цікаво. Але давай 

краще поговоримо про твої оцінки»); змагання («Та хіба це проблема? От у 

мене проблема складніша»); заспокоєння запереченням («Усе минеться, все 

коли-небудь закінчується, тому не слід хвилюватися»).  

Структура педагогічного спілкування 

Для розуміння сутності спілкування важливо враховувати його 

функціональну та багаторівневу структуру (Г. Андрєєва, О. Бодальов, 

О. Леонтьєв, Б. Ломов, Б. Паригін та інші). 



 У структурі спілкування виділяють три компоненти: гностичний, 

аффектний, праксичний (О. Бодальов); за іншими класифікаціями – 

когнітивний (пізнавальний), афектний (емоційний), поведінковий 

(М. Обозов, Я. Коломинський); інформаційно-коммунікативний, 

регулятивно-комунікативний, афектно-коммунікативний (Б. Ломов).  

Педагогічне спілкування має певну структуру, яка відповідає загальній 

логіці педагогічного процесу: 

– задум;  

– втілення задуму; 

– аналіз.  

 Професійне педагогічне спілкування є складною системою, яку 

складають чотири етапи: 

1. Моделювання педагогом майбутнього спілкування (прогностичний 

етап). У цей час окреслюються контури майбутньої взаємодії: планування й 

прогнозування змісту, структури, засобів спілкування. Змістом спілкування є 

формування мети взаємодії (для чого?), аналіз стану співрозмовника (чому 

він такий?) та ситуації (що сталося?). Тоді ж передбачають можливі способи 

комунікації, прогнозують сприймання співрозмовником змісту взаємодії. 

Цільова установка вчителя має вирішальне значення. Передусім він повинен 

подбати про залучення учня до взаємодії, створення творчої атмосфери, 

відкрити простір для його індивідуальності. Це вимагає від нього вміння 

сприймати й відповідно оцінювати людину. 

У процесі підготовки до спілкування на цьому етапі треба враховувати 

таку вимогу: 

Установка на майбутнє спілкування повинна бути оптимістичною (буде 

приємним, цікавим, корисним). Психологічні бар’єри важко подолати. Не 

допускайте виникнення негативної установки: вона буде заважати вам. 

Спілкування необхідно планувати у відповідності з віком дітей, 

характером діяльності, рівнем розвитку, враховувати вікові особливості й 

характер стосунків з учителем. 



2. «Комунікативна атака» – завоювання ініціативи, встановлення 

емоційного та ділового контакту. Це означає швидко, активно, емоційно 

привернути увагу до себе, до теми заняття, уроку чи виховного заходу. Мета 

комунікативної атаки – дуже швидко дисциплінувати, організувати, 

мобілізувати аудиторію, привернути увагу, викликати інтерес, заінтригувати, 

налаштувати на плідну співпрацю та співтворчість. Для цього педагогу 

важливо володіти технікою швидкого входження у взаємодію, прийомами 

динамічного впливу. 

Виділяють наступні: 

- 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); 

- 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. 

Підтримувати пізнавальний інтерес, як провідний мотив навчання, протягом 

комунікативної взаємодії – нелегка справа. На цьому етапі відбувається 

обмін інформацією, оцінками інформації, взаємооцінка співрозмовників. 

Важливою є атмосфера доброзичливості, в якій учень зміг би вільно виявляти 

своє «Я», відчувати позитивні емоції від спілкування. Уступаючи учневі 

ініціативу, педагог делегує йому право й необхідність самостійного аналізу 

подій, фактів. Він мусить виявляти інтерес до учня, сприймати інформацію 

від нього (активно слухати), висловлювати судження, передаючи учневі свій 

оптимізм і впевненість в успіху, ставити перед ним яскраві цілі, окреслювати 

шляхи їх досягнення. 



Головне на початку взаємодії вчителя з учнями – встановити цілісний 

контакт з ними, привернути їх увагу. Досягають цього насамперед 

мовленнєвими засобами. Педагог вітає учнів, пояснюючи значущість 

наступної комунікації, повідомляючи їм цікаву інформацію чи формулюючи 

проблемне запитання. Водночас він організовує простір навчальної взаємодії: 

розвішує таблиці, оформлює дошку, готує наочне приладдя, дидактичні 

матеріали. Цим він актуалізує увагу учнів, спонукає їх до участі в навчально-

пізнавальній діяльності. Привернути увагу може і пауза. Але найчастіше 

поєднують кілька елементів: голосову розрядку, гумористичну репліку, 

казус, запитання до аудиторії, коментування тощо. 

Важливою є атмосфера доброзичливості, в якій учень зміг би вільно 

виявляти своє «Я», відчувати позитивні емоції від спілкування. Важливу роль 

відіграє і вміння педагога чергувати види діяльності. При цьому необхідно 

пам’ятати, що оптимальний розумовий розвиток забезпечує діяльність дітей 

в зоні найближчого розвитку, де доводиться напружуватися, переборювати 

інтелектуальні  труднощі, долати перешкоди, проявляти вольові зусилля, що 

забезпечує виконання поставленого завдання. 

Методи завоювання уваги аудиторії поділяють на пасивні й агресивні. 

Пасивні методи полягають у тому, що вчитель фокусує увагу аудиторії на 

своїй особистості, послідовно організуючи її. Агресивні методи 

використовують сильні, впевнені в собі експресивні педагоги, миттєво 

привертаючи до себе увагу аудиторії, неначе гіпнотизуючи її. Такий стан 

аудиторії вони утримують стільки, скільки потрібно для вирішення 

педагогічного завдання. Нерідко використовують темпоритми і педагогічну 

монотонність, за допомогою яких педагог ніби «пробивається» у свідомість 

слухачів, присипляючи, а потім напружуючи її, доводячи до кульмінації 

почуттєвих переживань. 

4. Аналіз комунікативної взаємодії (мета – засоби – результат): 

порівняння мети, засобів з результатами взаємодії, моделювання подальшого 

спілкування (етап самокоригування). 



Стадії педагогічного спілкування 

Аналізуючи технологічний бік професійно-педагогічного спілкування, 

В. Кан-Калик називає такі стадії цього процесу:  

Орієнтування в умовах спілкування. Вчитель адаптує свій звичайний стиль 

спілкування до конкретних умов, що склалися саме на цьому уроці чи 

виховному заході. Основується така адаптація на: 

- усвідомленні педагогом свого стилю спілкування з учнями; 

- мисленому відтворенні минулих особливостей спілкування з 

даним класом; 

- уточненні стилю спілкування у нових комунікативних умовах 

діяльності, що випливають із ситуації в класі та поставлених педагогічних 

задач. 

Початковий стадія спілкування. На основі нової інформації про 

ситуацію та конкретні умови коректуються вибрані прийоми і способи 

спілкування. Система спілкування приводиться у відповідність до системи 

педагогічних задач, які вчитель має вирішувати. При цьому слід мати на увазі 

вплив різноманітних стереотипів, що істотно впливають на особливості 

сприймання педагогом особистості учнів (ця проблема детального 

обговорюється в іншому місці даної роботи). Не менш важливим є і інше - те 

перше враження, яке справив педагог на учнів. Причому дуже часто це 

враження визначається не стільки змістовними характеристиками діяльності 

вчителя, скільки його вмінням одягатися, манерою поведінки тощо. 

Зосередження уваги учнів на собі. Педагогічне спілкування буде 

продуктивним лише за умови концентрації довільної уваги учнів на 

вчителеві. Покладатися тут лише на офіційні правила взаємостосунків, які 

регламентують таку увагу з боку дітей, аж ніяк не можна. Вчитель має 

вирішувати цю проблему як важливу комунікативні задачу.  

Виокремлюють наступні такі способи її розв’язання:  

1) мовний (словесне звернення до учнів);  

2) пауза (з активним внутрішнім зверненням–вимогою уваги);  



3) поведінково-знаковий (записи на дошці, розвішування наочних 

посібників тощо); 

 4) змішаний, який включає елементи трьох попередніх. В реальній 

педагогічній практиці найчастіше зустрічається саме четвертий, змішаний 

варіант.  

Зондування душі об’єкту: своєрідний пошуковий етап любого акту 

спілкування, коли вчитель обводить очима аудиторію, внутрішньо настроює 

її на спілкування. На цьому етапі уточнюється попереднє уявлення про умови 

спілкування та можливі комунікативні задачі, оцінюється рівень готовності 

аудиторії до продуктивного спілкування, вибирається найбільш оптимальний 

момент для початку спілкування. Ефективність цього етапу залежить від 

сенсорної культури педагога, його вміння зрозуміти стан іншої людини, 

мислено відтворити її переживання . 

Вербальне (словесне) спілкування. Це своєрідна серцевина 

педагогічного спілкування. Ефективність цього етапу істотно залежить від 

уміння педагога добитися, щоб учень не лише почув, зрозумів, але й побачив 

внутрішнім зором почуте. Звідси вимоги образності, виразності мови 

вчителя, точності та дієвості його формулювань, здатності впливати не лише 

на розум, а й на почуття учнів, стимулюючи при цьому їх мислення, уяву, 

потребу в пошуковій діяльності та ін.  

Природно, що все це залежить від рівню розвитку у нього образного 

мислення та педагогічної уяви, сформованості власних мовних здібностей. 

Говорячи про останні, відмітимо добру словесну пам’ять, правильний відбір 

мовних засобів, логічність побудови та викладу висловлювань, уміння 

орієнтувати мови на співрозмовника, високий рівень антиціпації тощо. Не 

менш важливими є загальна ерудованість та культура педагога.  

Стилі педагогічного спілкування  

Інтегральною характеристикою педагогічного спілкування, у якій в 

загальному вигляді виявляються морально-світоглядні установки вчителя, 

педагогічна спрямованість його особистості, рівень комунікабельності та 



комунікативні здібності, уміння і навички, є стиль педагогічного 

спілкування.  

Стиль педагогічний – це своєрідний почерк, певна манера педагогічних 

дій та спілкування, властиве конкретному педагогу (Педагогічна 

енциклопедія). 

К. Платонов трактує стиль діяльності як сукупність індивідуальних 

особливостей певної діяльності особистості, яка впливає на спосіб 

досягнення мети цієї діяльності та визначає своєрідність її виконання. У 

стилі діяльності завжди знаходять своє відображення індивідуальні та 

типологічні особливості особистості. 

 Стиль педагогічного спілкування – це індивідуально-типологічні 

особливості соціально-психологічної взаємодії вчителя з учнями (В. Кан-

Калик).  

У стилі педагогічного спілкування, таким чином, проявляються: 

особливості комунікативних можливостей педагога; характер його взаємин з 

дітьми; творча індивідуальність самого вчителя; особливості учнівського 

колективу (чи особистості учня). 

Співставлення різних класифікаційних підходів є підставою для 

виділення таких стилів педагогічного спілкування зі специфічними для 

кожного з них параметрами: 

- діалогічний: активність, контактність і висока ефективність 

спілкування; педагогічний оптимізм, опора на позитивний потенціал 

особистості дитини і учнівського колективу, поєднання доброзичливості з 

довірою до самостійності школярів; впевнена відкритість, щирість і 

природність у спілкуванні; безкорислива чуйність і емоційне прийняття учнів 

як партнерів по спілкуванню, прагнення до взаєморозуміння і 

співробітництва; глибоке і адекватне сприймання і розуміння поведінки 

учнів, їх особистих проблем, врахування полімотивованості їх вчинків; 

цілісний вплив на особистість школяра та її ціннісно-смислові орієнтації; 

передача соціального досвіду як особистісно прожитого знання; високий 



рівень імпровізаційності у спілкуванні, готовність до новизни, орієнтація на 

діалог, дискусію, обговорення; прагнення до власного професійного і 

особистісного зростання; досить висока і адекватна самооцінка; розвинуте 

почуття гумору; 

- альтруїстичний: повне підпорядкування себе завданням 

професійної діяльності, відданість роботі та учням, поєднана з недовірою до 

їх самостійності, підміна власною активністю їх зусиль, формування в учнів 

залежності від себе; потреба в емоційній близькості, чуйність і навіть 

жертовність у поєднанні з байдужістю до того, як його розуміють учні; 

відсутність прагнення до власного професійного і особистісного зростання, 

низький рівень рефлексії власної поведінки; 

- конформістський: поверхове, депроблематизоване і 

безконфліктне спілкування з учнями без чітко визначених комунікативних і 

педагогічних цілей, яке часто переходить у пасивне реагування на зміни 

ситуації; відсутність прагнення до глибокого розуміння учнів, орієнтація на 

«злагоду» (у ряді випадків необхідна дистанція зменшується до мінімуму, 

інколи переходячи у панібратство), зовнішня формальна доброзичливість при 

внутрішній байдужості або підвищеній тривожності; орієнтація на 

репродуктивну діяльність, прагнення відповідати існуючим стандартам 

(«бути не гіршим за інших»); поступливість, невпевненість у собі, недостатня 

вимогливість, безініціативність; лабільна або низька самооцінка; 

- пасивний: холодна відчуженість, гранична стриманість, 

підкреслена дистантність, орієнтація на поверхове рольове спілкування з 

учнями; відсутність потреби в емоційному включенні в спілкування, 

замкнутість і байдужість до учнів, низька сенситивність до їх емоційно-

психічних станів («емоційна глухота»); висока самооцінка у поєднанні з 

прихованим невдоволенням від процесу спілкування; 

- маніпулятивний: егоцентрична спрямованість, висока потреба у 

досягненні зовнішнього успіху, підкреслена вимогливість, приховане 

самолюбство; високий рівень розвитку комунікативних умінь, їх вміле 



використання для прихованого маніпулювання партнерами по спілкуванню; 

добре знання сильних і слабких сторін учнів у поєднанні з власною 

закритістю, нещирістю; добре розвинута рефлексія власної поведінки, висока 

самооцінка і самоконтроль; 

- авторитарно-монологічний: прагнення до домінування, 

орієнтація на «виховання – примушування», переважання дисциплінарних 

методів і прийомів над організовуваючими; егоцентризм, нетерпимість до 

помилок і заперечень зі сторони учнів, нехватка педагогічного такту, 

агресивність; суб’єктивізм в оцінках, жорстка поляризація останніх; 

ригідність, орієнтація на репродуктивну діяльність, стереотипізація 

педагогічних впливів; низька сенситивність і рефлексія власної поведінки, 

висока самооцінка; 

- конфліктний: неприйняття спілкування з учнями у своїй 

професійній діяльності, педагогічний песимізм, роздратованість, імпульсивне 

відштовхування учнів, скарги на їх ворожість та «невиправність», прагнення 

звести спілкування з ними до мінімуму і прояв агресивності, коли не можна 

уникнути такого спілкування; емоційні «зриви», інфантильне перекладання 

відповідальності за невдачі у спілкуванні на учнів або ж на «об’єктивні» 

обставини; низька самооцінка і самоконтроль. 

Стиль спілкування – це усталена система способів та прийомів, які 

використовує вчитель під час взаємодії. 

Залежить він від особистісних якостей педагога і комунікативної 

ситуації. До особистісних якостей належать ставлення вчителя до дітей 

(активно-позитивне, пасивно-позитивне, ситуативно-негативне, стійке 

негативне) та володіння організаторською технікою. 

Стилі ставлення педагога до дітей 

1. Стійкий позитивний – емоційно-позитивне ставлення до дітей, 

турбота, допомога, спокійний і рівний тон у спілкування з дітьми, доброта, 

теплота, чуйність, довіра, щирість, вчитель відкритий і доступний, не 

викликає страху. За активно-позитивного ставлення педагог виявляє ділову 



реакцію на діяльність учнів, допомагає їм, відчуває потребу у 

неформальному спілкуванні. Вимогливість, поєднана із зацікавленістю в 

учнях, викликає взаємодовіру, розкутість, комунікабельність. Таке 

спілкування називається особистісно орієнтованим. 

2. Пасивний позитивний – нечітко виражена емоційно-позитивна 

установка у ставленні до дітей, сухість, офіційність, вимогливість, суто 

ділове стандартизоване спілкування з учнями, що називається 

функціонально-рольовим. Пасивно позитивне ставлення фокусує увагу 

вчителя на вимогливості та суто ділових стосунках. Таке спілкування 

характеризується сухим, офіційним тоном, браком емоційності, що збіднює 

спілкування і гальмує творчий розвиток вихованців. 

3. Нестійкий – ситуативний. Загальна установка – емоційно-позитивна, 

але все залежить від настрою, від ситуації, яка склалася; не можна 

передбачити дій, слів. Фахівці наголошують на тому, що цей стиль ставлення 

є дуже складним для дітей, оскільки ніколи не знають, як буде поводитися 

педагог, чого від нього очікувати, тому важко психологічно налаштовуватися 

на комунікативну взаємодію з таким педагогом, що привносить нервозність, 

тривогу, інколи, навіть, паніку в їх психоемоційний стан. 

4. Негативний:  

– стійкий негативний: негативне ставлення породжує в дітей недовіру, 

замкненість, нерідко лицемірство, брутальність тощо. Викликаючи негативне 

ставлення до себе, такий учитель працює і проти предмета, який викладає, і 

проти школи, і суспільства загалом. Як правило, педагоги дітей не люблять, 

не поважають, звинувачують у всьому. За великим рахунком, таким 

педагогам не місце в школах, інших освітніх закладах. Їм треба змінювати 

професію, шукати іншу роботу, щоб не калічити дитячі душі; 

 – ситуативно-негативний: проявляється ситуативно, залежить, в більшій 

мірі, від перебігу настрою, душевного стану педагога.  



Ставлення до дитини детермінує організаторську діяльність вчителя, 

визначає загальний стиль його спілкування, який може бути авторитарним, 

демократичним та ліберальним. 

Авторитарний (імперативний) – це стиль жорсткої дисципліни. 

Учитель одразу ставить суворі вимоги. Підпорядкування їм – основна умова, 

що забезпечує позитивне чи негативне ставлення вчителя до учнів. Сувора 

дисципліна об’єктивується як основна мета навчально-виховного процесу. 

Діти бояться такого вчителя і віддаляються від нього. У його 

присутності вони організовані. Оскільки правила поведінки і діяльності не 

вводилися через їхній власний вибір, а, значить, не усвідомлювалися як 

найдоречніші, сприймалися як команди вчителя, то згодом, уже з іншим 

учителем, діти ніби «звільняються» від цих неусвідомлених правил і часто 

стають некерованими. 

Така форма взаємин учителя з дітьми швидко дисциплінує клас, 

приводить його «у норму», порівняно з класами, де вчителі визнають інші 

стилі. Але глибоко психологічно у такій ситуації в учнів формується почуття 

незахищеності, тривожності, невпевненості. Позиція педагога не дає змоги 

наблизитись до нього, між ним та дітьми майже не виникають довірливі, 

доброзичливі стосунки. Такий стиль роз’єднує й самих дітей, оскільки кожен 

з них відчуває напруження та невпевненість. 

За дисциплінарного або імперативного стилю діти найперше 

концентрують увагу на негативних ситуаціях у житті класу, на моментах, що 

викликають незадоволення вчителя, на його суворих прийомах спілкування. 

Вони починають боятися вчителя. Такий стиль пригнічує ініціативу і 

творчість дітей, позбавляє приємних переживань. 

Авторитарному стилеві властивий диктат, який перетворює одного з 

учасників комунікативної взаємодії на пасивного виконавця, пригнічуючи 

його самостійність та ініціативу. Авторитарний учитель самочинно визначає 

спрямованість діяльності групи. Це гальмує ініціативу, пригнічує учнів. 

Головні форми взаємодії за такого стилю спілкування – наказ, вказівка, 



інструкція, догана. Навіть подяка за таких обставин звучить як докір: «Ти 

добре сьогодні відповідав. Не чекав від тебе такого». А реакцією на помилки 

учня часто бувають висміювання, різкі слова. Вчитель нетерпимий до 

заперечень. Усе це породжує несприятливий психологічний клімат, 

пригнічує ініціативу й відповідальність, гальмує формування 

колективістських якостей, розвиває у дітей невпевненість. 

Схематично сутність авторитарного стилю керівництва можна 

зобразити так: 

Назва стилю: авторитарний. 

Інші назви: дисциплінарний, імперативний. 

Рольова позиція: «зверху». 

Образна назва: «разящие стрелы». 

Форми впливу:  наказ, розпорядження, вказівка, інструктаж, догана 

тощо (переважають прямі педагогічні вимоги). 

Атмосфера в колективі: напруженості, скутості, недоброзичливості, 

несприятливий психологічний клімат. 

Ставлення до дітей: суворі, безапеляційні вимоги, суворі прийоми 

комунікації, жорстка дисципліна, диктат, віддаленість (велика психологічна 

дистанція), нав’язування своєї думки, позиції, незважання на думку дітей, 

одноосібне вирішення усіх питань життєдіяльності колективу.   

Ставлення дітей до педагога: бояться, часто – не поважають, не 

люблять. 

Вплив на дітей: викликає  почуття незахищеності, тривожності, 

невпевненості; гальмує розвиток самостійності, ініціативності, творчих 

здібностей, срияє появі так званих дидактогеній (захворювань, отриманих 

протягом навчання та спілкування з авторитарними педагогами); відсутність 

довірливих, доброзичливих стосунків, пригніченість емоційно-чуттєвої 

сфери: позбавлення приємних почуттів та емоцій; гальмує формування 

почуття власної гідності, об’єктивної самооцінки.   



Стан дітей: замкнутість, пригніченість, невпевненість, тривожність, 

стандартаризм та алгоритмаризм (привчені діяти за схемою, за алгоритмом 

відповідно заданим стандартам), відсутність ініціативи, самостійності, 

творчих пошуків, безапеляційність (неможливість апелювати педагогу), 

конформізм; негативний психоемоційний стан. 

На противагу авторитаризму демократичний стиль ґрунтується на 

глибокій повазі, довірі й орієнтації на самоорганізацію, самоуправління 

особистості та колективу. 

У світовій педагогічній практиці, упродовж кількох поколінь, видатні 

педагоги та психологи стверджують гуманістичні, демократичні принципи 

керівництва освітньо-виховним процесом. Зокрема, про це йдеться у працях 

Ж.-Ж. Руссо, Я. А. Коменського, Г. Песталоцці, К. Ушинського, Л. Толстого, 

С. Русової, М. Монтессорі, Р. Штайнера, Я. Корчака, В. Сухомлинського, 

Ш. Амонашвілі.  

Гуманістичний, демократичний стиль керівництва навчально-виховним 

процесом означає любов і повагу з боку вчителя, увагу, повагу до гідності 

дітей, створення відповідних умов щодо стану здоров’я, віку, потреб, 

інтересів, рівня розвитку, статі, індивідуальності для різнобічного й 

повноцінного розвитку, оволодіння навчальною програмою, формування 

оптимістичної «Я-концепції» на високих духовних засадах. Такий стиль 

спілкування дає змогу учневі обрати активну позицію: вчитель сприймає 

кожну дитину такою, якою вона є, прагне створити в класі атмосферу 

співпраці під час розв’язання навчальних завдань та відпочинку. За таких 

умов, дисципліна є не самоціллю, а засобом, що забезпечує успішну роботу. 

Педагог-гуманіст обов’язково продумує систему правил, яких мають 

дотримуватись його учні, і поступово втілює їх у життя класу, пояснює 

позитивне значення нормативів дисциплінованої поведінки, вчить кожну 

дитину керувати своєю поведінкою, створює умови взаєморозуміння і 

довіри. Вміння дотримуватися правил навчальної праці та поведінки – 

свідчення зростання дитини як учня, як особистості.  



Саме за гуманістичного, демократичного стилю спілкування, дитина 

має змогу усвідомити права і обов’язки, передбачати розвиток мотивації 

цілеспрямованого керівництва своєю поведінкою. Вчитель, залежно від своєї 

майстерності, може по-різному пояснювати суть обов’язків учня. Так, 

психологи радять пояснювати учням їхні права. Наприклад, кожен учень має 

право на тишу, коли він виконує самостійне або складне завдання, на добру 

оцінку, коли постарався, на допомогу вчителя тощо. 

Діти, які виховуються в умовах демократичного стилю, вчаться 

самостійно обирати найдоцільніші, зручні для себе і для інших, цікаві форми 

виконання завдань. Вони привчають до пошуків, творчості, оригінальних 

рішень, не бояться помилитись, оскільки розраховують на взаєморозуміння 

вчителя та однокласників. Такі діти гідно поводяться, коли у клас приходить 

інший учитель, чи коли залишаються у класі самі. Вони привчаються 

самодисципліновуватися. 

Практика показує, що демократичний стиль керівництва характерний 

для вчителя з високим рівнем професіоналізму, глибоким розумінням 

психології дітей, котрий поважає їх. Цей стиль потребує від учителя великих 

душевних зусиль, але саме він створює найсприятливіші умови для розвитку 

особистості дитини. За таких умов у школярів розвивається почуття власної 

відповідальності, прагнення до шляхетної моральної поведінки у школі та 

поза нею. 

Такі класні колективи стають найкращими випусками школи. 

Демократичний стиль – найдоцільніший і перспективний. Вчитель 

прислуховується до думки колективу: завдання мотивуються, у дітей 

формуються впевненість, розвивається самоврядування. Основні способи 

спілкування, характерні для педагога-демократа: прохання, пропозиція, 

порада, натяк, інформація, координація, заохочення.  Демократичний стиль 

базується на думці колективу, покликаний донести мету діяльності до 

свідомості кожного учня і залучити всіх до активної участі в спільній 

діяльності.   З усвідомленням відповідальності, підвищенням зацікавленості, 



розвивається здатність свідомо, самостійно і творчо працювати, що 

забезпечує стабільний результат діяльності й закладає надійний фундамент 

розвитку особистості. 

Загалом, усі ознаки демократичного стилю керівництва можна 

систематизувати  в такий спосіб: 

Назва стилю: демократичний. 

Інші назви: гуманістичний. 

Рольова позиція: поруч, «ми». 

Образна назва: «возвращающийся бумеранг». 

Форми впливу: порада, рекомендація, пропозиція, натяк, заохочення, 

прохання, доручення, координація тощо (переважають непрямі, 

опосередковані педагогічні вимоги). 

Атмосфера в колективі: ввічливості, доброзичливості, 

взаєморозуміння, взаємопідтримки, співпраці, співтворчості, 

взаємодопомоги, гармонії індивідуального і колективного, сприятливий, 

позитивний психологічний клімат. 

Ставлення до дітей: любов, турбота, увага, повага, допомога, 

створення ситуації успіху для кожного; педагог-демократ радиться з дітьми, 

вислуховує їх, враховує їхню думку, т. зору, вмотивовує свої вимоги, дії, 

разом вирішують усі питання життєдіяльності колективу. 

Ставлення дітей до педагога: люблять, поважають, залюбки 

співпрацюють з ним, беруть приклад, наслідують його поведінку, дії, вчинки, 

ставлення до інших. 

Вплив на дітей: у дітей розвивається і укріплюється фундаментальна 

якість – почуття власної гідності, формується об’єктива самооцінка, 

позитивна «Я – концепція», розвиваються самостійність, ініціативність, 

творчі здібності. 

Стан дітей: організовані, дисципліновані, вмотивовані, ініціативні, 

креативні, відповідальні, налаштовані та співпрацю, співтворчість. 



Ліберальний (антиавторитарний). За такого стилю атмосфера у класі на 

уроках, перервах, під час різних режимних моментів стає некерованою. 

Вчителі захищають свою ліберальність поясненням, що вони зважають на 

потреби дітей, надають їм волю, не пригнічують їх. Насправді ж такий стиль 

притаманний тим педагогам, котрим бракує професіоналізму, педагогічної 

майстерності, психологічного розуміння дітей, обізнаності про життя 

школярів. 

Зовнішня терплячість учителя, що по суті може бути безпорадністю, 

страхом перед дітьми або байдужістю, не забезпечує виховання у дітей 

організованості, усвідомлення вимог навчальної діяльності, оволодіння 

нормативами поведінки й учнівської праці, переживання задоволення чи 

незадоволення від виконання своїх обов’язків. У такій ситуації навіть 

виховані учні звикають порушувати правила. 

Без належного керівництва діти не здатні відкрити нормативи 

шкільного життя, усвідомити позицію школяра, свої права та обов’язки, 

достовірно оцінити власну поведінку. Навчальний процес у таких класах 

постійно порушується імпульсивними вчинками й навіть пустощами. Діти 

почуваються «нічиїми». У такій школі аж до випуску їхня доля найчастіше є 

сумною. А все «забезпечив» цей стиль керівництва. 

Варто зазначити, що ліберальний стиль спілкування з вихованцями 

найчастіше спостерігається у вчителів-початківців, які бояться учнів, не 

розуміють їх та все дозволять, ніби сподіваючись на їхню свідомість, а 

згодом звинувачують дітей, що їм бракує свідомості. 

Вчителі-ліберали не втручаються в життя колективу, не проявляють 

активності, питання розглядають формально, легко підкорюються іншим 

впливам. 

За ліберального стилю в учителя немає стійкої педагогічної позиції. 

Вона виявляється у невтручанні, низькому рівні вимог до виховання. 

Ліберальний учитель прагне не втручатися в життя колективу, легко 

підкоряючись суперечливим впливам. Форми його роботи зовні начебто 



демократичні, але через пасивність і незацікавленість, нечіткість програми і 

брак відповідальності виховний процес стає некерованим. 

Зведена характеристика ліберальноо стилю має такий вигляд: 

Назва стилю: ліберальний. 

Інші назви: попустительський, анархічний, антиавторитарний. 

Рольова позиція: «знизу». 

Образна назва: «плывущий плот». 

Форми впливу: порада, рекомендація, пропозиція, натяк, прохання, 

доручення тощо, але вони не контролюються, не доводяться до логічного 

результату. 

Атмосфера в колективі: некерованості, вседозволеності, спонтанності, 

стихійності, імпульсивності, несприятливий психологічний клімат. 

Ставлення до дітей: невтручання, низький рівень вимог, відсутність 

чіткої педагогічної позиції, нерозуміння дітей, страх перед ними, 

безпорадність, байдужість, потакання, вседозволеність, пасивність, 

незацікавленість, формальний розгляд питань, безініціативність, 

підпорядкування іншим інтересам, відсутність майстерності, 

професіоналізму, компетентності, психолого-педагогічної обізнаності.   

Ставлення дітей до педагога: байдужість, терплячість, інколи – 

зневага. 

Вплив на дітей: у дітей розвивається такі негативні якості, як 

неорганізованість, недисциплінованість, непунктуальність, вседозволеність, 

безвідповідальність, формалізм у виконанні завдань, доручень, 

невмотивованість, імпульсивність, необ’єктивність оцінок своїх дій та інших; 

вони свідомо не засвоюють правила, норми поведінки та свої обов’язки; 

провокує дітей на проявлення пустощів.   

Стан дітей: неорганізовані, недисципліновані, невмотивовані,   

безвідповідальні,  формально виконують завдання, доручення. 

Педагогічне спілкування має свою систему стилів, особливості яких 

залежать від обставин та індивідуальних характеристик його учасників. 



Стилі педагогічного спілкування містять в собі певні стилі ставлення 

до дітей та стилі педагогічного керівництва, тобто, стиль ставлення + стиль 

керівництва (характер взаємодії) в сукупності створюють стилі педагогічного 

спілкування. 

Виділяють такі стилі педагогічного спілкування: 

Спілкування на основіі захоплення спільною творчою діяльністю. 

Сутність: активно-позитивне ставлення до дітей, любов до справи, 

співроздуми та співпереживання щодо сумісної діяльності. За такими 

педагогами діти «ходять слідом», оскільки спілкування з ними сповнює їх 

життя радістю, гордістю за досягнуті успіхи. Цей стиль педагогічного 

спілкування інтегрує в собі стійкий позитивний стиль ставлення до дітей та 

демократичний стиль педагогічного керівництва.  

Спілкування на основі взаємної прихильності, дружнього ставлення.  

Прихильність – важливий регулятор спілкування. Воно базується на 

особистому позитивному сприйнятті дітьми педагога, який виявляє приязнь, 

повагу до них.  Для цього стилю педагогічного спілкування також характерні 

стійкий позитивний стиль ставлення до дітей та демократичний стиль 

педагогічного керівництва.  

  Але інколи педагоги неправильно інтерпретують дружбу з учнем і 

перетворюють дружні стосунки на панібратські, що негативно впливає на 

весь навчально-виховний процес. «З вихованцями керівний і педагогічний 

персонал завжди повинен бути ввічливим, стриманим... педагоги і 

керівництво ніколи не повинні припускати із свого боку тону фривольного: 

зубоскальства, розповідання анекдотів, ніяких вільностей у мові, 

передражнювання, кривляння тощо. З іншого боку, зовсім неприпустимо, 

щоб педагоги і керівництво у присутності вихованців були похмурими, 

дражливими, крикливими». 

Спілкування-дистанція. Дистанція повинна існувати в системі взаємин 

педагога і дітей. Вона має випливати із загальної логіки відносин, а не 

диктуватися вчителем як основа взаємовідносин. Дистанція повинна 



виступати як показник провідної ролі педагога, базуватись на його 

авторитеті.  

 Дистанційне спілкування обмежується формальними взаєминами. 

Навіть позитивне ставлення педагога до дітей не дає йому змоги уникнути 

авторитарності, що знижує загальний творчий рівень спільної з учнями 

роботи (в класах можуть бути нібито хороша дисципліна, висока успішність, 

але відчуватись значні прогалини у вихованні учнів).  

Коли йдеться про спілкування-дистанцію, мається на увазі завжди 

велика дистанція між педагогом і дітьми. Педагог не дає змоги дітям 

наблизитися до нього. Діти відчувають таку дистанцію і ще далі 

віддаляються від нього. Певна дистанція між учителем та учнем необхідна, 

але вона не може бути головним критерієм у стосунках. Дистанція має бути 

оптимальною, тобто найкращою в певних умовах. Дистанція – форма 

вираження ставлення. Її необхідно використовувати як прийом впливу на 

учня: збільшувати при негативній поведінці та зменшувати під час 

позитивних проявів. 

Способи зміни дистанції: безпосередня відстань від учня; звернення до 

нього «ви» і «ти»; ласкава форма імені і офіційна прізвища; тональність 

мовлення (холодність, теплота, м’якість, жорсткість, офіційність, дружність). 

Звісно, що для такого стилю педагогічного спілкування характерні 

авторитаризм та негативне, або пасивне-позитивне ставлення до дітей. 

Спілкування-залякування. Протягом усього навчально-виховного 

процесу частина педагогів вдаються до різного роду залякувань дітей, типу: 

«напишу батькам про погану поведінку», «не дозволимо поїхати з нами на 

екскурсію», «будеш копати замість виконання улюбленої справи» тощо. За 

великим рахунком, в таких формах залякування міститься й доля шантажу. 

Але, частіше всього, педагоги залякують та нічого такого не роблять. Діти 

знають про це і абсолютно нейтрально (а інколи – й з усмішкою) сприймають 

їх погрози. Проте, є частина педагогів, у яких справи не розходяться зі 

словами. Тоді їх залякування викликають негативні емоції у дітей, такі як 



страх, переживання, тривогу тощо. Саме за таких умов і проявляється 

спілкування-залякування, яке поєднує в собі негативне ставлення до учнів і 

авторитарність в організації діяльності. Вдаються до нього педагоги, нездатні 

організувати спільну діяльність. Ситуативно таке спілкування проявляється у 

репліках: «Я не погрожую, але попереджаю: сміється той, хто сміється 

останнім...», «Спробуйте тільки..., попереду іспит...». 

Спілкування-загравання. Поєднує в собі позитивне ставлення до дітей з 

лібералізмом. Педагог прагне завоювати авторитет, хоче подобатися дітям, 

але не намагається відшукати доцільних способів організації взаємодії, не 

гребує дешевими прийомами. Це задовольняє честолюбство незрілого 

педагога, але справжньої користі йому та дітям не приносить. 

Запорукою продуктивного стилю педагога є його спрямованість на 

дитину, захопленість своєю справою, професійне володіння 

організаторською технікою, делікатність у стосунках. 

Уміння слухати 

Спілкування – це діалог, в якому чергуються промова та слухання. 

Слухання є активним процесом, що вимагає уваги. Воно виконує функцію 

зворотного зв'язку, дає інформацію про сприйняття співрозмовника. З метою 

оволодіння мистецтвом слухання вчителю важливо вміти підтримувати увагу 

(спрямованість і стійкість уваги, візуальний контакт), залучати елементи 

невербального спілкування (погляд, жести, пози, зміна висоти голосу, 

інтонації), репліки та заохочення; виявляти розуміння й симпатії, схвалювати 

учня. 

Слухання відбувається в нерефлексивній та рефлексивній формах. 

Нерефлексивне (умовно-пасивне) слухання – невтручання в мову 

співрозмовника. Проте воно активне, тому що потребує великого 

зосередження вчителя, який виявляє підтримку, схвалення, розуміння з 

допомогою стислих відповідей, що дає змогу продовжити бесіду, зняти 

напруження (репліки на зразок «Так», «Розумію», «Це цікаво», 

«Продовжуйте», «Чи можна докладніше?»; невербальні прийоми: доторкання 



руки, зміна дистанції тощо). Неправильна побудова репліки призводить до 

порушення контакту. Не слід вживати фрази: «Ну, давай», «Не думаю, що так 

уже й погано...»). 

Нерефлексивне слухання застосовують, коли співрозмовник висловлює 

своє ставлення до певної події, прагне обговорити наболілі питання, відчуває 

себе скривдженим, має труднощі у висловлюванні думок, вирішує важливу 

проблему, або за потреби стримати емоції в розмові з людиною, яка обіймає 

високу посаду. 

Воно безперспективне і недоцільне, якщо співрозмовник не хоче 

розмовляти, або воно суперечить інтересам співрозмовника й заважає йому 

самовиразитися. 

Рефлексивне слухання передбачає активне налагодження зворотного 

зв'язку для того, щоб проконтролювати точність сприймання інформації. 

Його ще називають «активним слуханням», оскільки допомагає з'ясувати 

розуміння почутого. Застосовують його за потреби з'ясувати зміст 

повідомлення. Іноді люди починають розмову зі вступу, не наважуючись 

почати з головного. Це означає, що людина не впевнена в собі. Тому 

необхідно вміти слухати рефлексизно, тобто з'ясовувати реальний зміст 

бесіди. Під час розмови використовують такі види рефлексивних відповідей: 

З'ясування. Передбачає звернення до співрозмовника за уточненнями з 

допомогою відкритих (змушують дати розгорнуту або уточнюючу відповідь) 

і закритих (вимагають відповіді: «Так», «Ні») запитань. Доцільніше 

користуватися відкритими запитаннями. Використовують фрази: «Будь 

ласка, уточніть це»; «Чи не повторите ще раз?» та ін. 

Перефразування. Сприяє формулюванню точності почутої інформації, 

коли вона видається зрозумілою, підсилює розуміння змісту бесіди. Полягає 

в передачі учневі його ж висловлювань, але словами вчителя. Починають 

словами: «Як я зрозумів тебе...», «Ви гадаєте, що...», «Іншими словами, ви 

вважаєте, що...». 



Відбиття почуттів. Акцентує увагу на емоційному стані 

співрозмовника, його ставленні до змісту розмови. Відмінність між 

почуттями та змістом повідомлення певною мірою відносна, її не завжди 

можна чітко визначити, якщо співрозмовник побоюється негативної оцінки, 

він може приховати своє ставлення до певних подій, фактів. Відображаючи 

почуття учня, вчитель демонструє розуміння його стану, забезпечуючи 

психологічну підтримку. Вживають вступні фрази: «Мені здається, що...», 

«Напевне, ви відчуваєте...», «Я розумію ваш смак...» тощо. 

Резюмування. Застосовують під час тривалої розмови для того, щоб 

підсумувати її, поєднати окремі фрагменти в єдиний контекст. Типові вступні 

фрази: «Підсумовуючи сказане вами, можна...», «Вашою метою, як я 

зрозумів(ла) є...» тощо. 

Рефлексивне слухання використовують на етапі перевірки знань учнів з 

метою з'ясування їх глибини, з'ясування помилок під час засвоєння 

матеріалу. 

Правильно обрана тактика слухання сприяє ефективності взаємодії 

вчителя та учнів. 

Культура та ефективність педагогічного спілкування залежить від 

багатьох умов. Дотримання педагогом принципів комунікативної взаємодії – 

одна із них. Науковці визначили цілий ряд принципів, яких повинен 

дотримуватися педагог: 

- урахування соціальних установок дитини. У психології установка 

визначається як стійка схильність людини до певної форми реагування, за 

допомогою якої може бути задоволена та чи інша потреба. Кожна дитина –  

індивідуальність, яка має власні думки, бажання, погляди, цінності, досвід.   

Спілкуючись з дітьми, педагог має враховувати ці особливості та настанови, 

приймати дітей такими, які вони є і робити все необхідне для їх розвитку та 

вдосконалення;   

- «Ви-підхід» передбачає розуміння дитини, глибоку повагу до неї, 

щирість, формування та укріплення в ній почуття власної гідності; 



формування відчуття дитиною своєї значущості; вихід на позицію «ми», 

спільне вирішення проблем;  

 - принцип толерантності. У філософському енциклопедичному 

словнику толерантність пояснюється як терплячість до інших поглядів, 

виявів, звичок.   Педагог має толерантно ставитися до усіх дітей, проявляти 

розуміння того, що всі діти індивідуальні та неповторні, і кожен має право на 

власну думку, погляд, позицію. Цей принцип вимагає від педагога уважно 

вислуховувати дітей, об’єктивно оцінювати, тактовно реагувати, 

переконливо пояснювати.       

- принцип референтності передбачає повагу, доброту, турботу, 

врівноваженість, любов до дітей; оптимістичне прогнозування, демонстрацію 

віри в них; висвітлення всього позитивного, що властиве дітям, надання їм 

таких завдань, доручень, виконання яких щоб сприяло розкриттю кращих їх 

якостей і підвищувало статус в міжособистісних відносинах. 

Наявність у педагога високорозвинених педагогічних умінь – важлива 

умова культури педагогічного спілкування. Для оптимального педагогічного 

спілкування, за О. Леонтьєвим, педагогу необхідні наступні уміння:  

-   уміння управляти своєю поведінкою, що означає здатність здійснювати 

саморегуляцію свого психоемоційного стану, оскільки від нього залежить і 

психологічна атмосфера в класі, групі, і душевний комфорт дітей, і 

ефективність виховного впливу на дітей, і їх ставлення до педагога;  

-   розвинені якості уваги: обсяг – кількість об’єктів, які можуть бути 

охоплені увагою одночасно; концентрація – ступінь зосередженості на 

об’єкті; переключення – усвідомлене перенесення уваги з одного об’єкта на 

інший; розподіл – можливість утримувати в сфері уваги одночасно декілька 

об’єктів; стійкість – тривале зосередження уваги на об’єкті;  спрямованість – 

зовнішня (на предмети навколишнього світу) та внутрішня (на свої почуття, 

відчуття тощо); 

-    уміння соціальної перцепції передбачає здатність за зовнішніми 

проявами (поводження дитини, її слова, жести, інтонації, зовнішній вигляд 



тощо) розуміти її внутрішній стан, відчувати її думки й почуття, вгадувати 

наміри, моделювати хід розвитку;  

-  уміння за зовнішніми виявами адекватно моделювати особистість 

дитини: розуміння її психічного стану, мотивів, цілей, намірів, спрямованості 

взагалі як цілісного утворення. О. Леонтьєв особливий акцент робить на 

здатності педагога  враховувати пізнавальні й особистісні інтереси дітей.  

- уміння мовного спілкування: оптимально будувати свою мову в 

психологічному плані, щоб надихати, стимулювати, вселяти віру, 

впевненість, радість, створювати доброзичливу психологічну атмосферу;   

- уміння мовного й немовного контакту з дітьми: ерудованість, великий 

словниковий запас, виразність, чіткість, логічність, послідовність, 

переконливість, емоційність, висока культура мовлення; досконале володіння 

мімікою та пантомімікою.  

Культура та якість педагогічного спілкування у великій мірі залежать 

від  особистості педагога. Тому йому важливо створити позитивне враження 

про себе в очах дітей, що є наступною умовою культури педагогічного 

спілкування. Сприйняття дітьми педагога чи не сприйняття його особистості, 

внутрішнього стану, формування довіри чи недовіри до його слів 

починається із враження, створеного ним самим.  

Видатний український педагог А. Макаренко говорив, що дитина не 

може бачити, що робиться в душі вихователя, але висновок про його 

внутрішній світ вона робить на основі сприйняття його зовнішніх проявів.  

Здатність педагога створювати свій образ у дітей науковець Л. Мітіна 

називає самопрезентацією, яка, на думку психолога О. Леонтьєва, має три 

основні мотиви: прагнення до розвитку відносин; самоствердження 

особистості; необхідність професійного плану. Вони тісно пов’язані між 

собою.  

Велику роль у самопрезентації (самоподачі) педагога відіграє 

педагогічна техніка. Вона передбачає наявність: високої культури мовлення; 

майстерне володіння мімікою, пантомімікою, жестами (міміка – рухи 
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лицьових м'язів). Міміка підвищує емоційну значущість інформації, сприяє 

її кращому сприйняттю та засвоєнню. Пантоміміка  – рухи всього тіла або 

окремих його частин: рук, ніг, тулуба; пластика тіла; хода.  

Сучасні дослідники відзначають, що в комунікативній взаємодії увага 

дітей звертається не тільки на те, що і як говорить педагог, а й на зовнішній 

вираз почуттів та емоцій в мімічних та пантомімічних рухах. Гарні манери 

поведінки педагога допомагають йому швидко адаптуватися в будь-яких 

умовах, сприяють встановленню комунікативних контактів, підвищують 

ефективність педагогічного впливу на дітей. 

Важливими компонентами педагогічної техніки є також охайність і 

смак у виборі одягу, уважність до свого зовнішнього вигляду; здатність 

керуватися основами психотехніки (розуміння педагогом власного 

психічного стану, самоконтроль, витримка); розуміння внутрішнього стану 

вихованців і уміння адекватно впливати на них. 

Ефективність педагогічного спілкування залежить і від установок 

педагога, які спонукають його орієнтувати свою діяльність та ставлення до 

дітей у певному напрямі та діяти автоматично, послідовно та 

цілеспрямовано. Завдяки багаторазовому повторенню установочних ситуацій 

поступово формуються фіксовані установки, які на підсвідомому рівні 

визначають те чи інше ставлення до дитини. Звісно, що установки педагога 

можуть бути як позитивними, так і негативними, упередженими. 

Роль установки в педагогічному спілкуванні було досліджено під час 

експерименту, який увійшов у історію педагогіки, як «ефект Пігмаліона». 

Суть його в тому, що американські психологи Розенталь і Джекобсон після 

психологічного обстеження школярів, повідомили вчителям, що в класах є 

діти з великим інтелектуальним потенціалом, назвавши при цьому прізвища 

дітей, які не виявляли особливих розумових здібностей.  

Після деякого часу ці ж дослідники провели повторне обстеження тих 

самих учнів і виявили, що діти, які навчалися раніше посередньо, виявили 

високий рівень інтелектуальних здібностей. А пояснюється такий ефект тим, 



що, з одного боку, вчителі змінили установку по відношенню до дітей: стали 

дивитися на них як талановитих, більше приділяли уваги, любові, 

створювали ситуації успіху і робили все для того, щоб діти повноцінно 

розвивалися. А з іншого боку, діти змінили думку (установку) про себе: 

повірили, що вони здібні і на багато що здатні, необхідно тільки це довести і 

собі, й іншим. Тому установка завжди повинна бути позитивною, 

оптимістичною і це ще одна умова ефективності педагогічного спілкування. 

Правила педагогічного спілкування 

Правила педагогічного спілкування – це конкретні вимоги до його 

організації та здійснення. 

До таких правил відносяться: 

 1. Формування позиції «ми». Вона співвідноситься з рольовою 

позицією «поруч» та організаційною функцією педагогічного спілкування. 

Це позиція співтворчості, співпраці. Вона створює відчуття, що разом 

(педагог і діти) виконують завдання, відкривають істину, долають 

перешкоди, досягають успіхів тощо. Дитина відчуває захищеність, впевнена, 

що їй допоможуть, виручать, протягнуть руку. Це вселяє оптимізм, віру в 

свої сили, надихає на відповідні дії.   

2. Обов’язкове установлення особистісного контакту з учнями. 

Уникайте формального спілкування. Особистісний контакт створює 

впевненість учня в тому, що його помітили, бачать, ним цікавляться, про 

нього турбуються, йому приділяють увагу. 

Форми установлення особистісного контакту: погляд, посмішка, жест, 

привітне слово, питання, репліка, дія, прохання, згадування, тактильний 

контакт: доторкування, поглажування, рукостискання, дружні обійми. 

Вчитель, який володіє цією палітрою форм, встигає за декілька хвилин 

спілкування вийти на особистий контакт з кожним учнем. 

         3. Демонстрація власної прихильності. Вона проявляється в тому, як ми 

посміхаємось (відкрито, щиро, з іронією, з такою інтонацією, якою ми 



говоримо, авторитарно, ласкаво); як експресивно забарвлені наші рухи 

(стримані, зневажливі, метушливі). 

   Сучасний педагог-гуманіст  Ш. Амонашвілі ввів до педагогічного 

лексикону таке інноваційне поняття як «педагогічна усмішка», як духовний 

стан учителя, як якість його духу і вважає її необхідною умовою 

ефективності спілкування. Він стверджує, що усмішка є особливою 

духовною силою, яка проходить через серце і проявляється зовні як вираз 

обличчя, яке випромінює внутрішнє світло і тепло. Усмішками передаються і 

надсилаються іншим наші відносини, почуття, думки. Справжня щира 

усмішка йде тільки від доброго серця і все,  що нею виражається, слугує 

для підтримки, заохочення, натхнення, заспокоєння тих, до кого вона 

звернена. 

4. Показ яскравих цілей сумісної діяльності. Значущість цих положень 

прекрасно обґрунтував А. Макаренко у вченні про перспективи: близька, 

середня та далека. Наприклад, першого вересня класний керівник пропонує 

організувати похід у ліс; на осінні канікули – екскурсія до іншого міста. Але 

для того, щоб плани здійснились, необхідно багато працювати, допомагати 

один одному. 

5. Постійний прояв інтересу до своїх учнів. Для цього необхідно 

слухати і чути те, що говорять діти, задавати питання, співпереживати і 

говорити комплементи, до всіх бути уважним (не обділяти увагою дітей). 

6. Надання і прохання допомоги. У виховному плані це має сильний 

вплив. Прохання треба інструментувати так, що учень повірив, що у нього 

все вийде, щоб у результаті виконання прохання, створилася ситуація успіху. 

7. Врахування індивідуальних та вікових особливостей дітей. 

Молодшому школяру необхідна любов, підтримка і турбота. Підліток прагне 

до рівноправності. Юнаку потрібна повага.  

Дотримання правил педагогічного спілкування вбереже педагога від 

багатьох труднощів та помилок, які підстерігають його в практичній 

діяльності.   



Висновки. Комунікація – специфічна форма взаємодії людей у процесі 

пізнавально-трудової діяльності. Головна мета комунікації – обмін 

інформацією різного роду. 

Спілкування – процес установлення та розвитку контактів між людьми. 

Педагогічне спілкування – це професійне спілкування, яке має відповідні 

функції і спрямоване на оптимізацію діяльності та відносин між педагогом та 

учнями, їх батьками, колегами тощо.  

Значна частина науковців розмежовують поняття «спілкування» і 

«комунікація». Вони стверджують, що спілкування – більш широкий та 

об’ємний феномен людського буття, оскільки у ньому відображена вся 

складність реального світу людських відносин з його цінностями і 

суб'єктивними сенсами. В понятті «спілкування», на їх думку, наголос 

робиться на взаємному обміні інформацією (діалогічність, взаєморозуміння), 

а в понятті «комунікація» наголошується на передачі інформації. 

Ефективність педагогічного спілкування забезпечується реалізацією 

усіх його функцій, добором найдоцільніших, оптимальних стилів ставлення 

педагогів до дітей, стилів педагогічного керівництва та спілкування, 

дотриманням правил спілкування, уникненням бар’єрів спілкування та 

успішним подоланням їх, якщо вони уже виникли.  

Комунікативні здібності формуються, розвиваються та 

удосконалюються. Тому педагогам необхідно постійно працювати над 

собою, займатися самовдосконаленням у всіх сферах своєї професійної 

діяльності. 

Завдання для самоперевірки: 

1. Що таке комунікація? 

2. Що таке спілкування? 

3. Зробити порівняльний аналіз понять «комунікація» і 

«спілкування». 

4. Визначити шляхи розвитку комунікативних здібностей педагога. 



5. Окреслити шляхи подолання бар’єрів та негативних моделей 

спілкування. 

6. Проаналізуйте правила педагогічного спілкування. 

7. Зробіть порівняльний аналіз стилів ставлення до дітей. 

8. Зробіть порівняльний аналіз стилів керівництва. 

9. Зробіть порівняльний аналіз стилів педагогічного спілкування. 

10. Сформулюйте «золоте» правило педагогічного спілкування. 

11. Чи існує найкращий стиль педагогічного спілкування? 

Обґрунтуйте свою думку. 

12. Виконати тести: 

1. Яка з названих функцій не є функцією педагогічного спілкування? 

             а.  пізнавальна 

             б. інформаційна 

             в. мотиваційна 

2. Яка функція педагогічного спілкування відіграє вирішальну роль у 

формуванні емпатійних здібностей? 

              а. співпереживання 

              б. обмін ролями 

              в. організаційна 

3. Стиль педагогічного спілкування, для якого характерне завоювання 

дешевого авторитету – це: 

               а. спілкування – залякування   

               б. спілкування – загравання  

               в. спілкування – дистанція     

4. В основі співпраці, взаємодії з дітьми найдоцільніша педагогічна 

позиція: 

               а. я 

               б. ми 

               в. ти 

5. Формою установлення особистісного контакту педагога з дітьми є: 



             а. демонстрація педагогом власної прихильності 

             б. сухість, офіційність, вимогливість 

             в. вседозволеність, безконтрольність 

6. Бар’єр наслідування – це: 

              а. педагог говорить «зарозумно» 

              б. педагог відтворює манери іншого педагога 

              в. педагог підкреслює свою зверхність 

7. Педагог боїться припуститися помилок – це бар’єр: 

              а. соціальний 

              б. гностичний 

              в. бар’єр негативної установки 

8. Стиль педагогічного спілкування, який викликає у дітей страх: 

               а. спілкування – дистанція 

               б. спілкування – залякування  

               в. спілкування – загравання 

9. Співпраця, взаємодія, співтворчість педагога з дітьми лежать в основі 

якої позиції? 

                а. ми 

                б. ви 

                в. вони  

10.   Яка рольова позиція характерна для ліберального стилю педагогічного 

керівництва? 

                а.«знизу» 

                б.«поруч» 

                в.«зверху»      

11.  Який стиль ставлення педагога до дітей залежить від ситуації, 

настрою? 

                 а. нестійкий (ситуативний) 

                 б. негативний 

                 в. пасивний позитивний 



12.  Для якого стилю педагогічного керівництва характерна рольова 

позиція «поруч»? 

                  а. авторитарного 

                  б. демократичного 

                  в. ліберального 

13.  За якого стилю педагогічного керівництва дітям надається повна 

самостійність, вседозволеність? 

                   а. ліберального 

                   б. авторитарного 

                   в. демократичного 

14.  Рольова позиція «зверху» характерна для якого стилю педагогічного 

керівництва? 

                    а. ліберального 

                    б. авторитарного 

                    в. демократичного 

15. Стилі педагогічного керівництва: 

            а. демократичний, авторитарний, ліберальний 

            б. педагогічний, особистісний, індивідуальний 

            в. психолого-педагогічний, ситуативний, ступеневий 

16. Що має значення у формуванні правильного стилю спілкування з дітьми? 

                     а. витримка, справедливість, толерантність 

                     б. творчий підхід, почуття гумору 

                     в. усі відповіді вірні 

17. Співвіднесені цілі, рівні та емоційна налаштованість – це: 

                     а. умови успішного спілкування 

                     б. умови успішної діяльності 

                     в. умови кар’єрного зростання          

18.Якої функції педагогічного спілкування не існує? 

                      а. співпереживання 

                      б. обмін ролями 



                      в. отримання зворотної інформації 

19.Який стиль ставлення педагога до дітей залежить від ситуації, настрою? 

                       а. нестійкий (ситуативний) 

                       б. негативний 

                       в. пасивний позитивний 

20. Спілкування-загравання – це: 

                       а. стиль ставлення педагога до дітей 

                       б. стиль педагогічного керівництва 

                       в. стиль педагогічного спілкування 

21. Рівність психологічних позицій, паритетність, пропорційність – 

характерні для якого рівня спілкування? 

                       а. суб’єкт-суб’єктного 

                       б. суб’єкт-об’єктного 

                       в. об’єкт-об’єктного. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тема: Технологічні комунікативні засоби 

Мета: 

а) дидактична: усвідомити роль, сутність, особливості технологічних 

комунікативних засобів; 

б) виховна: виховувати комунікативну культуру; створити атмосферу 

емоційного підйому; викликати почуття інтересу, відповідальності; 

пробудити зацікавленість дисципліною, прагнення до оволодіння новими 

знаннями, розширення педагогічної ерудиції. 

Методи: основний метод – лекція; прийоми: бесіда, дискусія, 

розповідь, приклад, методи проблемного навчання (проблемний виклад, 

частково–пошуковий, пошуковий). 

Дидактичні засоби навчання: структурно-логічні схеми: «Вербальні 

комунікативні засоби», «Невербальні комунікативні засоби», «Технологічні 

засоби», презентація. 

План: 

1. Вербальні комунікативні засоби. 

2. Невербальні комунікативні засоби. 

3. Технологічні засоби. 

4. Прийоми ефективного педагогічного впливу. 

5. Комунікативні уміння педагога. 
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Спілкування людини підтримується певними засобами. Свої почуття, 

думки людина здатна виражати й закріплювати як в словах, так і в жестах. 

Такими засобами, які людина використовує в своєму спілкуванні, є вербальні 

(словесні) та невербальні засоби (міміка, пантоміміка, виражальні рухи тіла). 

Вербальні засоби спілкування 

Вербальна комунікація використовує мову як найбільш універсальний 

засіб людського спілкування, який забезпечує змістовний аспект взаємодії і 

взаєморозуміння в процесі спільної діяльності.  

Спілкування вербальними засобами є не що інше як використання 

живого слова в передачі інформації. Лише людині притаманно вербалізувати 

свої почуття, емоції, поведінку через слово, що доводить її до найвищого 

ступеня розвитку порівняно з іншими представниками тваринного світу. 

Мова є явищем не тільки лінгвістичним, а й психологічним, естетичним і 

суспільним, вона охоплює всі сфери суспільного життя: науку, освіту, 

мистецтво та ін. 

У суспільстві виокремилися різні види мови. 

1. Внутрішня мова – це мова для себе. Наприклад, розв'язуючи 

математичну задачу, ви думаєте, але ваших думок ніхто не чує. Відмітною 

рисою такого виду мови є те, що її не чують інші люди, і вона зрозуміла лише 

одній людині – вам. 

2.  Зовнішня мова – її ще називають усною, тобто та, яку чує людина, 

що перебуває поряд з вами. Це різновид мовлення, яке сприймається 

співрозмовниками на слух. Вона вважається економною, тобто потребує 

менше слів. 



3.  Діалогічна або розмовна мова – мова щоденного вжитку, включає в 

себе діалектні та жаргонні вирази, що використовуються в певній місцевості 

або представниками певної професії чи виду діяльності. 

4. Монологічна мова – промовляється однією людиною при звертанні 

до іншої. Прикладами монологу можуть бути пояснення вчителя, відповідь 

учня, диктора та ін. Монологічна мова складна за своєю будовою: вона 

триває досить довго, не перебивається репліками інших та потребує 

попередньої підготовки. 

5. Літературна мова – мова, що відповідає певним нормам і є 

свідченням мовної культури. 

6.  Штучні мови: азбука Морзе, мова глухонімих, шифри, комп'ютерні 

мови (завдяки яким відбувається спілкування людини з комп'ютером). 

7. Письмова мова дає змогу спілкуватися з представниками минулих та 

майбутніх поколінь. 

Голосові характеристики мови 

Важливе значення для процесу комунікації має акустична система 

мови, до якої відносять якість голосу (тембр, висоту, тональність, 

голосність), інтонації, темп мови, фразові і логічні наголоси. 

Темп мови може бути дуже повільний, швидкий, дуже швидкий. Від 

темпу мови може залежати те, як тебе слухатимуть оточуючі. «Порожнє 

слово сиплеться, як горох з решета, – насичене слово повертається повільно, 

наче куля, наповнена ртуттю», – так говорив про темп мови відомий режисер 

К. Станіславський. 

Проте американські вчені: Норман Міллер і його колеги з університету 

Північної Каліфорнії виявили, що відчуття правдивості зростає, коли людина 

говорить швидко. Жителі Лос-Анджелеса і його околиць, що слухали записи 

мов на тему «Небезпека вживання кави», оцінювали тих, хто говорив швидко 

(близько 190 слів за хвилину), як більш об'єктивних, інтелігентних і 

ерудованих, ніж ті, які говорили повільно. Вони також вважали швидко 

вимовлені повідомлення більш переконливими. 



Виявилося, що значимим фактором є саме темп мови. Коли рекламу 

прискорювали на 25 %, слухачі розуміли її, як і раніше, добре й оцінювали 

того, хто говорить як більш інтелігентного і щирого, а саме повідомлення 

вважали цікавішим. Фактично нормальна швидкість мови в 140 або 150 слів 

за хвилину може бути майже подвоєна, перш ніж почне знижуватися її 

розуміння слухачами. Джон Ф. Кеннеді, відомий як винятково ефективний 

оратор, іноді прискорювався до 300 слів за хвилину. Для американців швидка 

мова не дає слухачеві часу зробити ефективних висновків, вона також 

відкидає будь-які небажані думки. 

Деякі люди говорять дуже повільно, їх доводиться ніби «тягнути за 

язик», а інші ніби «строчать з кулемета». Важливо вміти говорити не дуже 

швидко, але й не дуже повільно, щоб усім було зрозуміло. Однак у деяких 

випадках краще говорити повільно (якщо потрібно щось пояснити або якщо 

розмовляєш з людиною, яка не дуже добре знає твою мову, та ін.) або 

швидко (якщо ти або твій співрозмовник квапиться). 

Тон мови – це забарвлення голосу, з яким вимовляються слова, що 

допомагає людині краще передати свої думки і почуття. Тон може навіть 

змінити зміст мови, додати йому протилежного змісту.  

Не менше значення мають і різні вкраплювання в мову – паузи, 

покахикування, сміх, плач та ін.  

Голоси розрізняються за властивістю впливати на інші. Тому 

розрізняють голоси непоказні, звичайні, які не приваблюють нашої уваги. Є 

голоси, що відразу привертають нашу увагу, надовго запам'ятовуються. 

Голос також є виразником наших почуттів.  

Коли людина говорить дуже голосно або дуже тихо, слухати 

неприємно – погано чути і важко зрозуміти. Однак бувають ситуації, коли 

потрібно говорити дуже тихо (якщо в будинку хтось працює, хворіє або 

відпочиває; в установах культури: в музеї, під час концерту, в театрі та ін.) 

або дуже голосно (якщо потрібна допомога, хтось заблудився, виступає перед 

великою аудиторією тощо). 



У звичайній обстановці потрібно говорити з нормальною гучністю, 

щоб вас усі добре чули. Так, спокійний і солідний голос знімає напруження і 

збуджує інтерес, а «напружена», швидка і голосна мова може сприйматися як 

ознака агресивності. Тихим голосом звичайно розмовляють люди боязкі, 

невпевнені в собі. Погане враження залишає людина, що явно декламує в 

ході розмови раніше завчені фрази. До таких оточуючі відносяться з 

недовірою. 

Виділяють такі характеристики усного мовлення: 

1. Емоційно-естетичні особливості віддзеркалюють ставлення людини 

до предмета розмови. Ми завжди безпомилково даємо зрозуміти 

співрозмовникові, чи приємно нам розмовляти про щось. 

2. Біофізичні особливості дозволяють нам визначити стать, вік, 

темперамент, внутрішній стан людини. Експерти, прослухуючи запис 

розмови, можуть визначити вік того, хто говорить, з точністю до одного 

року. Крім того, така система дає можливість оцінити стан здоров'я людини. 

Причому виділяють не тільки тимчасовий розлад здоров'я, наприклад 

хрипоту – застуду, а й діагностують тривалі, хронічні хвороби. 

3. Індивідуально-особистісні показники відрізняють одну людину від 

іншої. Завдяки цим характеристикам можна без труднощів упізнати голос 

знайомої людини телефоном, навіть якщо вона не представилася вам. 

Пародисти, копіюючи будь-яку мову, спираються саме на ці ознаки. 

4. Соціально-професійна система показників пов'язана із соціальним 

статусом людини в суспільстві, з її професією. Недарма ми зауважуємо: 

«Говорить, як начальник; або: ти всіх повчаєш, як учитель». Голос може 

підказати, як людина ставиться до себе.  

5. Національно-соціальні характеристики голосу розрізняються за 

акцентом народів різних країн: в'єтнамців, українців, естонців та ін. Навіть 

якщо ми ніколи не вчили мови, все одно зможемо відрізнити, наприклад, 

німця від грузина. Ця характеристика мимовільна і формується ще в 

глибокому дитинстві. Навіть знаючи мову досконало, від акценту важко 



позбутися. Сюди ж можна віднести відмінності в мові міських і сільських 

жителів. 

Невербальні засоби спілкування 

Основними завданнями невербального спілкування можна вважати 

такі: 

- створення і підтримка психологічного контакту, регуляція процесу 

спілкування; 

- додавання нових значимих відтінків словесному тексту, правильне 

тлумачення слів; 

- вираз емоцій, оцінок, ролей, змісту ситуації. 

Невербальна комунікація включає різні знакові системи: оптико- 

кінетичну, пара- та екстралінгвістичну, просторово-часову, контакт «очі в 

очі», які мають свої особливості. 

1. Оптико-кінетична система знаків використовує жести, міміку, 

пантоміміку. Загалом цю систему можна уявити як сприймання властивостей 

загальної моторики різних частин тіла (рук – жестикуляція, обличчя – міміка, 

пози – пантоміміка). Ця загальна моторика відображає емоційні реакції 

людини, оскільки включення оптико-кінетичної системи знаків до ситуації 

комунікації надає спілкуванню певних нюансів, що сприймаються 

неоднозначно за умов використання одних і тих самих жестів у різних 

національних культурах.  

2. Паралінгвістична система – це система вокалізації мовлення, що 

характеризується якістю голосу, його діапазоном, тональністю і виражає 

почуття та стани людини.  

3. Екстралінгвістична знакова система – це включення в мову пауз, 

інших нелінгвістичних компонентів (покашлювання, сміх). 

4. Контакт «очі в очі» 

Мова невербального спілкування є мовою жестів, міміки, пантоміміки, 

тобто мовою тіла, що виражає почуття, емоції людини. Людина використовує 

для підсилення аудіального ефекту найрізноманітніші рухи (жести, експресія 



обличчя, пози, інтонаційно-ритмічні особливості голосу, дотик), які 

виражають її психічні стани, її ставлення до партнера, до ситуації 

спілкування загалом. 

Велике значення має розпізнавання психологічного стану людини на 

основі «мови тіла». В психології спілкування зібрано дуже багато знань про 

«мову тіла», або невербальне спілкування. Важливо показати 

найрізноманітніші варіанти розпізнавання та використання невербальних 

засобів спілкування. У цьому процесі важливу роль відіграють емоції, манери 

партнера, його жести. Трапляється, що ваше повідомлення сприймається 

неправильно з тієї простої причини, що воно супроводжується 

«суперечними» рухами, позами. Адже вони – як слова в мові. їхня точність, 

відповідність тому, що ми хочемо виразити, дозволяє зрозуміти, як це 

сприйнято (із схваленням або вороже), відкриті слухачі чи замкнені, зайняті 

самоконтролем чи нудьгують.  

Інтерпретація невербальної поведінки залежать від віку, особистісних 

особливостей людей, а також від ситуації спілкування, комунікативних 

завдань і комунікативних установок. 

Види невербальних засобів спілкування 

1.  Візуальні: 

-  кінесика: рухи рук, голови, ніг, тулуба, хода; вираз обличчя, очей;  

поза, постава, положення голови;    напрям погляду, візуальні контакти; 

шкірні реакції: почервоніння, збліднення, потіння; 

- проксеміка (просторова і тимчасова організація спілкування): відстань 

до співрозмовника, кут повороту до нього, персональний простір; 

-  засоби перетворення природної статури: одяг, зачіска, косметика, 

окуляри, прикраси, татуювання, вуса, борода, дрібні предмети в руках. 

2.   Акустичні: 

- паралінгвістичні (якість голосу, його діапазон, тональність): 

голосність, тембр, ритм, висота звуку; 

- екстралінгвістичні: мовні паузи, сміх, плач, подихи, кашель, ляскіт. 



3.  Тактильні: 

- такесика: дотик, потиск руки, обійми, поцілунок. 

   4.  Ольфакторні: 

-  приємні і неприємні запахи навколишнього середовища; 

-  природний і штучний запахи людини. 

Багато інформації може надати жестикуляція співрозмовника. Ми 

навіть не уявляємо, скільки різноманітних жестів використовує людина під 

час спілкування, як часто вона ними супроводжує своє мовлення. І ось що 

дивно: мові вчать ще з дитинства, а жести засвоюються природним шляхом. 

Існують народи, які через свої національні особливості та традиції 

приділяють жесту дуже велике значення. Наприклад, учені підрахували, що 

під час розмови мексиканець протягом однієї години використовує в 

середньому 180 жестів, француз – 120, італієць – 80, фін – 1, англієць – 0. 

Залежно від призначення жести поділяють на ритмічні, емоційні, 

вказівні, зображувальні та символічні. 

Ритмічні жести. Вони пов'язані з ритмікою мовлення. Спостерігаючи 

за виступаючими по телебаченню, зверніть увагу на те, як часто мовець у 

такт мовлення розмахує рукою. Ритмічні жести підкреслюють логічний 

наголос, уповільнення та прискорення мовлення, місце пауз, тобто те, що 

звичайно передає інтонація. 

Емоційні жести. Наше мовлення дуже часто буває емоційним. 

Хвилювання, радість, захоплення, ненависть, смуток, прикрість, 

непорозуміння, розгубленість, збентеженість – усе це проявляється не тільки 

в підборі слів, в інтонації, а й у жестах. Жести, що передають різні відтінки 

почуттів, називаються емоційними. Деякі з них закріплені у стійких 

сполученнях, оскільки такі жести стали загально-значущими. Наприклад: 

бити себе у груди, стукнути кулаком по столу, повернутися спиною, знизати 

плечима, розвести руками, вказати на двері тощо. 

Вказівні жести. Не завжди виконуються накази типу: «Відкрийте те 

вікно», «Цю книгу не бери, візьми ось ту», якщо вони промовляються без 



жестів? У таких випадках вимагається вказівний жест. За допомогою цього 

жесту мовець виділяє якийсь предмет з ряду однорідних, вказує місце (поряд, 

зверзу, там), підкреслює порядок руху (по черзі, через одного). Вказати 

можна поглядом, кивком голови, рукою, поворотом тіла тощо.  

Зображувальні жести. Давайте проведемо експеримент. Запитайте 

того, хто знаходиться поряд з вами або близько від вас: «Що являють собою 

кручені сходи і брижі на воді?». У відповідь почуєте: «Це сходи ось такі 

(робиться обертальний рух правою рукою по вертикалі). А брижі – такі… 

(хвилеподібний рух рукою по горизонталі)». 

Зображувальні жести застосовуються у випадках: 

-  якщо не вистачає слів, щоб повністю передати уявлення; 

- якщо одних слів недостатньо з якихось причин {підвищена 

емоційність мовця, незібраність, знервованість, невпевненість у тому, що 

адресат усе розуміє. 

Ефективність педагогічного спілкування зростає при застосуванні ряду 

«технологічних» засобів. До їх числа П. Єршов, приміром, відносить: 

Мускульну мобілізацію. Робочий стан тіла, готовність долати перепони, 

які ще не появилися, але от-от виникнуть. Виражається вона у загальній 

зібраності уваги, а, значить, у спрямованості погляду, виразі очей, у диханні, 

підтягнутості спини – хребта тощо. Мускульна мобілізація має дещо 

випереджувати мовне спілкування педагога з учнями, створюючи тим самим 

необхідні передумови його ефективності.  

Наступним засобом такого типу є ініціативність, що знаходить своє 

вираження у певному типі тілесної поведінки педагога та у певному звучанні 

його мови. Ініціативність вчителя може бути двоякою: а) педагог відкрито 

виступає ініціатором і лідером спілкування; б) педагог виступає прихованим 

ініціатором спілкування, коли він стимулює в учнів появу потреби у певній 

діяльності, створюючи при цьому враження, що ініціаторами такої діяльності 

вони є самі.  



Ще одним типом таких засобів є різноманітні добудови і 

прибудови (мимовільне пристосування свого тіла для впливу, коли уявлення 

про якості людини визначають склад, порядок та характер наших дій). 

Важливо, щоб вони відповідали: а) комунікативній задачі; яка вирішується в 

даний момент; б) загальній системі взаємин вчителя з учнями; в) творчій 

педагогічній індивідуальності вчителя; г) індивідуальним особливостям 

учнів. 

Істотну роль у підвищенні ефективності педагогічного спілкування 

відіграє вміле використання вчителем сукупності  міміко-

пантомімічних засобів (жестикуляції, розміщення тіла в просторі, 

спрямованості погляду, відстані між співрозмовниками тощо). 

Приміром, монотонний виклад матеріалу знижує ефективність 

сприймання на 35–55 %. В той же час інтонування (підвищення та посилення 

голосу на початку кожної наступної фрази у порівнянні з попередньою) 

допомагає зосередити увагу на предметі спілкування, утримати ініціативу в 

своїх руках, водночас урізноманітнюючи інтонаційну палітру взаємодії з 

учнями. 

Дослідження підтверджують, що ефективність педагогічного 

спілкування забезпечується за умови педагогічної дії, яка включає ряд 

прийомів. 

 Непрямі засоби дії на учнів. Ця форма професійної поведінки педагога 

полягає в тому, що він впливає на учнів своїми жестами, мімікою, котрі 

залишаються начебто на другому плані, використовуються непомітно в ході 

необхідних навчальних дій (Г. Лозанов). Подібні прийоми дозволяють 

ненастирливо привертати увагу школярів до певного фрагменту навчального 

матеріалу, стимулюють їх комунікативну активність. Така дія адресована 

підсвідомості учнів, сприяє оволодінню засобами невербального спілкування 

і, безперечно, має великий педагогічний потенціал. 

Прийоми виразного інтонування, логічного наголосу. До числа таких 

прийомів ми віднесли плавні чи різкі переходи інтонації і гучності у 



вимовлених вчителем фразах. Перебільшене контрастне виголошення 

навчального матеріалу активізує школярів, перешкоджає розвитку в них 

гальмівних станів, сприяє розвиткові мовленнєвих умінь. 

Релаксація. В ній заключається один із прийомів саморегуляції 

організму, відповідно до якого, щоб діяти напружено, необхідно 

розслабитися. Зосередженість та концентрація уваги на конкретному 

предметі діяльності вимагають виключення з поля зору інших подразників, 

аналізаторів. Одним із способів створення такого стану є організація 

«концертної псевдопасивності», при якій навчальний матеріал, що підлягав 

запам’ятовуванню, прослуховується на фоні звучної музики                                  

(Г. Китайгородська). Стан, що виникає при цьому, знімає надмірне 

напруження, зменшує хвилювання учнів на уроці, відволікає від побічних 

думок і створює благодатні передумови для засвоєння навчального 

матеріалу. Використовувалися й сеанси кольорової музики, під час яких 

виконувався відповідний музичний твір з одночасною проекцією на екран 

кольорового фону. Поступовий перехід від червоно-оранжевого до синьо-

фіолетового тонів діє заспокійливо, а наближення до гами червоних кольорів 

стимулює мислительну діяльність і загальну активність. Тривалість такого 

сеансу – до трьох хвилин. Він супроводжується коментарем вчителя. 

Педагогічне навіювання. Дослідження засвідчують про існування 

декількох умов, виконання яких підвищує дієвість такого навіювання: воно 

здійснюється за допомогою чітких формулювань; у навчально-виховному 

процесі забезпечується достатня повторюваність формул навіювання; на 

різних етапах уроку використовуються відповідні педагогічно доцільні 

формулювання.  Так, для початку уроку характерні фрази типу: «Я бачу, що 

ви готові до уроку», «У всіх гарний настрій», «Ви легко зрозумієте і 

запам’ятаєте навчальний матеріал уроку», «Всі будуть активно працювати» 

тощо. У процесі навчальної роботи використовуються такі формули: «Ви всі 

можете виконати це завдання», «З кожним днем ви працюєте все краще і 

краще», «Вам під силу складніші завдання» тощо. Слід зазначити, що подібні 



формулювання не завжди відповідають реальній ситуації в класі, однак 

завдання педагогічного навіювання полягає в тому, аби не констатувати, а 

перетворювати, не супроводжувати, а спрямовувати, не коментувати, а 

збуджувати.  

Роз’яснювальна бесіда. Під час такої бесіди використовуються 

прийоми роз’яснення та переконання. Головне при цьому полягає в тому, що 

вчителеві слід детально розібратися разом з учнем в особливостях його 

комунікативної діяльності і логічно довести залежність результату від 

організації навчальної праці. Роз’яснювальна бесіда нерідко розуміється 

вчителями спрощено. Формулюються категоричні судження типу: «Не вчиш, 

ось і не знаєш», «Не стараєшся, тому й не виходить», «Лінуєшся, тому й 

відстаєш у навчанні». У подібних висновках відображається лише поверхова 

причинно-наслідкова залежність. 

Прояв лінощів, недбалість у навчанні, ігнорування домашніх завдань в 

більшості випадків є не першопричиною невдач, а наслідком інших, глибших 

і прихованих причин, котрі формуються в сфері особистості учня. Серед 

таких причин можуть бути недостатня емоційно-вольова зрілість, розмитість 

або імпульсивність мотивів і цілей діяльності тощо. Тому в процесі 

роз’яснювальної бесіди важливо звертатися до вольових якостей школяра, до 

його навчальних умінь, до властивостей його характеру, здібностей тощо. 

Поринання в дитинство (або, за Г. Лозановим – інфантилізація). Таке 

поринання важливе не тільки для дорослої аудиторії з ознаками втоми, 

сором’язливості, поблажливої іронії, а й для дітей з їх нерідкою замкнутістю, 

загальмованістю, надмірною і підкресленою «дорослістю». Всі ці перешкоди 

у спілкуванні усуваються за допомогою предметів дитинства: іграшок, 

«казкового дерева», «скарбу», «чарівної стрілки», що вказує на завдання, 

клубка ниток, що переходить при відповідях учнів з рук у руки і утворює 

чудернацьку «павутину». Досягнутий при цьому ефект дозволяє розкрити 

загальмовані досі комунікативні можливості школярів.  



Прийоми саморегуляції. Учні нерідко зізнаються, що не можуть 

примусити себе зосередитися. Вони відчувають, що марно витрачають час, 

але не сідають за уроки. Повторні невдачі викликають почуття розчарування, 

зменшують віру в свої сили. У подібних та деяких інших випадках варто 

використовувати аутотренінг – самонавіювання й самонакази. Слід 

зазначити, що інколи школярі самі приходять до висновку про необхідність 

переконати себе в чомусь, спонукати до певних дій, повірити в досягнення 

мети. Такі самонавіювання стають більш дієвими, якщо учні знають про 

основи аутотренінгу, про формули, що застосовуються в його процесі. 

Оскільки школярі зазнають великих нервово-психічних навантажень, 

корисними є такі, наприклад, формули релаксації: «Відчуваю важкість в 

руках і ногах», «Відчуваю тепло по всьому тілу», «Мені дихається легко й 

вільно», «Мене освіжає приємна прохолода» тощо. Для переходу до активної 

пізнавальної діяльності використовуються формули активізації. Вони 

виголошуються на лік, при цьому з кожним числом зростає їх спонукальна 

сила. Наприклад: «Один  – я поступово набираюся сил», «Два – росте моя 

впевненість у своїх можливостях», «Три –  все більше й більше бажання 

виконати завдання», «Чотири – я готовий плідно працювати», «П’ять –  я 

працюю». Подібні формули не є незмінними. Зберігається лиш їх загальний 

смисл, а учень наповнює самонавіювання потрібним, близьким і зрозумілим 

йому змістом. 

 Самоаналіз комунікативних можливостей школярів. У ряді випадків 

такий самоаналіз здійснюється з ініціативи учнів. У бесідах з вчителями вони 

діляться деякими особливостями своєї уваги, пам’яті, мислення, 

складнощами мовленнєвої діяльності. Отримані дані поступово 

систематизуються вчителем і враховуються при розробці шляхів реалізації 

комунікативних можливостей школярів. 

Емоційна активізація учнів. Емоційна налаштованість педагога, образні 

порівняння, виразна інтонація, міміка і жести здійснюють бажаний вплив на 

школярів. Для того, аби підтримувати їх емоційну активність впродовж 



всього уроку, слід використовувати прийом контрасту: змінювати емоційно 

насичений фрагмент уроку більш спокійним епізодом, схвильовану 

інтонацію – рівним тоном, напружену колективну роботу – індивідуальними 

завданнями тощо. Емоційно впливають на учнів також художні ілюстрації, 

предмети наочності, музика. Ці засоби активізації дозволяють управляти 

увагою школярів, зокрема, зосереджуватися на головних моментах, 

підвищувати продуктивність комунікативного навчання на уроках. 

Творче самовираження школярів. Найбільш виразно напрями творчої 

діяльності учнів проявляються в їх захопленнях. Вони майструють, 

колекціонують, займаються фотографією, спілкуються з природою, 

переписуються із зарубіжними друзями тощо. Подібні захоплення 

використовуються для активізації комунікативної діяльності учнів на уроках. 

На прохання вчителя діти приносять на урок фотографії, листи, предмети зі 

своїх колекцій, які оживляють спілкування, роблять це спілкування більш 

змістовним, близьким, цікавим для його учасників. Завдання вчителя полягає 

в тому, щоб глибоко вивчати і знати захоплення школярів, використовувати 

їх для творчого самовираження. 

Комунікативна організація уроку. Для її здійснення визначаються 

предмет, мета і форма спілкування учнів, вибирається ефективна форма 

подачі матеріалу, постійно підтримується мовленнєво-мислительна 

активність школярів. Комунікативна організація уроку передбачає не лише 

зовнішні фактори а й внутрішній стан вчителя і учнів. У ряді випадків 

педагог і діти досить активно обмінюються репліками в режимах «учитель – 

клас», «учитель – учень», «учень – учень» тощо, але подібне спілкування не 

завжди є справді комунікативним. Причина в тому, що комунікація не є 

проговорюванням мовленнєвих структур; діяльнісна сутність говоріння 

означає, що в процесі комунікації вирішуються завдання, досягаються цілі, 

отримується результат. Така робота вимагає певного напруження думки, 

тому спілкування в монологічній, діалогічній або полілогічній формах сприяє 

активізації комунікативної діяльності школярів. 



Активне позитивне ставлення вчителя до учня. Стиль вчителя 

проявляється не тільки у вибірковому ставленні до методів і прийомів 

навчання, а й у непомітних вчинках. Якщо педагог негативно ставиться до 

учня, робить йому більше критичних зауважень, рідше звертається до нього 

на уроці, не зустрічається з ним поглядом, стримано оцінює його відповідь, 

менш терпляче вислуховує його, обмежує навідні запитання та інші форми 

своєї участі в діяльності школяра, то наслідком такого ставлення є 

закономірне зниження його комунікативної активності. Втім, активне 

позитивне ставлення до учня перетворює як очевидні, так і приховані 

особливості діяльності педагога і сприяє повнішому розкриттю 

комунікативного потенціалу кожного школяра. 

Позитивна навчальна перспектива. Дослідження показують, що в ряді 

випадків досягнутий і перспективний результати навчальної роботи 

ототожнюються, і сьогоднішня оцінка розглядається  як завтрашній 

результат. Однак таке ототожнення неправомірне: успішність – динамічний 

показник, який може змінюватися як в бік підвищення, так і зниження, а 

головне – сьогоднішні результати навчальної роботи є недостатньою 

підставою для того, аби прогнозувати перспективи розвитку комунікативної 

діяльності школярів у майбутньому. Нерідко становище докорінно 

змінюється із  заміною вчителя, переходом школяра до іншого класу або 

школи тощо. В таких випадках зникає попередня безвихідна ситуація і 

відкривається нова, позитивна навчальна перспектива, яка стає потужним 

стимулом діяльності. Вчителеві слід підтримувати відчуття позитивної 

навчальної перспективи у кожного учня, намічати шляхи її досягнення і 

професійно орієнтувати школярів з урахуванням їх комунікативних 

здібностей. 

Ефективність формування комунікативної компетентності дітей 

значною мірою залежить від комунікативних умінь вчителя. 

Відповідаючи на запитання, яким повинен бути вчитель, 

А. Алхазішвілі зазначав, що на фоні демократичного стилю спілкування 



вчитель повинен вміти: ставати рівноправним співрозмовником своїх учнів 

(повинен вміти звільнити їх від впливу свого авторитету, яким він у типово 

навчальних ситуаціях, безумовно, користується); зображати інтерес до 

виниклої теми бесіди, якщо навіть вона його не цікавить (повинен володіти 

необхідною для цього часткою артистизму);  бути хорошим співрозмовником 

(мало самому говорити, а й вміти підтримати розмову).  

Втім, зазначимо, що вчитель, в залежності від його індивідуально-

психологічних особливостей, виробляє свій, індивідуальний стиль 

педагогічної діяльності. На основі комбінації динамічних, змістових і 

результативних характеристик педагогічної діяльності А. Маркова, 

А. Никонова виділили чотири типи таких стилів: емоційно-імпровізований, 

емоційно-методичний, розмірковувально-імпровізаційний і розмірковувально-

методичний. Учителеві слід визначити свій стиль і, при необхідності, 

вдосконалити його. Ось яку характеристику емоційно-імпровізованому 

стилю дають автори: «Ви володієте багатьма достоїнствами: високим рівнем 

знань, артистизмом, контактністю, проникливістю, умінням цікаво викладати 

навчальний матеріал. Однак, вашу діяльність характеризують і визначають 

недоліки: відсутність методичності, недостатня увага до рівня знань слабких 

учнів, недостатня вимогливість, завищення самооцінки, підвищена 

чутливість, що обумовлюють вашу надмірну залежність від ситуації на 

занятті. В результаті – у ваших учнів стійкий інтерес до навчального 

предмета і висока пізнавальна активність з неміцними знаннями, недостатньо 

сформованими навичками ...» . 

На матеріалі наведеної характеристики очевидна залежність навчально-

виховного процесу від стилю вчителя, котрий, у свою чергу, обумовлений 

цілим рядом його індивідуально-психологічних особливостей. Саме 

вчителеві в силу специфіки навчального предмета, що вимагає організації 

педагогічного спілкування як засобу (умов) і цілі навчання, необхідно 

цілеспрямовано формувати в собі такі якості, як інтерес до людей, швидка і 



точна реакція на  співрозмовника,  артистизм,  добре,  відкрите  ставлення  до  

людей, відсутність упередженості і тривожності. 

Важливою також є готовність педагога як партнера у спілкуванні до 

прийняття позиції дитини, розуміння її інтересів, мотивів, цінностей, дій. Як 

зазначав Ш. Амонашвілі, вчитель стає «своїм» для дітей, його не бояться, 

йому довіряють, з ним радяться, у нього і з його допомогою вчаться, його 

дійсно поважають. 

Важливою особливістю такого спілкування повинна бути взаємна 

гуманістична і комунікативно спрямована установка партнерів, прагнення до 

співучасті, сприйняття один одного. Тут багато залежить від поведінки 

вчителя. Він має бути толерантним, довірливим, життєрадісним, повинен 

вміти співпереживати і захоплюватися. Важливо й те, яким голосом 

промовляються слова, фрази і який при цьому вираз обличчя. Слід уникати 

повчального тону. Головні педагогічні засоби – усмішка й ласкавий погляд. 

Для вчителя значний інтерес може виявляти складений С. Ромашиною 

перелік педагогічних комунікативних умінь, якими він повинен володіти. 

Зокрема, вона виділяє чотири групи таких умінь. 

До першої групи відносяться уміння «автентично і варіативно» 

стимулювати мовно-мислительну діяльність учня: спонукати до діалогічного 

висловлювання; спонукати задавати запитання, відповідати, висловлювати 

власну думку; спонукати ілюструвати навчальний матеріал власними 

прикладами  тощо. 

Другу групу складають уміння «автентично і варіативно» реагувати на 

типові ситуації вербального спілкування: давати загальну оцінку різним 

видам мовленнєвої діяльності учня; вміти обґрунтовано, аргументовано 

оцінювати; вносити корективи в мовленнєві дії учня; вміти підтримувати 

його інтерес, бажання висловитися тощо. 

Третя група включає уміння «автентично і варіативно» контролювати 

діяльність учнів на занятті, перевіряти розуміння навчального матеріалу; 



контролювати правильність виконання дії учнем; контролювати 

використання навчального матеріалу тощо. 

До четвертої групи відносяться уміння «автентично і варіативно» 

створювати умови для організації пізнавальних мовленнєвих дій на занятті; 

спрямовувати увагу учнів на сприйняття і розуміння навчальної інформації; 

забезпечувати їх готовність до роботи, оцінювати; організовувати 

різноманітні мовні форми роботи, забезпечувати дискусійність на заняттях 

тощо. Учителеві має бути притаманне уміння бути водночас і партнером, і 

вчителем, який спрямовує мовленнєве спілкування і виправляє його 

недоліки. Це складне педагогічне уміння не авторитарного, не імперативного, 

а зацікавленого спілкування з учнями. 

Висновки. До засобів комунікації відносяться вербальні (словесні) та 

невербальні (міміка, пантоміміка, виражальні рухи тіла). 

 Усі вони мають чітко визначені зміст, структуру, призначення,  

особливості. 

Реалізація вербальних засобів відбувається через живе слово – мову. 

Спілкування вербальними засобами – це використання живого слова в 

передачі інформації. Для досягнення ефективного вербального спілкування, 

необхідно, перш за все, плекати та вивчати мову, оволодівати  ораторським 

мистецтвом, розвивати комунікативні здібності. 

До невербальних засобів комунікації відноситься мова тіла, тобто, 

жестів, міміки, пантоміміки. Вона  виражає почуття, емоції, психічні стани 

людини, ставлення до партнера, до ситуації спілкування загалом.   

Інтерпретація невербальної поведінки залежать від віку, особистісних 

особливостей людей, а також від ситуації спілкування, комунікативних 

завдань та комунікативних установок. 

Велику роль у системі комунікативних засобів відіграють прийоми 

ефективного педагогічного впливу та комунікативні уміння педагога. 

Теоретична обізнаність та практична підготовка педагога сприятимуть 



ефективній організації комунікативного простору та досягненню 

поставлених цілей.  

Завдання для самоперевірки: 

1. Що таке вербальні засоби спілкування? 

2. Що таке невербальні засоби спілкування? 

3. Яка роль вербальних засобів спілкування? 

4. Яка роль невербальних засобів спілкування? 

5. Дати характеристику прийомам педагогічної дії. 

6. Яка роль прийомів педагогічної дії? 

7. Зробити порівняльний аналіз стилів педагогічної діяльності. 

8. На скільки груп поділяються комунікативні уміння? 

9. Дати характеристику педагогічним комунікативним умінням. 

10. Виконати тести: 

 1. Що використовує вербальна комунікація як найбільш універсальний 

засіб людського спілкування? 

а) мову; 

б) міміку, пантоміміку; 

в) емоційні реакції. 

2. Скільки різних видів мови виокремлюють в суспільстві? 

а) 7; 

б) 5; 

в) 2. 

3. Що дозволяють нам визначити біофізичні особливості голосу?  

а) стать, вік, темперамент, внутрішній стан людини; 

б) ставлення людини до предмета розмови; 

в) соціальний статус людини в суспільстві. 

4.     Що НЕ  є основними завданнями невербального спілкування? 

а) вираз думок;  

б) додавання нових значимих відтінків словесному тексту,   

правильне тлумачення слів; 



в) вираз емоцій, оцінок, ролей, змісту ситуації. 

5. Скільки існує видів невербальних засобів спілкування? 

а) 4; 

б) 7; 

в) 5. 

6. Що відноситься до невербальних засобів спілкування? 

а) кінетика, проксеміка, засоби перетворення природної статури; 

б) паралінгвістичні, екстралінгвістичні; 

в) такесика. 

7. На які види жести поділяють залежно від призначення? 

а) ритмічні, емоційні, вказівні, зображувальні та символічні; 

б) національні, емоційні, ритмічні, вказівні; 

в) наслідувальні, національні, ритмічні, зображувальні. 

8. У яких випадках НЕ застосовуються зображувальні жести?  

а) якщо співрозмовник виражає захисну позицію; 

б) якщо не вистачає слів, щоб повністю передати уявлення; 

в) якщо одних слів недостатньо з якихось причин {підвищена 

емоційність мовця, незібраність, знервованість, невпевненість у 

тому, що адресат усе розуміє). 

9. Що відіграє істотну роль в підвищенні ефективності педагогічного 

спілкування? 

а) вміле використання вчителем сукупності міміко-

пантомімічних засобів; 

б) використання опосередкованих невербальних засобів; 

в) використання опосередкованих вербальних засобів. 

10. Хто виділив перелік педагогічних комунікативних умінь? 

а) С. Я. Ромашина; 

б) Ш. О. Амонашвілі; 

в) Г. О. Китайгородська. 

11. Які засоби людина використовує в своєму спілкуванні: 



     а) комунікативні та вербальні; 

     б) вербальні та невербальні; 

     в) невербальні та жестові. 

12. Які види мови використовують у суспільстві: 

     а) внутрішня, зовнішня, штучна, письмова, діалогічна, 

монологічна, літературна; 

     б) жестова, внутрішня, усна, письмова, діалогічна, полі логічна, 

штучна; 

     в) внутрішня, зовнішня, штучна, усна, письмова, розмовна, 

монологічна; 

13. Хто з відомих людей сказав: «Порожнє слово сиплеться, як горох з 

решета, – насичене слово повертається повільно, наче куля, наповнена 

ртуттю»: 

     а) режисер К. С. Станіславський; 

     б) педагог В. О. Сухомлинський; 

     в) психолог Л. С. Виготський. 

14. Тон мови – це: 

     а) швидкість потоку зв'язного мовлення; 

     б) забарвлення голосу, з яким вимовляються слова; 

     в) ритміко-мелодійний лад мовлення. 

15. Біофізичні особливості усного мовлення характеризуються тим, що: 

     а) віддзеркалюють ставлення людини до предмета розмови; 

     б) відрізняють одну людину від іншої;  

     в) нам визначити стать, вік, темперамент, внутрішній стан 

людини. 

16. Паралінгвістична система невербальної комунікації – це: 

      а) система вокалізації мовлення, що характеризується якістю 

голосу, його діапазоном, тональністю і виражає почуття та стани 

людини; 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BA%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F


     б) це включення в мову пауз, інших нелінгвістичних компонентів 

(покашлювання, сміх); 

     в) правильної відповіді немає. 

17. Акустичні види невербальних засобів спілкування поділяються на: 

      а) проксеміка та кінетика;     

      б) такесика та кінетика; 

     в) паралінгвістичні та екстралінгвістичні.  

18. Жести, залежно від призначення поділять на: 

     а) ритмічні, емоційні, вказівні, зображувальні та символічні; 

     б) психологічні, емоційні, пасивні, активні та символічні; 

     в) ритмічні, емоційні, активні, символічні та вказівні. 

19. Хто з науковців виділив чотири типи педагогічних комунікативних 

умінь: 

     а) А. К. Маркова; 

     б) А. Я. Никонова; 

     в) С. Я. Ромашина. 

20. В залежності від чого вчитель формує свій індивідуальний стиль 

педагогічної діяльності: 

     а) психологічних особливостей батьків; 

     б) своїх індивідуально-психологічних особливостей; 

     в) навчальних можливостей учнів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тема: Технологічні комунікативні форми, методи, прийоми   

Мета: 

а) дидактична: усвідомити роль, сутність, особливості технологічних 

комунікативних форм, методів, прийомів; 

б) виховна: виховувати комунікативну культуру; створити атмосферу 

емоційного підйому; викликати почуття інтересу, відповідальності; 

пробудити зацікавленість дисципліною, прагнення до оволодіння новими 

знаннями, розширення педагогічної ерудиції. 

Методи: основний метод – лекція; прийоми: бесіда, дискусія, 

розповідь, приклад, методи проблемного навчання (проблемний виклад, 

частково–пошуковий, пошуковий). 

Дидактичні засоби навчання: структурно-логічні схеми: 

«Комунікативні форми», «Комунікативні методи», «Діалогові технології», 

презентація. 

План: 

1. Монологічні форми. 

2. Діалогічні форми. 

3. Види діалогових технологій навчання та виховання.   

4. Характеристика діалогових технологій кооперативного 

(групового) та колективно-групового навчання. 

Література: 
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1999. – №1. – С.109 –117.  

10. Небеленчук І. О. Застосування діалогових технологій у процесі 

вивчення світової літератури: Методичні рекомендації. – 
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11. Полат Е. С. Метод проектов: история и теория вопроса // Школьные 
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Електронні ресурси: 

Основні форми спілкування. Монологічні [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 
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Інтеративні технології: теорія та методика. Колектив авторів: Пометун О.І., 

Побірченко Н.С., Коберник Г.І., Комар О.А.,Торчинська Т.А. 
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Небеленчук І. О. Застосування діалогових технологій [Електронний ресурс]. 
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Гошовська Л. М. Використання методів «ділова гра» та «кейс-стаді» для 

розвитку професійно спрямованої іншомовної комунікативної 

компетентності студентів [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://lingvj.oa.edu.ua/articles/2016/n62/33.pdf 

 

Форма – це філософська категорія і означає зовнішнє вираження 

змісту. Форми спілкування – це зовнішнє вираження змісту інформації, яку 

треба повідомити, передати. 

Основні форми спілкування: 

Монологічні 

До монологічних публічних виступів відносять: доповідь, звітна 

доповідь на зборах, політичну промову, політичний огляд, мітингову, 

агітаційну промову, лекцію. 

http://ru.osvita.ua/school/method/technol/1415/
http://journal.osnova.com.ua/article/38542-
http://dspace.udpu.edu.ua/bitstream/6789/377/1/interakt_tehn_teor_met.pdf
http://uchika.in.ua/i-o-nebelenchuk-zastosuvannya-dialogovih-tehnologij.html
http://uchika.in.ua/i-o-nebelenchuk-zastosuvannya-dialogovih-tehnologij.html?page=2
http://uchika.in.ua/i-o-nebelenchuk-zastosuvannya-dialogovih-tehnologij.html?page=2


Доповідь – це публічний виступ політичного або громадського діяча, в 

якому ставлять назрілі завдання у тій чи іншій галузі життя та вмішують 

рекомендації й поради до їх рішення. Особливості цього жанру ще й у тому, 

що доповідь може стати предметом обговорення, підлягати критиці, 

доповнюватися новими міркуваннями та пропозиціями. 

Звітна доповідь на зборах – це стисла розповідь про пророблену 

роботу, аналіз та оцінка її результатів. Під час читання доповіді не прийнято 

імпровізувати, висвітлювати які-небудь події та факти експромтом, що 

допустимо та доречно в інших жанрах. Бажаною є продуманість та сувора 

аргументованість усіх розділів та положень, ясність висновків, оцінок та 

обґрунтованість рекомендацій. Звітна доповідь більше, ніж будь-який інший 

жанр риторики, наближається до книжно-канцелярського мовлення. 

Політична промова – як правило, вона проголошується керівним 

політичним або державним діячем (президентом, керівником партії, руху). 

Присвячена актуальним питанням часу та висвітленню їх з позицій певних 

політичних рухів або загальнонаціональних інтересів. 

Особливо можна виділити парламентську промову, яка звичайно 

вписується у контекст обговорюваних парламентом проблем, обмежена 

жорстким регламентом і зобов'язує депутата миттєво орієнтуватись у 

ситуації, імпровізувати, відповідати на ущипливі репліки по ходу виступу. 

Промова відрізняється від інших видів виступів часовими межами, 

емоційністю, чіткістю постановки проблем, конкретністю, насиченістю, 

дієвістю. Однак це зовсім не означає, що названі якості тією чи іншою мірою 

не притаманні іншим видам виступів. Різниця лише в більшій концентрації 

цих якостей у промові. 

Багато політичних діячів минулого іноді гіпнотично впливали на 

аудиторію експресивністю, пристрастю, емоційною збудженістю та... 

лестощами. У політичній діяльності промовами часто прокладається дорога 

до п'єдесталу визнання. І досить часто більшого успіху досягають ті, хто 

використовує у виступах популізм: у їхніх промовах марення обіцянок, 



нагнітання презирства до опонентів та безвідповідальність за реальність 

величних прожектів. 

Політичний огляд, усна політична інформація – публічний виступ, у 

якому висвітлюються і стисло оцінюються соціально-політичні події. 

Виступи мають інформаційно-коментаторський характер і останніми роками 

отримали широкий розвиток, особливо на телебаченні. Завдання: планомірно 

інформувати з широкого кола проблем політичного, економічного та 

культурного життя країни, оперативно доводити до них рішення президента, 

парламенту, уряду та ін. 

Промова мітингова має гострополітичний, закличний характер і 

присвячена, як правило, завжди злободенній темі. Триває мітингова промова 

5-10 хвилин, емоційно яскраво прикрашена, має максимально чіткі інтонації і 

«заряджена» високим пафосом. Мітингова промова проголошується у 

випадках, коли необхідно зосередити увагу певного кола людей на будь-

якому актуальному питанні і викликати колективну думку з цього приводу. 

Агітаційна промова має роз'яснювальний характер, стисла за часом і 

може, як і мітингова промова, бути закличною мобілізаційною, але може 

мати й вигляд сердечного м'якого викладення будь-якої проблеми. 

Агітаційні промови можна поділити на три групи: промови з метою 

захопити, промови з метою переконати і промови з метою викликати активні 

дії. 

Більшість промов на політичних мітингах, зборах на честь будь-яких 

подій, а також проповіді, значною мірою побудовані на основі прикладів та 

відповідних даних. Матеріал у них подається таким чином, щоб викликати не 

тільки допитливість, а й загострити у свідомості слухачів значення події, що 

відбувається. Вони вміщують у собі прямий заклик до почуттів, нагадують 

про вже відоме, але не до кінця усвідомлене, мають за мету логічними 

доводами довести чи спростувати будь-яке положення. 

Лекція – аргументоване та систематизоване викладення матеріалу з 

певною пізнавальною (освітньою) та політичною метою. У публічних лекціях 



на суспільно-політичні теми особливо важливою є така риса, як розмовність. 

На публічній лекції аудиторія може бути змішаною як за рівнем освіти, 

віком, професією, так і за мотивами. Лектор-оратор зустрічається з новими 

слухачами, яким він також невідомий. Це потребує від нього додаткових 

зусиль з адаптації, вміння швидко оцінювати присутніх та, за необхідністю, 

перебудовуватися на ходу. 

Хоча масова лекція на суспільно-політичну тему має багато спільного з 

академічною лекцією, але має й значні відмінності. Часто тема її ширша і 

більш загальна, що зобов'язує ритора викладати матеріал менш детально. Як 

епізодична разова лекція, вона не спирається на попередню частину циклу. 

Російський ритор Адфельд застосував до неї такий образ: «Це не поверх 

будинку, а ціла будова зі своїм фундаментом та власним дахом». 

Яким вимогам повинна відповідати така лекція? До таких якостей, як 

інформативність та змістовність, потрібно додати достовірність, 

оперативність, новизну, актуальність та доступність. А це означає, що треба 

творчо, нестандартно підібрати матеріал, урізноманітнити форми та виразні 

засоби впливу на слухачів. 

Розмова телефоном. Дослідження показують, що телефонні 

переговори займають від 4-27 % робочого часу керівників, фахівців і 

службовців. При цьому телефон є одним з основних технічних подразників 

на службі. Вміння користуватися цим засобом зв'язку в тому й полягає, щоб 

максимально використовувати надані ним можливості і разом з тим звести до 

мінімуму вплив на діяльність. Культурі телефонного спілкування 

(насамперед, у ділових розмовах) можна і потрібно вчитися, оскільки вона є 

невід'ємним елементом ділових якостей людини. 

Соціально-психологічні рекомендації з використання телефону в 

професійній діяльності: 

1. При виконанні термінової, що не терпить зволікання роботи: а) не 

знімайте трубку зовсім; б) зніміть її відразу ж і чемно скажіть: «Будьте 

люб'язні, подзвоніть мені тоді-то. Я зайнятий терміновою справою». 



2. Якщо апарат один і він стоїть у загальній кімнаті, де працюють 

кілька співробітників, то найбільш правильним буде по черзі встановлювати 

його на кожен робочий стіл. Це розподіляє «тягар спілкування» і знімає 

нервозність у кімнаті при кожному дзвінку. 

3. Багато людей підвищують голос кожен раз, коли погано чують 

співрозмовника, тим самим відволікаючи від роботи інших. У таких випадках 

треба попросити абонента говорити голосніше і запитати, як він чує вас. 

4. При знятті трубки з телефону, що задзвонив, замінюйте нейтральні 

відкликання типу «Так», «Алло», «Слухаю» більш інформативними: 

«Іванов», «Відділ кадрів», «Завод «Прилад»«. Це усуває помилки і 

плутанину, а виходить, заощаджує час. Крім того, поєднання відповіді з 

представленням задає діловий тон усій розмові. 

5. Якщо викликають співробітника, який відсутній, рекомендується не 

обмежуватися простою констатацією факту: «Його немає», а дати відповідь 

приблизно такого типу: «Його немає. Буде тоді-то. Може йому що-небудь 

передати?». І якщо вас дійсно про це попросять, не покладайтеся на пам'ять, 

відразу зафіксуйте прохання і покладіть записку на стіл колезі. 

6. Записуйте потрібні телефони з обов'язковою вказівкою прізвища, 

імені і по батькові, установи або тієї конкретної справи, з приводу якої до неї 

телефонують. При цьому дотримуйте наступних правил. 

7. Для відповідальних телефонних переговорів (міжміських, з 

керівництвом та ін.) варто попередньо скласти перелік запитань, щоб при 

хвилюванні не випустити важливі моменти. 

8. Намагайтеся дзвонити своєму абоненту в другій половині дня, не 

збивайте його з робочого ритму, коли він з найбільшим успіхом вирішує свої 

головні завдання. 

9. Етика телефонного спілкування передбачає завжди називати себе, 

перш ніж почати розмову, навіть якщо ви розраховуєте, що вас впізнають. 

10. Усі розмови варто вести доброзичливим тоном. Якщо навіть 

відповідь точна і повна, але дана у грубій, нетактовній формі, це завдає 



шкоди авторитету і працівника, і організації, яку він представляє, негативно 

позначається на суті справи. 

11. Якщо у вас є секретар, доручайте йому пам'ятати про коло осіб і 

організацій, з якими вас варто з'єднати у визначений час. Крім того, він 

повинен знати характер запитань, що входять у компетенцію керівника й 

інших працівників організації, і направляти абонента до відповідного 

співробітника. 

12. Запис телефонограм прискорюється і стає безпомилковим, якщо до 

телефону підключений диктофон. 

Діалогічні   форми 

Обмін думками може відбуватися як у формі діалогу, так і у формі 

обміну монологами чи репліками. Словник визначає діалог як розмову між 

двома і більше особами.  Справжній діалог неодмінно припускає, що кожний 

з його учасників самостійний, активний, несе особистісну своєрідність. 

Вступаючи в діалог, люди усвідомлено чи стихійно виходять з визнання 

цінності і значимості позиції іншої сторони, важливості, оригінальності її 

точки зору. Вони орієнтуються на те, щоб зрозуміти іншого. У діалозі 

неодмінно передбачається очікування відповіді, її передбачення у власному 

висловленні. Це значить, що, висловлюючи свою думку, визнаючи рівність 

сторін, унікальність партнера, учасник діалогу розраховує на те, що його 

інформація буде сприйнята з максимальною повнотою, точністю. Він 

зацікавлений у знятті перекручувань, налаштований на необхідні 

роз'яснення, уточнення. Іншими словами, йому небайдуже, як його 

зрозуміють. Учасники діалогу ніби доповнюють позиції один одного, 

виробляють загальне розуміння. У протилежному випадку можна 

обмежитися комунікацією через посередника чи механічним доведенням 

власної позиції до іншої сторони. Обміну репліками для комунікації цілком 

достатньо, якщо не потрібно відгуку рівного партнера по спілкуванню. 

Діалог – зіткнення різних розумів, різних істин, вихідних культурних 

позицій, що складають єдиний розум, єдину істину і загальну культуру. 



Особливості діалогу як форми спілкування використовувалися з давніх 

часів у філософській літературі. Ще в ранні тексти, що оповідають про 

Будду, включені бесіди наставника з учнем. У ході цих бесід Учитель 

викладає ту чи іншу сокровенну істину, а учень, слухаючи його, виражає 

свою згоду. 

Широко використовувалася форма діалогу у творах давньогрецького 

філософа Платона. Цей жанр філософської літератури виник із записів 

промов знаменитого в стародавності філософа Сократа. Записи робили учні 

Сократа і пізніше використовували їх у своїх творах. Причому Платон не 

стільки прагнув відтворити ідеї Сократа, скільки розвивав власні філософські 

погляди в діалогах, складених від імені Сократа. Про платонівські діалоги 

можна сказати, що вони були діалогами за формою, а за змістом монологами, 

у яких автор висловлював істини, слухачі ж виступали не рівними 

партнерами, а учнями, пасивними об'єктами ученої мудрості. 

Пізніше форма діалогу широко використовувалася філософами, 

мудрецями, богословами. В усіх випадках автори або спиралися на досвід 

Платона, або в умовній формі питань і відповідей давали повчальний виклад 

власних поглядів. 

Реальний діалог не тільки за формою, але і за суттю припускає 

зіткнення, зіставлення точок зору, їхнє рівноправне існування і самостійну 

цінність. 

До діалогічних публічних виступів відносять бесіду та диспут. У 

загальному вигляді діалог як форма мовленнєвої комунікації являє собою 

спілкування двох суб'єктів за посередництвом мови. Однак з точки зору 

змістовного боку діалоги можуть суттєво відрізнятися залежно від мети та 

завдань, яких намагаються досягти учасники, мовленнєвої організації 

(структури та характеру чергування реплік), мовного «наповнення» (вибір 

лексики, стилю мовлення та ін.) та інших факторів. Таким чином, діалог— це 

процес взаємного спілкування, коли репліка замінюється у відповідь фразою 

і відбувається постійна зміна ролей. 



Якщо хто-небудь з партнерів відмовляється від своїх реплік, то діалог 

перетворюється на монолог. Якщо обидва відмовляються, то, природно, 

спілкування припиняється. 

Основні види діалогічного спілкування: 

1. Бесіда – це питально-відповідна форма роз'яснення найважливіших 

подій, тих або інших аспектів діяльності центральних та місцевих органів 

влади. Це основна форма роботи агітатора, але може бути застосована і 

лектором. 

Один з різновидів цього жанру – бесіда за круглим столом. Декілька 

спеціалістів невимушено, у довільній формі публічно обговорюють ті чи інші 

питання і відповідають на репліки та питання присутніх. До цієї форми 

наближаються вечори питань та відповідей. Цей жанр останнім часом у 

молодіжних аудиторіях отримав «друге дихання». Він дозволяє глибше 

вивчити суспільну думку, оперативно давати відповіді на найгостріші 

питання. Набуті у запитально-відповідальній формі знання активніше та 

краще закріплюються у свідомості. Правильно помічено, що «там, де є 

питання, там скоріше визріває розум». 

Бесіда за круглим столом, вечори запитань та відповідей мають багато 

позитивних якостей: злободенність, активність, розмовність, контактність, 

поінформованість. 

2. Диспут – різновид публічного обговорення у формі боротьби думок 

між його учасниками. Ритор, що веде диспут,— не підказувач і не головний 

мовець. Його завдання стимулювати активність присутніх і спрямовувати 

обговорення у потрібному напрямі. Найважливіша умова диспуту – різні 

точки зору з обговорюваного питання та відсутність заздалегідь 

підготовлених відповідей. 

Інтерв'ю. Прес-конференція 

На стику монологічних та діалогічних видів знаходяться такі форми, як 

інтерв'ю та прес-конференція. 

Інтерв'ю.  Перед інтерв'ю : 



- попросіть того, хто бере у вас інтерв'ю (інтерв'юера), дати вам 

перелік основних проблем, питань, які його передусім цікавлять. Уточніть та 

запишіть дату, час і місце зустрічі; 

- продумайте найбільш імовірні питання і заздалегідь підготуйте 

на них професійно грамотні та, за можливістю, стислі відповіді; 

- приходьте на інтерв'ю одягненим, як на офіційну зустріч, а не як на 

танцювальний майданчик; 

- запам'ятайте прізвище, ім'я, по батькові інтерв'юера.  

У процесі інтерв'ю: 

- після привітання з інтерв'юером намагайтеся справити на нього 

перше сприятливе враження. Не слід метушитися, поводьтеся спокійно, 

невимушено, але не скуто і не зухвало; 

- постарайтеся, щоб стиль вашої бесіди-інтерв'ю був діловим та 

оптимістичним; 

- час від часу посміхайтесь, а також, якщо будете вважати за 

доцільне, використайте одну-дві репліки, фрази, які б охарактеризували вас 

як людину, не позбавлену почуття гумору та дотепності; 

- обов'язково дивіться інтерв'юеру у вічі, відповідайте на питання 

впевнено, але без самовпевненості; 

- не бійтеся проявляти ініціативу і навіть «розгорнути» бесіду в 

потрібному для вас напрямі; 

- слідкуйте за мовленням, аргументацією, фактами та прикладами, 

які ви наводите; 

- не відхиляйтеся від відповідей на запитання. Остерігайтеся 

двозначності тлумачень вашої точки зору. Запобігайте відповідей типу «так» 

чи «ні», але не будьте надмірно багатослівні; 

- завершуючи інтерв'ю, поцікавтесь, коли і де буде надруковане чи 

показане по телебаченню ваше інтерв'ю. Подякуйте інтерв'юерові за цікаві 

запитання, увагу до вашої фірми та до вас особисто. 

Після інтерв'ю: 



- проаналізуйте для себе, які запитання вам ставили і чому, 

проаналізуйте свої відповіді, реакцію інтерв'юера; 

-  через деякий час напишіть або подзвоніть інтерв'юеру про те, чи буде 

і коли буде надруковане чи показане ваше інтерв'ю по телебаченню; 

-  не намагайтесь давати інтерв'ю дуже часто і на одну й ту саму тему. 

Прес-конференція скликається для того, щоб довести до широкої 

публіки важливу політичну, економічну, соціальну інформацію, повідомити 

про дії організацій, що мають велику значимість для громадськості. Тим 

самим зміцнюються зв'язки з населенням, удосконалюється імідж закладів, 

підприємств, фірм. 

Відповідаючи на запитання журналістів, слід пам'ятати, що вдалі 

відповіді – найбільш «вигідна» частина будь-якого діалогу з публікою, коли 

оратор отримує можливість найкращим чином продемонструвати ерудицію, 

компетентність, винахідливість, психологічну стійкість, зробити внесок в 

удосконалення іміджу своєї організації та політики, яку вона проводить. 

Спеціалісти в галузі теорії та практики комунікації дають такі поради 

учасникам прес-конференцій: 

- відповідайте на питання чітко, лаконічно, «не читайте лекцій». 

Вдала відповідь часто буває коротша за запитання; 

- зважуйте кожне слово, слідкуйте за логічністю, зв'язністю, 

правильністю мовлення. Неприпустимі недбалість формулювань, мовленнєві 

огріхи.  

- запобігайте неприродної повільності або розтягнутості мовлення. Це 

втомлює аудиторію. Безумовно, припустима деяка «роздумливість» (оратор 

думає на ходу, підбирає слова, аргументи «на очах аудиторії»), але до 

розумних меж; 

- називайте речі своїми іменами, не намагайтесь упоратися за 

допомогою банальних, загальних фраз. Дискредитує оратора удаваний 

оптимізм, необґрунтована бадьорість; 



- не забувайте про цифри, факти – це підтверджує вашу ерудицію. Але 

користуйтесь ними помірно. Пам'ятайте: цитата, посилання на авторитет – не 

доведення. Це лише підкріплення ваших особистих суджень; 

- тримайтесь бадьоро, впевнено, не вбирайте голову в плечі, не 

відводьте очі та не відповідайте тоном, немовби ви просите вибачення. Однак 

абсолютно недоречні зверхність на менторський тон. 

Велику роль діалогічні форми навчання відіграють в навчально-

виховному процесі. 

Діалогічне навчання може бути реалізовано в різних формах: 

проблемно-пошуковій технології (учитель ставить перед учнями проблеми і 

задачі, які вони разом обговорюють та вирішують); навчальні дискусії (учні 

полемізують з актуальних проблем); евристичні бесіди (учитель разом з 

учнями у вільній формі обговорюють наукові й життєві проблеми, підводить 

дітей до правильних висновків); «круглі столи» (широке обговорення 

актуальних проблем, спрямоване на обмін думками й обговорення загальних 

ідей). 

Специфічні завдання учителя в рамках діалогового навчання: 

формулювання проблем для обговорення; підбір й розподіл літератури, 

призначення відповідальних (доповідач, співдоповідач, опонент, аналітик), 

фіксація суперечностей і керівництво дискусією. 

До завдань дітей вдносяться: пошук і систематизація актуальних 

висловлювань, формулювання власних думок, постановка запитань, 

уточнення й коригування сумнівних тверджень. Важливо, щоб 

висловлювання учнів відповідали їх соціальним позиціям, які вони 

реалізують: опонента, рецензента, логіка, експерта та інш. 

Діалогічні технології навчання та виховання розподіляються за видами: 

-  формою проведення (урочні,  позаурочні, позашкільні); 

-  характером діяльності (репродуктивно-творчі, асоціативно-

прогностичні, евристичні (пошукові), аналітико-інтерпретаційні, 

дослідницькі); 



-  метою проведення (актуалізувальні, формувальні, корекційні, 

комбіновані, узагальнювальні); 

-  кількістю учасників (парні, групові: мікрогрупи – 3-4 учні, 

макрогрупи – 5-6 учнів, колективні – робота групи, класу); 

-  етапами отримання інформації (підготовки до сприймання, 

сприймання, осмислення, усвідомлення, закріплення тощо); 

Види діалогових технологій навчання та виховання за характером 

пізнавальної діяльності розподіляються за групами: 

- репродуктивно-творчі: відтворення епізоду казки, твору, 

створення стилізацій, створення оповіді-діалогу, розповіді-повідомлення, 

ілюстрацій, інсценізацій; 

- асоціативно-прогностичні: створення асоціативного ланцюжка, 

асоціативного куща, прогнозування подій; 

- евристичні (пошукові): створення системи запитань учнями, 

пошук інформації, відповідей на запитання педагога, рецензування 

відповідей; 

- аналітико-інтерпретаційні: діалог з автором твору, його 

героями, діалог дітей між собою, аналіз твору та його інтерпретація; 

- дослідницькі: виконання дослідницьких завдань (аналіз, синтез, 

порівняння, узагальнення), порівняння творів, постановка і вирішення 

проблемних запитань, оцінка художнього твору, підготовка й обговорення 

повідомлень. 

За метою проведення діалогові технології навчання поділяються на: 

- актуалізувальні: розгадування кросвордів, чайнвордів, ребусів, 

робота з портретами письменників (з обговоренням); 

- формувальні: вирішення проблемних завдань, розв’язання 

проблемних ситуацій, порівняння оригіналу й перекладу, завдання на 

зіставлення різних варіантів перекладу одного й того ж твору, створення 

власного підрядника, варіанта перекладу, повідомлення про перекладача, 

аргументування власної позиції; 



- корекційні: створення системи запитань учнями, пошук 

інформації, пошук відповідей на запитання вчителя, рецензування 

відповідей, внесення коректив; 

- комбіновані: поєднання різних видів діалогового навчання; 

- узагальнювальні: узагальнення й обґрунтування власних позицій і 

позицій товаришів, створення й заповнення таблиць, схем з обґрунтуванням. 

На основі педагогічних джерел серед діалогічних технологій 

кооперативного (групового) та колективно-групового навчання доцільно 

виокремити роботу в: 

- парах; 

- мікрогрупах (3-4 учні); 

- макрогрупах (5-6 учнів) 

- класу. 

Діалогічні технології кооперативного (групового) та колективно-

групового навчання покликані реалізувати наступні завдання: 

- збудження емоційної сфери учнів; 

- надання дитині можливості самовиразитися; 

- розвиток творчої уяви; 

- формування навичок взаємодії та співробітництва. 

Методичні рекомендації щодо роботи в парі: 

1. Об’єднати учнів у пари. 

2. Визначити черговість відповідей. 

3. Запропонувати учням запитання або завдання для обговорення 

ситуації. (Запитання для пар учасників можуть бути однаковими або 

різними.) 

4. Визначити часові межі для обговорення й висловлювання. 

5. Дати 2-3 хвилини для продумування можливих відповідей. 

6. Дати учням можливість обговорити відповіді один з одним. 

7. По закінченню часу, що відводився для обговорення, кожна пара 

представляє свої варіанти відповідей. 



8. Пари наводять свої аргументи, обмінюються ідеями з усім 

класом. 

Діяльність учнів у мікрогрупах є подібною до роботи в парах. Однак 

робота в мікрогрупах передбачає обговорення й вирішення більш складних 

запитань і завдань. Робота в мікрогрупах організовується в тих випадках, 

коли запитання чи завдання потребують спільної роботи. 

 Методичні рекомендації щодо роботи в мікрогрупах (3-4 учні): 

1. Об’єднати учнів у групи або дати можливість об’єднатися самим. 

2. Визначити часові межі для обговорення й висловлювання або для 

виконання творчої роботи (наприклад, складання рекламного проекту чи 

іншої творчої роботи), черговість відповідей. 

3. Розмістити трійки чи четвірки таким чином, щоб утворилося коло, в 

якому б учні могли б добре бачити один одного. 

4. Повідомити учнів про те, що вони мають розподілити між собою 

ролі та чітко виконувати їх під час групової роботи (керівник групи – 

визначається учнями – зачитує завдання, організовує порядок виконання, 

призначає того, хто буде представляти повідомлення, робить висновки, 

оцінює діяльність кожного  учасника групи; секретар – записує запитання та 

варіанти відповідей, бере участь у підбитті підсумків; організатор – стежить 

за часом, заохочує групу до роботи, разом із секретарем і керівником 

відбирає найбільш вдалі та правильні відповіді; доповідач – чітко висловлює 

думку групи). 

5. Запропонувати запитання, що не містять однозначної відповіді. 

(Запитання для всіх однакові.) 

6. Стежити за виконанням завдання чи пошуку відповідей на 

запитання. У разі виникнення труднощів надавати консультацію, однак не 

готове рішення. 

7. Дати групам можливість висловитися. 

8. Прокоментувати роботу груп і дати оцінку їхньої діяльності. 



Робота в парах чи малих групах передбачає створення діалогу, 

взаємоперевірку, розповідь один одному навчального матеріалу, постановку 

запитань за вивченою темою та інші. 

Кооперативна та колективно-групова робота дає змогу учням 

подумати, обмінятися ідеями, озвучити свої думки перед класом, сприяє 

розвитку критичного мислення, навичок спілкування, вмінь висловлюватися і 

переконувати, а вчителю – перевірити знання значної кількості учнів. 

На думку дослідників, кооперативне та колективно-групове навчання у 

виді парної та групової роботи є дуже продуктивним, оскільки діти можуть 

навчати інших і при цьому бачити свої власні помилки. Сенсорне сприйняття 

й активність мислення при цьому зростають, присутність іншої людини 

полегшує власні дії, робить їх більш впевненими, допомагає кожному в 

індивідуальному розвитку. Під час групового навчання, на думку вчених, 

важливим є не тільки результат спільної дії, спільного творчого пошуку, але 

й сам процес, що прилучає учителя й учнів до радості творчості, відкриття 

нового. 

До колективно-групового навчання можна віднести такі форми, що 

передбачають спільну роботу груп із п’яти-шести учнів або всього класу. Це 

може бути така форма роботи під умовною назвою «коло ідей», коли всі учні 

залучені до участі в дискусії; прийом «мікрофон», коли учні по черзі 

відповідають на запитання або висловлюють свою думку чи 

позицію;»мозковий штурм», що передбачає колективне обговорення 

проблеми і прийняття кількох рішень розв’язання проблеми;»мережана 

пилка» («джиг-со»), що передбачає роботу всіх учнів і дає можливість 

засвоїти велику кількість інформації за короткий проміжок часу;»кейс»-

метод, що передбачає моделювання різних ситуацій і створення алгоритму 

виходу з даних ситуацій тощо. 

Усі перераховані прийоми варто застосовувати в шкільній практиці, 

оскільки вони дають змогу учням вільно висловлювати свої думки, 

формують вміння говорити коротко, по суті, розвивають навички 



взаємодопомоги, співпраці, виховують поважливе ставлення до інших. 

Методичні рекомендації щодо роботи в макрогрупах (5-6 учнів) 

1. Сформувати групи співпраці, ввівши в кожну групу одного учня з 

високим або достатнім рівнем знань. 

2. Розподілити обов’язки для членів групи (експерт, доповідач – 1-2 

учні, рецензент, секретар, опонент тощо). 

3. Запропонувати однакові завдання аналітичного й 

герменевтичного спрямування для всіх груп. 

4. Запропонувати групам обговорити завдання, конкретно 

визначивши час. 

5. Після обговорення представники кожної групи (1 або 2 учні від 

групи) висловлюють позицію групи. 

6. Після висловлених позицій члени груп обмінюються 

враженнями. 

7. Для виявлення чіткої позиції членам груп пропонується 

обмінятися ролями. 

8. У ході обміну враженнями учасникам груп пропонується знайти 

кілька спільних відповідей на запитання чи кілька рішень виходу з 

проблемної ситуації. 

9. Група експертів, яка уважно слухає висловлювання членів груп, 

представляє на обговорення всіх груп коротку доповідь, що відображає 

загальну позицію.  

10. Обговоривши діяльність кожного члена групи (у групах), 

керівник групи підбиває підсумки, робить загальні висновки, ставить 

загальну оцінку своїй групі. 

Однією з форм колективно-групового навчання є метод проектів, що 

був розроблений американським педагогом і психологом Дж. Дьюї у другій 

половині ХІХ століття. Метод Дж. Дьюї полягав у тому, що діяльність учня 

має бути спрямована на формування мислення, в основі якого лежить його 

власний досвід. Учений підкреслював, що «…єдиний шлях, яким дитина 



може усвідомити свою суспільну спадщину – це надання їй можливості 

виконувати ті основні типи діяльності, які роблять цивілізацію тим, чим вона 

є». Цю свою ідею він реалізував у школі-лабораторії в м. Чикаго (США) й 

популяризував у публікаціях. 

Після Дж. Дьюї дослідженням ефективності методів проектів 

займалися американські вчені В. Лай, Е. Торндайк, Г. Віддоусон та інші. На 

їхню думку, завдяки методу проектів, тільки у вільно обраній діяльності 

дитина засвоює знання, набуває вмінь застосовувати й інтерпретувати 

інформацію. Сутність даного методу полягала в тому, що завдання спочатку 

обговорювалися вчителем разом з дітьми. Пізніше метод проектів як 

дидактична система поширився в Англії та інших європейських країнах. 

Американські вчені довели, що завдяки методу проектів збільшується 

відсоток засвоєння матеріалу учнями. 

Учений У. Кільпатрик удосконалив систему роботи над проектами. 

Сутність його поглядів полягає в тому, що зміст освітньої роботи 

визначається дійсністю, що оточує дитину, оскільки тільки з нею може бути 

пов’язана активна діяльність учнів. Проекти, на думку У. Кільпатрика, 

повинні задовольняти інтереси дітей. Тому навчальний матеріал він пропонує 

вчителю планувати разом з учнями в процесі навчальної роботи як 

відображення знань дітей про навколишню дійсність та їхнє бажання 

поглибити і розширити ці знання. Таким чином, метод проектів – це 

система навчання, за якою учні набувають знань і вмінь у процесі планування 

й виконання поступово ускладнених практичних завдань – проектів. 

У педагогіці та практиці української школи метод проектів 

застосовувався наприкінці ХІХ століття і набув поширення в 20-ті роки ХХ 

століття. Методам проектів приділялася увага в працях Л. Миловидіва, 

О. Овчіннікової, І. Чечеля та інших. На основі праць учених можна 

класифікувати проекти за їхніми видами: 

1)  інформаційно-дослідницькі (дослідницька робота учня, огляд 

певного матеріалу з теми); 



2)  практико-орієнтовані (знаходження нової інформації); 

3)  творчі (повідомлення, перегляд кінофільмів, конкурс творчих робіт, 

КВК, творча лабораторія, конкурси загадок, віршів, вікторини); 

4)  ігрові (рольові та дидактичні ігри, інсценізації епізодів твору, 

розігрування текстових діалогів). 

До використання методу проектів ставляться такі вимоги: 

- наявність проблеми; 

-теоретична, практична, пізнавальна значущість очікуваних 

результатів, наочність їх представлення (повідомлення, серія репортажів, 

відеокліп, план, карта мандрівки (ними можуть бути створені учнями карти 

мандрівок шхун морськими шляхами, героїв – сухопутними чи космічними. 

- парна чи групова діяльність учнів під час розподілу обов’язків між 

учасниками проекту; 

- структура змістової частини проекту (етапи роботи, термін виконання, 

планування результатів); 

- послідовність дій: ознайомлення з проблемою, знаходження способів 

її вирішення – круглий стіл, прес-інтерв’ю,»мозковий штурм», висунення 

гіпотез, обговорення проблеми, обговорення способів звітності – захист 

проекту, творчі звіти, відеокліпи, реферати, аналіз результатів, підбиття 

підсумків, висновки, висунення нових проблем дослідження. 

Методичні рекомендації щодо застосування методу проектів. 

1. Обрати тему проекту. 

2. Визначити тип проекту, кількість учасників. 

3. Призначити керівника групи. 

4. Визначити можливі варіанти вирішення проблеми. 

5. Розподілити завдання для кожної групи. 

6. Підготувати для кожної групи список можливих джерел додаткової 

інформації. 

7. Дати можливість учням обговорити способи виконання проекту: 

оформлення, презентація, захист. 



8. Періодично здійснювати контроль за ходом створення проекту. 

9. Проводити проміжкові обговорення, обмін враженнями. 

10.Надавати консультації щодо створення проекту. 

10. Провести захист проектів, надаючи учасникам можливість 

представити й аргументувати свою позицію, всі учасники проекту ставлять 

запитання, висувають свої гіпотези, опонують доповідачам. 

11. Здійснити зовнішню експертизу: оцінка роботи, формування 

висновків, постановка запитань, актуальність зазначеної проблеми, 

ефективність запропонованих видів роботи, активність учасників проекту, 

колективний характер прийнятих рішень, характер спілкування в групі – 

культура, взаємодія, взаємодопомога; рівень занурення в проблему, 

використання знань з інших предметів, вміння аргументувати, висувати 

гіпотези, робити висновки, доказовість рішень, представлення 

альтернативних рішень, естетика оформлення проекту, вміння давати 

відповіді на запитання опонентів. 

Можна зробити висновок, що метод проектів є одним із основних у 

кооперативно-груповому навчанні, оскільки він найповніше забезпечує 

взаємодію учасників навчального процесу. Як зазначає Т. Башинська, саме 

проектування – «…спосіб організації взаємодії учня та вчителя в навчально-

виховному процесі, який, взаємопроникаючи, об’єднує змістовий, 

процесуальний і методичний компоненти процесу навчання під час 

створення проектів поетапної практичної діяльності для досягнення 

поставлених завдань». Метод проектів сприяє розвитку ініціативи учнів, 

привчає до планової послідовної роботи, допомагає долати труднощі, формує 

вміння розраховувати свої сили в процесі навчальних занять, привчає до 

самостійної роботи. А. Петрович статті «Методи проектів» висловлює думку 

про те, що навчання повинно ґрунтуватися на дитячих проектах, а це означає, 

що навчання буде базуватися «на високій довірі до особистості дитини та на 

тому, що процес навчання спрямує дитячу думку в потрібному напрямку і 

завдяки правильному керівництву вчителя дитячі інтереси не 



пригнобляться». 

Протягом останніх кількох років спостерігається виявлення інтересу до 

розвитку та використання такого виду колективного навчання, як «кейс»-

метод, що був започаткований в американській педагогічній освіті. Перші 

спроби використання «кейсів» започатковані у Гарвардському університеті в 

1924 році й набули поширення в країнах Європи в п’ятдесятих роках ХХ 

століття. Підвищення інтересу до навчання за допомогою «кейсів» 

розпочалося в середині 80-х років. «Кейс»-метод (саse-method) – метод 

обговорення, аналіз, певного випадку чи ситуації у зазначеній хронології, що 

включає в себе дослідницькі та аналітичні дії, які виконуються парами чи 

групами. «Кейсовий» метод став предметом дослідження відомих 

американських учених М. Коула, Дж. Болдуіна, Е. Ріньяно, С. Лоуренса та 

інших. 

Про призначення» «кейс»-методу вказав ще у 1953 році дослідник 

С. Лоуренс: «Вдалий кейс підтримує дискусію в класі, спираючись на факти, 

що відповідають правдивим життєвим ситуаціям. Це запис складних 

ситуацій, які літературно розкладаються на окремі частини, а потім 

з’єднуються знову, щоб їх було краще зрозуміти». 

На думку М. Коула, «кейси» є вирішальним інструментом для 

засвоєння навчальної інформації, тому що під час обговорення тексту, 

дискусії виникає розуміння; в результаті взаємодії між членами навчальної 

групи зміст вивченого матеріалу виступає передумовою для їх когнітивного 

розвитку. 

Згідно з положеннями американських дослідників, «кейси» сприяють 

розвитку критичної рефлексії, кращому розумінню тексту, вчать розв’язувати 

проблеми та їх критично аналізувати. «Кейси» – це деталізовані 

контекстуальні описові повідомлення. Учені зазначають, що застосування 

«кейсів» передбачає наявність старанно складеної історії того, що сталося.  

Дослідження відомих учених Дж. Болдуіна, Е. Ріньяно і Ж. Піаже 

показали, що під час обговорення текстів між учнями спочатку виникають 



суперечки і разом з тим потреба доведення своєї думки, а потім роздуми як 

своєрідний фон внутрішньої діяльності, особливість якої полягає в тому, що 

дитина вчиться усвідомлювати і обґрунтовувати свою думку. Ж. Піаже  

довів, що в основі розвитку суджень дитини лежить співробітництво. 

Другим типом «кейсового» навчання є обговорення більш короткого й 

конкретного епізоду тексту чи навчальної ситуації. Це може бути опис події 

чи обставини, що мала місце в тексті або протягом певного періоду навчання 

учнів. Використовуючи навчальний «кейс», учитель може попросити 

школярів проаналізувати подію та її результат, щоб з’ясувати дії вихованців 

у даній ситуації. 

Досвід використання «кейс»-методу узагальнили у своїх працях Т. Берд 

і Л. Томас. На їхню думку, використання «кейса»: 

- забезпечує глибинний аналіз тексту та його розуміння; 

- залучає учнів брати участь в обговоренні; 

- надає можливість учням самостійно робити висновки й узагальнення; 

- вирішувати проблеми, які ставить автор у творі. 

«Кейсовий» метод навчання використовується, щоб досягти повного 

розуміння тексту: зміст, події, стосунки героїв, життєві обставини. Навчання 

за допомогою «кейсів» сприяє вирішенню проблеми, що стоїть перед учнями 

при вивченні твору, – його повного розуміння. Ключ до «кейс»-методу 

полягає в процесі дискусії, в умінні вчителя спрямувати обговорення твору в 

необхідному напрямку, що приведе учнів до міркувань, обдумувань, а разом 

із тим і до розуміння твору. Під час вивчення творів літератури учні 

аналізують ситуації, в яких зіштовхуються інтереси різних героїв, їхні 

погляди, моральні й етичні позиції. Такий аналіз вимагає певного підходу, 

при якому учні вчаться ставити запитання, приводити певні факти із життя 

героїв, звертати увагу на деталі, самостійно приймати рішення, відстоювати 

свою позицію. 

Під час використання «кейс»-методу учням для самостійного 

опрацювання пропонується завдання підготувати, наприклад, уривок твору, в 



якому герой стоїть перед вибором. Орієнтовними запитаннями для аналізу 

уривка будуть такі: «Які факти поставили героя перед вибором?», «Які події 

передували його рішенню?», «У чому полягає проблема вибору?», «Які 

питання необхідно вирішити, щоб розв’язати ситуацію?», «Хто є учасником 

конфлікту?», «У чому інтереси кожної зі сторін?», «У чому їх 

суперечливість?», «Яким має бути рішення кожної сторони?», «Якими 

будуть наслідки рішення?», «Чи існує інший шлях вибору?». Вирішення цих 

питань повинно носити характер діалогу. «Кейси» сприяють відкриттю 

чогось нового, вмінню вести дискусії та відстоювати свою позицію, 

покращенню знань, вмінню аналізувати і зрозуміти «кейсову» ситуацію. 

«Кейси» допомагають вирішувати проблему, висувати запитання для 

обговорення, вести діалоги. Вони також сприяють актуалізації знань учнів, 

формуванню чіткої власної позиції, глибинному аналізу змісту навчального 

матеріалу, творчому застосуванню набутих знань. 

Ще одним видом діалогічного навчання є дискусія. В науковій і 

методичній літературі дискусія розглядається як метод і як особлива 

технологія. В якості методу дискусія застосовується в таких формах 

навчання: ділові ігри, «кейс»-метод, семінарські заняття. Як своєрідна 

технологія, дискусія включає в себе різні методи і прийоми:»мозковий 

штурм», аналіз ситуацій,»кейс»-метод, інтерв’ю, «круглий стіл», прес-

конференцію (метод-прес) тощо. 

Для організації дискусії характерними є такі принципи: виникнення 

альтернативних суджень, шляхів вирішення проблеми, конструктивність 

критики, створення певного психологічного клімату й забезпечення 

психологічної захищеності учасників дискусії. Основним психологічним 

компонентом дискусії є не лише вміння висловити й відстояти власну думку, 

а й уміння прийняти й зрозуміти протилежні думки інших учасників дискусії. 

Під час дискусії важливе значення мають атмосфера коректності, етичності, 

доброзичливості, толерантності. 

Дискусія передбачає наступні етапи: підготовчий, основний (етап 



обговорення), заключний (підбиття підсумків, прийняття спільного 

альтернативного рішення, висновки). 

 Алгоритм проведення дискусії: 

 Пояснення вчителем на початку дискусії актуальності визначеної 

проблеми, завдань й очікуваних результатів в кінці. 

1. Визначення правил дискусії, часових меж для виступів. 

2. Уточнення літературознавчих термінів і слів, які будуть можливими 

при оперуванні в ході дискусії. 

3.     Виступ 3-4 учасників дискусії з проблеми. 

4.     Постановка запитань, обмін думками. 

5.     Виступ інших учасників дискусії. 

6.     Зібрання максимального обсягу інформації (по можливості запис 

найяскравіших думок на дошці або листках паперу чи на ватмані). 

7.    Суперечка з проблеми, перетин різних позицій. 

8.    Підбиття міні-підсумків, прийняття узгоджених рішень. 

9.    Зіставлення отриманих результатів з поставленими завданнями. 

Намагання сформулювати висновки, рішення. 

10.    Аналіз і оцінювання отриманих результатів. 

11.    Підбиття підсумків, прийняття альтернативного рішення. 

12.    Вказівка на важливість дискусії, висунення висновків. 

Дискусія не потребує заздалегідь підготовленої проблемної ситуації. 

Для підготовки до дискусії обирається тема, що звучить проблемно, частіше 

тема є запитанням, у якому чітко прослідковуються дві позиції. Додаткові 

запитання під час дискусії ставляться у тому випадку, якщо виникають 

неясність, нерозуміння або непогодження. Запитання таким чином 

спрямоване на усунення непорозуміння. Виходячи з твердження, що дискусія 

– активний, творчий, мисленнєвий процес, важливість має вид запитання, що 

можуть бути винесені для теми обговорення. Закриті запитання 

допускаються тоді, коли відповідь потребує уточнення. Основна мета 

поставлених запитань – отримання нових відомостей, знань, інформації 



тощо. Тому для дискусії доцільніше добирати відкриті запитання. Для 

дискусії пропонується план, що, по суті, і є запитаннями для дискусії. Згідно 

з планом учні можуть скористатися літературою, довідниками, підготувати 

нотатки. 

Під час дискусії, як зазначає І. Зарудня, «мають бути «жива» мова 

вчителя і «жива» мова кожного учня, а разом вони повинні складати джерело 

«живого» спілкування, сперечання – все те, що породжує дискусію й 

приводить до міркувань і роздумувань. У ході ведення дискусії можливе 

краще розуміння і засвоєння матеріалу й особливо розуміння художнього 

твору. Саме в дискусії народжується істина, яка, на думку Є. Волощук, є 

«живий організм, що народжується в точці перетину багатьох свідомостей і 

який перебуває там  у нескінченному становленні». 

Методист О. Ісаєва шкільні дискусії залежно від навчально-виховної 

мети та характеру отриманих знань пропонує розподіляти на такі типи: 

- дискусія-роздум (проблема, яка вирішується на такій дискусії, має 

декілька шляхів її вирішення, дає можливість сформулювати різні варіанти 

висновків, що основані на суб’єктивних позиціях учнів); 

- дискусія-доказ (в результаті якої обґрунтовується і практично 

перевіряється остаточна істина, певна сума знань, що була осмислена в 

процесі вивчення навчальної теми); 

- дискусія-узагальнення (в основі цього типу дискусії лежить 

проблема, вирішення якої допомагає узагальнити, систематизувати знання 

учнів, наприклад, дискусія-узагальнення на заключному етапі вивчення 

навчальної теми); 

- дискусія-імітація (на якій моделюються фрагменти наукових 

дискусій, наприклад, захист учнівських наукових доповідей на засіданнях 

МАН, де відбувається полеміка з опонентами). 

На основі праць дослідників можна дати визначення дискусії. 

Дискусією називають таку колективну суперечку, метою якої є визначення і 

зіставлення різних позицій, пошук і виявлення істинної думки (істини – за 



Платоном), знаходження правильного рішення суперечливого питання.   

Отже, дискусія забезпечує активне, зацікавлене, емоційне обговорення, 

що приводить до усвідомленого, глибокого, особистісного засвоєння знань. 

1. Під час дискусії здійснюється активна взаємодія учасників, яка 

сприяє вільному спілкуванню, розвиває комунікативні навички, формує 

впевненість у собі. 

2. Наявність зворотного зв’язку з учнями дає змогу виявити рівень 

обізнаності й розуміння проблеми й теми в цілому. 

Висновки. Поняття «форма» і «зміст» – філософські  категорії. Вони 

тісно пов’язані та взаємозумовлені. Однак, один і той же зміст, залежно від 

навчально-виховних ситуацій, може виражатися в різних формах.  

У царині комунікації та спілкування комунікативні форми поділяються 

на монологічні (доповідь, звітна доповідь на зборах, політична промова, 

політичний огляд, мітингова, агітаційна промова, лекція) та діалогічні 

(бесіда, диспут, дискусія, інтерв'ю, прес-конференція тощо). 

Діалогічне навчання реалується в різних формах, до яких відносяться: 

проблемно-пошукові технології (учитель ставить перед учнями проблеми і 

задачі, які вони разом обговорюють та вирішують); навчальні дискусії (учні 

полемізують з актуальних проблем); евристичні бесіди (учитель разом з 

учнями у вільній формі обговорюють наукові й життєві проблеми, підводить 

дітей до правильних висновків); «круглі столи» (широке обговорення 

актуальних проблем, спрямоване на обмін думками й обговорення загальних 

ідей). 

Діалогічні технології навчання та виховання розподіляються за різними 

критеріями: формою проведення, характером діяльності,  метою проведення,  

кількістю учасників, етапами отримання інформації.  

У свою чергу, діалогічні технології навчання та виховання за 

характером пізнавальної діяльності розподіляються за групами: 

репродуктивно-творчі, асоціативно-прогностичні, евристичні (пошукові), 

аналітико-інтерпретаційні, дослідницькі.   



 Діалогічні технології кооперативного (групового) та колективно-

групового навчання вирішують завдання: збудження емоційної сфери учнів, 

надання дитині можливості самовиразитися, розвиток творчої уяви, 

формування навичок взаємодії та співробітництва.  

Найбільш доцільною організацією кооперативного (групового) та 

колективно-групового навчання на сьогодні є робота в парах, мікрогрупах (3-

4 учні), макрогрупах (5-6 учнів) а також робота з учнями усього класу. 

 До форм колективно-групового навчання відносяться метод проектів 

та кейс- метод. Як свідчить досвід, вони забезпечують ефективну взаємодію 

учасників навчального процесу, але, звісно, мають свої особливості та чіткі 

алгоритми застосування. 

Завдання для самоперевірки: 

1. Які є технологічні комунікативні форми? 

2. Яка роль монологічних форм комунікації? 

3. Яка роль діалогічних  комунікативних форм? 

4. Зробити порівняльний аналіз монологічних та діалогічних форм 

спілкування. 

5. Дати характеристику діалогічним технологіям кооперативного 

(групового) та колективно-групового навчання. 

6. Визначити переваги таких форм колективно-групового навчання: 

методу проектів та кейс-методу. 

7. В яких формах  застосовується дискусія як метод навчання? 

8. Дати характеристику принципам організації дискусії. 

9. Зробити порівняльний аналіз дискусії та диспуту. Виділити спільні 

ознаки та відмінності. 

10. Виконати тести: 

 1. Доповідь, звітну доповідь на зборах, політичну промову, політичний 

огляд, мітингову, агітаційну промову, лекцію відносять до… 

а)  монологічних публічних виступів; 

б)   діалогічних публічних виступів;  



в)   публічних виступів. 

2. Дайте визначення поняттю політичний огляд. 

а) це публічний виступ політичного або громадського діяча, в якому 

ставлять назрілі завдання у тій чи іншій галузі життя та вмішують 

рекомендації й поради до їх рішення; 

б) публічний виступ, у якому висвітлюються і стисло оцінюються 

соціально-політичні події; 

в) аргументоване та систематизоване викладення матеріалу з певною 

пізнавальною (освітньою) та політичною метою. 

3. Скільки відсотків робочого часу керівників, фахівців і службовців 

займають телефонні переговори? 

а) від 1-10 %; 

б) від 5-25 %; 

в) від 4-27 %. 

4. Розмова між двома і більше особами це - ..? 

а) монолог; 

б) діалог; 

в) полілог. 

5. В яких формах може бути реалізовано діалогове навчання? 

а) проблемно-пошукові технології; навчальні дискусії; евристичні бесіди; 

«круглі столи»; 

б) бесіда, диспут, інтерв’ю; 

в) доповідь, звітна доповідь на зборах, політична промова, політичний 

огляд.  

6. Формулювання проблем для обговорення, підбір й розподіл літератури, 

призначення відповідальних, фіксація суперечностей і керівництво дискусією 

– це все специфічні завдання кого?  

а) учнів; 

б) батьків; 

в) вчителів. 



7. Види діалогічних технологій навчання та виховання за характером 

пізнавальної діяльності розподіляються за якими групами? 

а) формою проведення, характером діяльності, метою проведення, 

кількістю учасників, етапами отримання інформації; 

б) репродуктивно-творчі, асоціативно-прогностичні, евристичні 

(пошукові), аналітико-інтерпретаційні, дослідницькі; 

в) актуалізувальні, формувальні, корекційні, комбіновані, узагальнювальні. 

8. Серед діалогових технологій кооперативного (групового) та колективно-

групового навчання доцільно виокремити роботу в… 

а) парах, мікрогрупах (3-4 учні), макрогрупах (5-6 учнів), класу; 

б) парах, мікрогрупах (3-4 учні); 

в) макрогрупах (5-6 учнів), класу. 

9. Який метод був розроблений американським педагогом і психологом 

Дж. Дьюї у другій половині ХІХ століття? 

а) дискусія;  

б) «кейс» - метод; 

в) метод проектів.  

10. У якому році були перші спроби використання «кейсів», 

започаткованих у Гарвардському університеті? 

а) 1921; 

б) 1924; 

в) 1926. 

11. Публічний виступ, при якому висвітлюється і стисло оцінюється 

соціально-політичні події… 

а) політичний огляд; 

б) усна політична інформація; 

в) усі відповіді вірні. 

12. Аргументований та систематизований виклад матеріалу з певною 

пізнавальною та політичною метою… 

а) бесіда;  



б) лекція; 

в) розмова телефоном. 

13. Публічне обговорення у формі боротьби думок між його учасниками… 

а) інтерв’ю; 

б) бесіда; 

в) диспут. 

14. Хто створив одну з форм колективно-групового навчання – метод 

проектів… 

а) Дж. Дьюї; 

б) В. Лай; 

в) Г. Віддоусон. 

15. Дана форма монологічного публічного виступу присвячується 

актуальним питанням часу та висвітленню їх з позицій певних політичних 

рухів або загальнонаціональних інтересів… 

а) звітна доповідь на зборах; 

б) політична промова; 

в) політичний огляд. 

16. Даний монологічний публічний виступ має роз'яснювальний характер, 

стислий за часом, може бути закличним, але може мати й вигляд сердечного 

м'якого викладення будь-якої проблеми… 

а) агітаційна промова; 

б) лекція; 

в) мітингова промова. 

17. До основних видів діалогічного мовлення не відносяться… 

а) агітаційна промова; 

б) диспут; 

в) інтерв’ю.  

18. Який метод був розроблений Дж. Дьюї? 

а) метод проектів; 

б) кейс-метод; 



в) мікрофон. 

19. «Кейсовий» метод навчання використовується для того, щоб… 

а) досягти повного розуміння тексту; 

б) діяльність учня була спрямована на формування мислення; 

в) навчання проходило в ігровій формі. 

20. В основі цього типу дискусії лежить проблема, вирішення якої допомагає 

узагальнити, систематизувати знання учнів… 

а) дискусія-роздум; 

б) дискусія-доказ; 

в) дискусія-узагальнення. 

21. Які засоби людина використовує в своєму спілкуванні: 

     а) комунікативні та вербальні; 

     б) вербальні та невербальні; 

     в) невербальні та жестові. 

22. Які види мови використовують у суспільстві: 

     а) внутрішня, зовнішня, штучна, письмова, діалогічна, монологічна, 

літературна; 

     б) жестова, внутрішня, усна, письмова, діалогічна, полі логічна, штучна; 

     в) внутрішня, зовнішня, штучна, усна, письмова, розмовна, монологічна; 

23. Хто з відомих людей сказав: «Порожнє слово сиплеться, як горох з 

решета, – насичене слово повертається повільно, наче куля, наповнена 

ртуттю»: 

     а) режисер К. С. Станіславський; 

     б) педагог В. О. Сухомлинський; 

     в) психолог Л. С. Виготський. 

24. Тон мови – це: 

     а) швидкість потоку зв'язного мовлення; 

     б) забарвлення голосу, з яким вимовляються слова; 

     в) ритміко-мелодійний лад мовлення. 

25. Біофізичні особливості усного мовлення характеризуються тим, що: 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BA%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F


     а) віддзеркалюють ставлення людини до предмета розмови; 

     б) відрізняють одну людину від іншої;  

     в) нам визначити стать, вік, темперамент, внутрішній стан людини. 

26. Паралінгвістична система невербальної комунікації – це: 

      а) система вокалізації мовлення, що характеризується якістю голосу, його 

діапазоном, тональністю і виражає почуття та стани людини; 

     б) це включення в мову пауз, інших нелінгвістичних компонентів 

(покашлювання, сміх); 

     в) правильної відповіді не має. 

27. Акустичні види невербальних засобів спілкування поділяються на: 

      а) проксеміка та кінетика;     

      б) такесика та кінетика; 

     в) паралінгвістичні та екстралінгвістичні.  

28. Жести, залежно від призначення поділять на: 

     а) ритмічні, емоційні, вказівні, зображувальні та символічні; 

     б) психологічні, емоційні, пасивні, активні та символічні; 

     в) ритмічні, емоційні, активні, символічні та вказівні. 

29. Хто з науковців виділив чотири типи педагогічних комунікативних умінь: 

     а) А. К. Маркова; 

     б) А. Я. Никонова; 

     в) С. Я. Ромашина. 

30. В залежності від чого вчитель формує свій індивідуальний стиль 

педагогічної діяльності: 

     а) психологічних особливостей батьків; 

     б) своїх індивідуально-психологічних особливостей; 

     в) навчальних можливостей учнів. 

31. До якого виду мови відноситься мова щоденного вжитку, включає в себе 

діалектні та жаргонні вирази? 

а) внутрішня мова; 

б) зовнішня мова; 



в) розмовна мова. 

32. Американські вчені виявили, що відчуття правдивості зростає, коли 

людина говорить… 

а) голосно; 

б) тихо; 

в) швидко. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тема: Ігрові комунікативні технології 

Мета: 

а) дидактична: усвідомити роль, сутність, особливості ігрових  

комунікативних технологій; 

б) виховна: виховувати комунікативну культуру; створити атмосферу 

емоційного підйому; викликати почуття інтересу, відповідальності; 

пробудити зацікавленість дисципліною, прагнення до оволодіння новими 

знаннями, розширення педагогічної ерудиції. 

Методи: основний метод – лекція; прийоми: бесіда, дискусія, 

розповідь, приклад, методи проблемного навчання (проблемний виклад, 

частково–пошуковий, пошуковий). 

Дидактичні засоби навчання: структурно-логічні схеми: «Специфіка 

комунікативних технологій», «Вимоги до педагога», «Ділова гра», «Рольова 

гра»,  «Дидактична гра», презентація. 

План: 

1. Специфіка комунікативних технологій. 

2. Вимоги до педагога. 

3. Ігрові технології.  
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           Термін «технологія» походить від грецького Techne – мистецтво, і logos 

–наука, вчення. Тобто, «технологія» – це наука про майстерність, мистецтво 

здійснювати виробничий процес.  

Відомий науковець М. Кларін стверджує, що педагогічна технологія 

означає системну сукупність і порядок функціонування всіх особистісних, 

інструментальних і методолічних засобів, використовуваних для досягнення 

педагогічної мети.  

За визначенням ЮНЕСКО: «Педагогічна технологія – це системний 

метод створення, застосування і визначення всього процесу викладання і 

засвоєння знань з урахуванням технічних і людських ресурсів в їх взаємодії, 

які ставлять своїм завданням оптимізацію форм освіти». 

Комунікативна технологія відображає практику реалізації педагогічних 

технологій. Це чітка, упорядкована система взаємовпливів, дій в рамках 

навчально-виховного процесу, що сприяють досягненню виховних цілей. 

Для технології характерні ознаки: системність, послідовність дій, 

високий рівень інструментованості, тобто чіткий алгоритм дій.  

Сутність комунікативних технологій – в створенні ситуації 

комфортного особистісно-значущого спілкування і взаємодії, на основі яких 

здійснюється навчально-виховний процес. Домінантним компонентом 

навчання стає набуття досвіду комунікації і відповідних компетенцій.  

Реалізація комунікативних технологій навчання пов’язана з вимогами 

до педагога: 

- активність й інтерактивність (взаємна і спільна активність) усіх 

суб’єктів  навчально-виховної діяльності; 

- пріоритетність особистісного розвитку усіх учасників 

педагогічного процесу перед завданнями засвоєння знань; 

- відмова педагога від авторитарної позиції «всезнаючого»; 

адаптивність освітнього середовища; 

-  педагогічний оптимізм (віра в можливості і добру волю усіх 

дітей); 



- індивідуалізація й диференціація процесу навчання 

(використання комунікативних технологій має припускати різні ступені 

участі дітей). 

у комунікативних технологіях виділяють наступні види: діалогічне 

навчання (орієнтоване на безпосередній контакт учителя і дітей), ігрове 

навчання (орієнтоване на моделювання різних ситуацій) та  кейс-

навчання ( дослідження випадків, ситуацій). 

 Ігрові технології (ігрове навчання) 

Специфіка ігрових технологій – в їх опорі на механізми ігрової 

діяльності, зокрема, актуалізацію емоційного змісту, пов’язаного з 

ідентифікацією з деякою роллю, активною взаємодією, досягненням 

індивідуального й загального «виграшу».  

Широкого розповсюдження в педагогіці знайшли рольові ігри 

(розігрування життєвих ситуацій), ділові ігри (відтворення предметної й 

соціальної специфіки різних видів діяльності); організаційно-ділові 

(спрямовані на моделювання складних систем управління, в тім числі, 

інноваційних, творчих та інші). 

В умовах загальної освіти найбільш розповсюджені рольові ігри 

(особливо, в системі дошкільної освіти і при вивченні іноземних мов) і ділові 

ігри (при вивченні усіх предметів). Серед ділових ігор особливою 

популярністю користуються: урок-суд (урок організується у вигляді судового 

розгляду якогось літературного персонажу, ситуації, явища); урок-аукціон 

(учні змагаються за право отримання якогось значущого предмета, за що 

платять своїми знаннями з проблеми); прес-конференція (учитель виступає в 

якості ведучого прес-конференції, одна частина учнів – кореспондентів, а 

друга – експертів). 

Усі види ігор є методами інтерактивного навчання. 

Термін «інтерактив» – англійського походження (interact), що в 

перекладі означає: inter – взаємний і act – діяти. Таким чином, інтерактивний 

– здатний до взаємодії, діалогу.  



Основою інтеракції є принцип багатосторонньої комунікації, де 

педагоги й діти є рівноправними суб’єктами освітнього процесу. У процесі 

спільної діяльності діти отримують нові знання, у них розвивається творчий 

потенціал та комунікативні здібності. Передбачається взаємодія від двох-

трьох осіб поміж собою до широкої співпраці багатьох. Учні навчають один 

одного, тому специфічною ознакою є діалоговий, скоріше навіть полілоговий 

характер взаємодії. Інтерактивне навчання сприяє формуванню умінь та 

навичок, системи цінностей,  створенню атмосфери співробітництва. 

Основними ознаками  інтерактивної моделі навчання є: 

- взаємодія дитини з навчальним оточенням, середовищем, що слугує 

простором для застосування засвоюваного досвіду; 

-  зміна взаємодії педагога і дітей: активність викладача поступається 

місцем активності учнів, а завдання педагога полягає у створенні умов для їх 

ініціативи. Він  виконує функції помічника в роботі, консультанта, 

організатора, стає одним із джерел інформації; 

- наявність емоційного відгуку учасників на конкретний досвід, його 

осмислення, рефлексію, застосування на практиці. 

Організація інтерактивного навчання передбачає моделювання 

різноманітних життєвих ситуацій, спільне вирішення проблем на основі 

аналізу обставин та відповідної ситуації, використання ділових, рольових  та 

дидактичних ігор.   

Інтерактивні методи орієнтовані на стимуляцію та розвиток 

пізнавальних інтересів як провідних мотивів навчання, на задоволення 

пізнавальних потреб особистості, тому особлива увага приділяється 

організації процесу ефективної комунікації, в якій учасники процесу 

взаємодії більш мобільні, відкриті й активні.  

До інтерактивних методів навчання відносяться педагогічні ігри. У 

вітчизняній педагогіці і психології теорію гри розробляли Н. Анікеєва, 

К. Ушинський, П. Блонський, С. Рубінштейн, Л. Виготський, О. Леонтьєв, 



Д. Ельконін, А. Макаренко, Л. Сларіна, В. Сухомлинський, Ю. Азаров, 

В. Мухіна, О. Газман та інші.  

Психолог Н. Анікеєва розглядає гру як складне соціально-психологічне 

явище. На її думку, потреба особи в грі і здатність включатися в гру 

характеризуються особливим баченням світу й не пов’язані з віком людини. 

Наголошує, що гра – форма засвоєння соціальних взаємовідносин і ролей.   

В. Сухомлинський писав: «У грі розкривається перед дітьми світ, 

розкриваються творчі можливості особистості. Без гри немає і  не може бути 

повноцінного розумового розвитку. Гра – величезне світле вікно, через яке в 

духовний світ дитини вливається життєдайний потік уявлень, понять про 

навколишній світ. Гра – це іскра, що запалює вогник допитливості і любові 

до знань».   

Активізація пізнавальної діяльності, розвиток комунікативних умінь   

засобами ігрових форм навчання буде забезпечуватися за таких умов:  

- професійно зорієнтований зміст ігрових форм навчання;  

- диференційоване використання ігрових занять з урахуванням рівня 

підготовленості дітей;  

- розвиток мотивації навчальної діяльності учнів;  

- забезпечення розвитку ініціативності, самостійності та творчості 

дітей;  

- налагодження партнерської взаємодії та співробітництва учасників 

ігрових занять на основі суб’єкт-суб’єктних відносин.    

Одним з найбільш ефективних активних методів навчання є ділова гра. 

Ділова гра – це форма відтворення предметного і соціального змісту 

професійної діяльності, моделювання систем і досвіду практики людини. 

Сутність ділової  гри – в імітації професійно-педагогічної діяльності, 

пов'язаної з управлінням навчально-виховним процесом.  

Уже в 1932 році в Ленінграді М. Бирштейн уперше використала в 

навчанні ігровий метод (ділову гру). 



На 1991 рік у світі використалося більше 2000 ділових ігор з них тільки 

в колишньому СРСР і США – понад 1200. Розповсюджуються й 

впроваджуються ділові ігри в Англії, Канаді, Японії, Франції, Німеччині, 

Польщі, Чехії, Словаччині й ін. 

Дослідники встановили, що при подачі матеріалу в такій формі 

засвоюється близько 90% інформації. Активність студентів проявляється 

яскраво, носить тривалий характер й «змушує» їх бути активними. 

У наш час розрізняють три сфери застосування ігрового методу: 

1. Навчальна сфера: навчальний метод застосовується в навчальній 

програмі для навчання, підвищення кваліфікації. 

2. Дослідницька сфера: використається для моделювання майбутньої 

професійної діяльності з метою вивчення прийняття рішень, оцінки 

ефективності організаційних структур і т.д. 

3. Оперативно-практична сфера: ігровий метод використається для 

аналізу елементів конкретних систем, для розробки різних елементів системи 

утворення. 

Педагогічна суть ділової гри – активізувати мислення, підвищити 

самостійність учасників гри, внести дух творчості в навчання, наблизити 

його, підготувати до професійної практичної діяльності. Головним питанням 

у проблемному навчанні виступає «чому», а в діловій грі – «що було б, 

якби...». 

У процесі підготовки й проведення ділової гри, кожен учасник повинен 

мати можливість для самоствердження й саморозвитку. Педагог повинен 

допомогти учаснику стати в грі тим, ким він хоче бути, показати йому 

самому його кращі якості, які могли б розкритися в ході спілкування. 

Ділова гра – це контрольована система, тому що процедура гри 

готувається і коригується педагогом. Якщо гра проходить у запланованому 

режимі, викладач може не втручатися в ігрові відносини, а тільки 

спостерігати й оцінювати ігрову діяльність. Але якщо дії виходять за межі 



плану, зривають мету заняття, педагог може відкоригувати спрямованість гри 

і її емоційний фон. 

Перш, ніж перейти до використання ділової гри в навчальному процесі, 

рекомендується починати з імітаційних вправ. Вони відрізняються меншим 

обсягом й обмеженістю розв'язуваних завдань. 

Імітаційні вправи ближче до навчальних ігор. Їх ціль – надати  

учасникам можливість у творчій обстановці закріпити ті або інші навички, 

акцентувати увагу на якому-небудь важливому понятті, категорії, законі. В  

імітаційних вправах повинен бути присутнім елемент проблемності. 

Після імітаційних вправ можна переходити до ділових ігор. У 

навчальному процесі у ВНЗ – це, скоріше, рольова гра, тому що студенти ще 

не володіють повною мірою своєю спеціальністю. Ціль даної гри – 

сформувати певні навички й уміння студентів у їх активному творчому 

процесі. Соціальна значимість ділової гри в тім, що в процесі вирішення 

певних завдань активізуються не тільки знання, але й розвиваються 

колективні форми спілкування. 

У підготовці ділової гри можна виділити наступні операції: 

1. Вибір теми й діагностика вихідної ситуації. Темою гри може бути 

практично будь-який розділ навчального курсу. Бажаним є те, щоб 

навчальний матеріал мав практичний вихід на професійну діяльність. 

2. Формулювання цілей і завдань, враховуючи не тільки тему, а й 

вихідну ситуацію. Потрібно побудувати гру в одній ситуації. 

3. Визначення структури з урахуванням мети, завдань, теми, складу 

учасників. 

4. Діагностика ігрових якостей учасників ділової гри. Заняття в 

ігровій формі будуть ефективнішими, якщо дії педагога звернені не до 

абстрактного учасника, а до конкретного учасника або групи. 

5. Діагностика об'єктивних обставин. Розглядається питання про те, 

де, як, коли, при яких умовах і з якими предметами буде проходити гра. 



6. Для підготовки ділової гри можуть використовуватися всі 

дидактичні методи: пояснювально-ілюстративний, репродуктивний, 

проблемне виклад, частково-пошуковий, дослідницький. Так само слід 

дотриматися методичних вимог: 

- гра повинна бути логічним продовженням і завершенням 

конкретної теоретичної теми   навчальної дисципліни, практичним 

доповненням вивчення дисципліни в цілому; 

- максимальна наближеність до реальних професійних умов; 

- створення атмосфери пошуку й невимушеності; 

- ретельна підготовка навчально-методичної документації; 

- чітко сформульовані завдання; умови й правила гри; 

- виявлення можливих варіантів вирішення зазначеної проблеми; 

- наявність необхідного обладнання. 

Переваги ділової гри 

Позитивним в застосуванні ділової гри є: висока мотивація, емоційна 

насиченість процесу навчання; підготовка до професійної діяльності, 

формуються знання й уміння, учасники вчаться застосовувати свої знання; 

післяігрове обговорення сприяє закріпленню знань. 

Вимоги до педагога: ретельна підготовка до гри; він повинен бути 

уважним і доброзичливим керівником протягом усього ходу гри; 

зосередженість на безперервному творчому пошуку; володіння акторськими 

даними та інші.   

Якість знань в ігровій формі в значній мірі залежить від авторитету 

педагога. Викладач, що не має глибокого й стабільного контакту з членами 

групи, не може на високому рівні провести ділову гру. Якщо викладач не 

викликає довіри в учасників своїми знаннями, педагогічною майстерністю, 

людськими якостями, гра не буде мати запланованого результату, або навіть 

може мати протилежний результат.  

Ділові ігри будуються на принципах: 

- колективної роботи;  



- практичної корисності;  

- демократичності;  

- гласності;  

- змагальності;  

- максимальної зайнятості кожного й необмеженої перспективи творчої 

діяльності в рамках ділової гри. Вона повинна містити в собі все нове і 

прогресивне, що з'являється в педагогічній теорії й практиці. 

Особливості ділових ігор: 

- процес навчання максимально наближається до реальної 

практичної діяльності керівників закладів освіти. Будь-яка ділова гра є 

імітаційним методом навчання; 

- ділова гра є ігровим методом навчання. Всі її учасники 

виконують певні ролі і відповідно до них приймають управлінські рішення; 

- ділова гра є колективним методом навчання. В ділових іграх 

рішення виробляються колективно; 

- в ділових іграх спеціальними засобами створюється емоційний 

настрій гравців.    

Ділові ігри сприяють розвитку творчого мислення, формуванню 

практичних умінь та навичок організації та керівництва навчально-виховною 

роботою,  стимулюють та підвищують інтерес дітей до занять, у вищій школі 

– до фахової підготовки, активізують пізнавальну діяльність. 

У процесі ділової гри учасники вчаться відстоювати свою позицію, 

точку зору, обґрунтовувати та вмотивовувати її, знаходити рішення в 

результаті суперечок, зіткнення думок, у них формується уміння знаходити 

компроміс, конструктивно критикувати, висувати гіпотези, перевіряти їх. 

Таким чином, в учасників розширюються та поглиблюються знання, 

збагачується досвід вирішення проблем на професійному рівні, розвиваються 

організаційні здібності.  

Великі потенційні можливості ділових ігор і у виховному плані.  У 

дітей дошкільних закладів, школи, студентів загартовується воля, 



формуються: уміння долати перешкоди, доводити розпочату справу до 

логічного кінця, навички самоконтролю, почуття толерантності, впевненість 

в своїх силах, почуття гідності; розвиваються: рішучість, наполегливість, 

здібність приймати рішення в умовах обмеженого часу. Гра допомагає 

об’єктивно оцінити самого себе та інших учасників шляхом співставлення та 

аналізу своїх думок, пропозицій,  вражень, висновків з іншими. Тому ділові 

ігри сприяють більш глибокому самопізнанню, саморозвитку, формуванню 

об’єктивної самооцінки. 

Крім дидактичної, виховної, розвивальної функції, ділова гра успішно 

виконує і діагностичну роль. З її допомогою діагностуються навчальні 

труднощі і потреби учасників, що сприяє науково-обгрунтованому 

плануванню навчально-виховного процесу, вирішенню завдань його 

оптимізації та активізації, здійсненню індивідуально-диференційованого 

підходу. 

Ділова гра дає можливість виявити ступінь сформованості у студентів 

умінь планувати, проводити та аналізувати: 

-  урок: триєдину мету, тип і структуру, рівень взаємозв'язку його 

етапів, відповідність змісту навчального матеріалу принципам, методам, 

прийомам та формам навчання, режисуру, ефективність тощо;    

- виховний захід: мету, структуру, логічну послідовність, зміст, 

форми, методи та прийоми виховної роботи, ефективність, педагогічну 

культуру педагога, його майстерність тощо; 

- визначати утруднення і прогалини в знаннях і на цій основі 

коригувати процес засвоєння знань та формування відповідних умінь та 

навичок. 

Імітаційною формою інтерактивного навчання виступає і рольова гра, 

яка широко застосовується в дитячих садках, школах та у вищих навчальних 

закладах усіх рівнів. В учасників гри розвиваються творчі, комунікативні та 

артистичні здібності. Вони вчаться входити в роль іншої людини, 

відтворювати її почуття, дії, вчинки, професійні навички. У них 



розвиваються аналітичні здібності, формуються уміння приймати правильні 

рішення в різних ситуаціях навчально-виховного процесу. У процесі рольової 

гри розкривається особистість майбутнього педагога, виявляються його 

здібності, рівень педагогічної майстерності й перспективи майбутньої 

педагогічної діяльності. 

Характерні ознаки рольової гри:  

- наявність психолого-педагогічної ситуації, ролей;  

- відмінність рольових цілей учасників гри, що виконують різні 

ролі; взаємодія учасників гри;  

- наявність в ігрового колективу спільної мети; комунікабельність, 

тактовність, дружелюбність, готовність прийти на допомогу;  

- багатоальтернативність рішень;  

- наявність системи групового чи індивідуального оцінювання 

діяльності учасників гри;  

- наявність керованого емоційного напруження. 

Не менш ефективним методом інтерактивного навчання є дидактичні 

ігри. Мета їх застосування: осмислити, усвідомити, повторити, закріпити 

навчальний матеріал, формувати уміння та навички творчого його 

застосування, вчитися діалектично мислити і співпрацювати один з одним, 

підвищувати пізнавальну  активність. В основі дидактичних ігор – змагання  

в знаннях. Вони викликають  інтерес до предмета, розвивають індивідуальні 

здібності кожного учасника, розвивають пізнавальну активність, стимулюють 

бажання   аналізувати, співставляти, досліджувати причини явищ.  

Характерні ознаки дидактичної гри:  

- моделювання ситуацій навчально-виховного характеру та 

прийняття навчально-педагогічних рішень;  

- розподіл ролей між учасниками гри;  

- різноманітність рольових цілей при виробленні рішення;  

- взаємодія учасників гри, які виконують ті чи ті ролі;  

- наявність спільної мети учасників гри;  



- колективне вироблення рішень;  

- багатоальтернативність рішень; наявність системи 

індивідуального чи групового оцінювання діяльності учасників гри.   

У процесі багатьох дидактичних ігор з’являється необхідність 

висунути припущення, перевірити його, визначити закономірність. 

Учасники часто виступають у ролі дослідників, користуються методами 

науково-педагогічного дослідження, у них формуються та розвиваються 

дослідницькі уміння. В їх основі лежить дослідницький 

інтерес, в основі якого – бажання проявити здогадку, смекалку в розумовій 

діяльності. Це сприяє розвитку інтелекту, пізнавального інтересу та 

пізнавальної  активності. 

Велику роль дидактична гра відіграє в розвитку мотиваційної сфери 

студентів, оскільки  на перший план виступає мотив самооцінки, відчуття  

індивідуальних зусиль. Зміцнюється та розвивається пізнавальний інтерес як 

провідний мотив навчання. Дидактичні ігри забарвлені відповідними 

почуттями. Емоційне задоволення учасники отримують в процесі 

розгадування, досягаючи ігрового результату.  

Обов'язковим для дидактичної гри є такі компоненти: дидактична мета, 

ігровий задум, ігрові дії, правила гри, результати гри. Попередня розробка 

сценарію гри логічно її структурує, дає змогу передбачити усі етапи, 

наповнити їх змістовними завданнями, попередити збої.   

Висновки.  Основною метою комунікативних технологій є створення 

ситуації комфортного особистісно-значущого спілкування і взаємодії, на 

основі яких здійснюється навчально-виховний процес. У комунікативних 

технологіях виділяють діалогічне навчання, ігрове навчання та  case-studies ( 

дослідження випадків, ситуацій). Реалізація завдань ігрового навчання 

здійснюється через упровадження ігрових технологій.  

У педагогічній діяльності широко застосовуються ділові, рольові, 

дидактичні ігри. Рідше – організаційно-ділові (моделювання систем 

управління). Усі види ігор відносяться до методів інтерактивного навчання, 



що передбачає моделювання різноманітних життєвих ситуацій, спільне 

вирішення проблем на основі аналізу обставин та відповідної ситуації.   

Інтерактивні методи орієнтовані на стимуляцію та розвиток 

пізнавальних інтересів як провідних мотивів навчання, на задоволення 

пізнавальних потреб особистості, тому особлива увага приділяється 

організації процесу ефективної комунікації, в якій учасники процесу 

взаємодії більш мобільні, відкриті й активні.  

Завдання для самоперевірки: 

1. Дайте визначення: «технологія», «педагогічна технологія», 

«комунікативна технологія». 

2. Які особливості характерні для комунікативних технологій? 

3. Які є види комунікативних технологій? 

4. У чому специфіка ігрових технологій? 

5. Доведіть, що усі види ігрових технологій є методами інтерактивного 

навчання? 

6. Визначте основні ознаки  інтерактивної моделі навчання. 

7. Яка роль ігор у навчально-виховному процесі? 

8. Окресліть сфери застосування ігрового методу. 

9. У чому педагогічна суть ділової, рольової та дидактичної гри? 

10. Зробіть порівняльний аналіз ділової, рольової та дидактичної гри 

(алгоритм: мета, суть, роль, умови та доцільність використання, 

отримані результати). 

11. Виконати тести: 

1. На що спрямовані рольові ігри: 

     а) відтворення предметної й соціальної специфіки різних видів діяльності; 

     б) розігрування життєвих ситуацій;  

     в) на моделювання складних систем управління, в тім числі, інноваційних, 

творчих та ін. 

2. Усі види ігор є методами: 

     а) інтерактивного навчання; 



     б) творчого навчання; 

     в) індивідуального навчання. 

3. Хто з науковців розглядає гру як складне соціально-психологічне явище: 

     а) педагог В. Сухомлинський; 

     б) психолог Н. Анікеєва; 

     в) психолог Л. Виготський. 

4. Скільки інформації засвоюється при подачі матеріалу в ігровій формі: 

     а) 90%; 

     б) 70%; 

     в) 50%. 

5. В чому полягає педагогічна суть ділової гри: 

     а) активізувати мислення, підвищити самостійність учасників гри, внести 

дух творчості в навчання, наблизити його, підготувати до професійної 

практичної діяльності; 

     б) в імітації професійно-педагогічної діяльності, пов'язаної з управлінням 

навчально-виховним процесом; 

     в) відтворення предметного і соціального змісту професійної діяльності, 

моделювання систем і досвіду практики людини. 

6. Після яких вправ можна переходити до ділових ігр: 

     а) релаксуючих; 

     б) психологічних; 

     в) імітаційних. 

7. На яких принципах будуються ділові ігри: 

     а) гласності, змагальності, максимальної зайнятості кожного й 

необмеженої перспективи творчої діяльності в рамках ділової гри; 

     б) колективної роботи, практичної корисності, демократичності; 

     в) усі відповіді вірні. 

8. Велику роль дидактична гра відіграє в розвитку: 

     а) мотиваційної сфери; 

     б) психологічної сфери; 



     в) імітаційної сфери. 

9. Обов'язковим для дидактичної гри є такі компоненти: 

     а) дидактична мета, ігровий задум, ігрові дії, діагностика, результати гри; 

     б) дидактична мета, ігровий задум, ігрові дії, правила гри, результати гри; 

     в) дидактична тема, дидактична мета, ігрові дії, правила гри, результати 

гри. 

10. Реалізація завдань ігрового навчання здійснюється через упровадження: 

     а) вербального навчання; 

     б) діалогових технологій; 

     в) ігрових технологій. 

11. Діалогове навчання орієнтовано на: 

    а) безпосередній контакт учителя і дітей; 

    б) моделювання різних ситуацій; 

    в) обидві відповіді вірні. 

12. Ігрове навчання орієнтовано на: 

    а) безпосередній контакт учителя і дітей; 

    б) моделювання різних ситуацій; 

    в) обидві відповіді вірні. 

13. Організаційно-ділові ігри спрямовані на: 

    а) моделювання складних систем управління; 

    б) розігрування життєвих ситуацій; 

    в) моделювання різних ситуацій. 

14. В системі дошкільної освіти і при вивченні іноземних мов найбільш 

розповсюдженні: 

    а) рольові ігри; 

    б) ділові ігри; 

    в) дидактичні ігри. 

15. Організація інтерактивного навчання передбачає: 

    а) розвиток пізнавальних інтересів; 



    б) розігрування життєвих ситуацій; 

    в) моделювання різноманітних життєвих ситуацій. 

16. В якому році уперше використали в навчанні ігровий метод? 

    а) 1990 р. 

    б) 1885 р. 

    в) 1932 р.  

17. Дослідницька сфера застосовується: 

    а) в навчальній програмі для навчання, підвищення кваліфікації; 

    б) для моделювання майбутньої професійної діяльності; 

    в) для розробки різних елементів системи утворення. 

18. Ділова гра будується на принципах: 

    а) колективної роботи, демократичності; 

    б) гласності, змагальності; 

    в) обидві відповіді вірні.  

19. У процесі ділової гри, учасники вчаться: 

    а) відстоювати свою позицію; 

    б) активізувати пізнавальну діяльність; 

    в) розвивати мовленнєву діяльність; 

20. До характерних ознак рольової гри відносять:  

    а) наявність психолого-педагогічної ситуації; 

    б) багато альтернативність  рішень; 

    в) обидві відповіді вірні.  

21. Яка основна мета гри?  

а) підняти інтерес учнів до навчання, і тим самим підвищити 

ефективність навчання 

б) розвивати творчі здібності учнів 

в) дати можливість дітям відпочити від науки 

22.Що таке ділова гра?  

а) неформальна постановка, у процесі якої учасники без попередньої 

підготовки розігрують сценки або ситуації 



б) гра, спрямована на формування у дитини потреби в знаннях, 

активного інтересу до того, що може стати їх новим джерелом 

в) групова вправа з вироблення послідовності рішень у штучно 

створених умовах, що імітують ситуацію / процеси / діяльність 

23.Яка ціль дидактичної гри? 

а) надати  учасникам можливість у творчій обстановці закріпити ті або 

інші навички 

б) сформувати певні навички й уміння студентів у їх активному 

творчому процесі 

в) моделювання різноманітних життєвих ситуацій, спільне вирішення 

проблем 

24.Скільки сфер застосування ігрового методу розрізняють у наш час?  

а) 4 

б) 3 

в) 5 

25.Які ігри відносяться до інтерактивних методів навчання? 

а) педагогічні ігри 

б) ділові ігри 

в) творчі ігри 

26.Яке головне завдання педагога у грі?  

а) підкорювати дітей, щоб вони знаходилися у владі педагога 

б) заохочувати подібні ігри дітей, вчити в процесі гри підтримувати 

дитячу ініціативу в придумуванні і організації різних ігор, надавати їм 

необхідну допомогу  

в) бути повноцінним учасником гри на рівні з дітьми, забувши 

зобов’язання педагога    

27.Яка гра є найпопулярнішою формою інтерактивного навчання?  

а) рольова гра 

б) урок-гра 

в) дидактична гра 



28.На які види діяльності розділять ігри? 

а) фізичні, інтелектуальні, трудові, соціальні, психологічні 

б) рухові, розумові, трудові, творчі, виховні 

в) фізичні, діагностичні, трудові, комунікативні, пізнавальні 

29.Скільки відсотків інформації засвоюється при подачі матеріалу у формі 

ділової гри? 

а)~ 75% 

б)~ 80% 

в)~ 90% 

30.Хто розглядає гру як складне соціально-психологічне явище? 

а) Н. Анікеєва 

б) К. Ушинський 

в) В. Мухіна. 

        31. Розподіл ролей між учасниками гри відноситься до ? 

    а) характерних ознак дидактичної гри; 

    б) етапу дидактичної гри; 

    в) основного моменту гри. 

       32. Виокремлюють групу педагогічних ігор за характером ігрової 

методики: 

   а) предметні, сюжетні, рольові, ділові, імітаційні. 

   б)навчальні, імітаційні, колективні, наслідувальні 

   в) ділові, офіційні, сюжетні, рольові. 

        33. Такі форми, що передбачають спільну роботу груп із п’яти-шести  

учнів або всього класу можна віднести до: 

    а) роботи в макрогрупах; 

    б) колективно-групового навчання 

    в) фронтального навчання. 

        34. В основі дидактичної гри лежить? 

    а) перебіг подій; 

    б)дослідницький інтерес; 

    в) комунікативний інтерес. 



Тема: Педагогічна взаємодія як засіб комунікативних технологій 

Мета: 

а) дидактична: усвідомити роль, сутність, особливості іпедагогічної 

взаємодії; 

б) виховна: виховувати комунікативну культуру; створити атмосферу 

емоційного підйому; викликати почуття інтересу, відповідальності; 

пробудити зацікавленість дисципліною, прагнення до оволодіння новими 

знаннями, розширення педагогічної ерудиції. 

Методи: основний метод – лекція; прийоми: бесіда, дискусія, 

розповідь, приклад, методи проблемного навчання (проблемний виклад, 

частково-пошуковий, пошуковий). 

 Дидактичні засоби навчання: структурно-логічні схеми: «Сутність 

педагогічної взаємодії», «Вимоги до педагога», «Принципи педагогічної 

взаємодії», «Прийоми педагогічної взаємодії»,  «Шляхи підвищення 

ефективності педагогічної взаємодії», презентація. 

План: 

1. Сутність педагогічної взаємодії. 

2. Основні характеристики педагогічної взаємодії. 

3. Принципи педагогічної взаємодії. 

4. Прийоми педагогічної взаємодії. 

5. Шляхи підвищення ефективності педагогічної взаємодії. 

Література: 
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3. Как-Калик В. А. Основы профессионально-педагогического 
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Стратегіями реформування освіти в нашій країні, які визначено в 

Національній доктрині розвитку освіти України у ХХІ столітті, є: 

спрямування навчально-виховного процесу на всебічний та гармонійний 

розвиток особистості кожної дитини, формування її духовного світу, 

утвердження загальнолюдських цінностей, створення сприятливих умов для 

розкриття потенційних можливостей та здібностей дітей. Тому 

актуалізується особистісно-орієнтований підхід, який забезпечує 

найсприятливіші умови для розвитку й самореалізації особистості, що 

передбачає суб'єкт-суб'єктні відносини, діалогічне спілкування, наявність 

педагогічної взаємодії.  

Позитивна, турботлива, чуйна, довірлива взаємодія між педагогом і 

дітьми впливає на успішність педагогічної діяльності, психологічний 

мікроклімат, авторитет вчителя, самооцінку дітей та психоемоційний стан. 

Різні аспекти педагогічної взаємодії як міждисциплінарної, психолого-

педагогічної проблеми активно досліджувалися науковцями як нашої країни, 

так і за її межами. Так, «педагогіку взаємодії» досліджували відомі вчені 



А. Белкін, І. Зимова, Є. Коротаєва, А. Кравченко, М. Щевандрін; «педагогіку 

підтримки» – О. Газман, Н. Михайлова, С. Юсфін; «педагогіку 

співробітницької взаємодії» – Л. Байбородова; організацію навчальної 

взаємодії в колективних, кооперативних, групових формах роботи – 

А. Донцов, Х. Лийметс, А. Петровський, В. Фляків, Д. Фельдштейн, 

Г. Цукерман, С. Якобсон; раціонально-психологічний напрямок взаємодії – 

П. Блонський, Г. Гордон, А. Калашников, А. Пинкевич, Л. Рубінштейн та 

інші.   

Термін «педагогічна взаємодія» як поняття в науковій літературі 

трактується неоднозначно. У філософії взаємодія розглядається як категорія, 

що відображає процеси впливу різних об’єктів один на одного, їх 

взаємозумовленість, взаємоперехід, зміну стану (Л. Буєва,  Б. Паригін). 

У психології існує термін «міжособистісна взаємодія», яка пояснюється 

як  сукупність зв’язків і взаємовпливів людей, які з’являються і відбуваються 

в процесі спільної діяльності.  

Відомі науковці В. Кан-Калик та Н. Нікандров, вивчаючи соціально-

психологічну взаємодію, розглядають її як механізм спілкування, який 

реалізується в процесі співтворчості. Таким чином, вони ототожнюють 

процеси педагогічного спілкування і соціально-психологічної взаємодії, в 

ході якої відбувається ефект взаємозараження, основою якого є емпатійні 

здібності, емоційна спільність переживання педагога і дитини. 

На основі аналізу літератури можна зробити висновок, що взаємодія – 

це категорія, яка відображає процеси впливу різних об’єктів один на одного, 

їхню взаємну зумовленість і зміну стану.  Взаємодія проявляється в 

діяльності і спілкуванні. Вона розглядається в широкому значенні як обмін 

інформацією та обмін діями й у вузькому розумінні – організація спільної 

діяльності. Засобами взаємодії виступають слово, міміка, жест, дія, вчинок. 

Педагогічна взаємодія є необхідною умовою ефективності 

педагогічного процесу. Педагогічна взаємодія – узгоджена діяльність 

педагога й дітей, спрямована на досягнення спільних цілей і результатів та 



вирішення важливих завдань. Поняття «педагогічна взаємодія» передбачає: з 

одного боку – педагогічний вплив, з іншого – власну активність дитини, що 

виявляється у відповідних діях, відносинах, ставленнях. 

Науковцями визначені основні характеристики педагогічної взаємодії, 

до яких відносяться:  

- взаємопізнання (пізнання суб’єктами один одного: 

психоемоційного, душевного, фізичного стану тощо); 

- взаєморозуміння (знаходження спільної мови, розуміння мотивів 

поведінки, діяльності, ставлення, визначення спільних цілей, завдань тощо); 

-  взаємовідносини (вихід на позицію «ми», організація спільних 

дій, діяльності, налагодження стосунків, співпраці, співтворчості);  

- взаємовплив: О.Бодальов переконливо довів, що ситуація, коли 

одна людина впливає на іншу, – це ситуація взаємодії, тобто вплив треба 

розглядати як процес взаємодії, при якому змінюються обидві сторони; 

сумісність, яка виражається в задоволеності учасників взаємодії один одним, 

взаємній емоційній підтримці, в узгодженості та координації дій тощо. 

Успішність педагогічної взаємодії залежить від багатьох факторів. Так, 

дотримання педагогом принципів взаємодії – один із них.  

Американський педагог і психолог ХХ століття Карл Роджерс згідно 

гуманістичної концепції виділив наступні принципи особистісно 

орієнтованої педагогічної взаємодії: 

Принцип поваги особистості дитини.  Діти різні. Вони мають свої 

особливості. Одні – виховані, інші – з проблемною поведінкою. Але до всіх 

необхідно проявляти повагу як до особистості, не принижувати гідність 

дитини, а надихати, стимулювати,  проявляючи глибоку повагу до неї. 

Видатний український педагог А. Макаренко, виходячи з власного досвіду 

педагогічної діяльності, радив педагогам: «Якомога більше вимог до людини 

і якомога більше поваги до неї». 

Повага, чуйність, довіра до дитини, визнання її гідності, готовність 

завжди прийти на допомогу створюють сприятливий психологічний клімат, 



доброзичливу атмосферу для повноцінного розвитку, розкриття її талантів, 

здібностей, потенційних можливостей.  Реалізовуючи цей принцип, педагог 

повинен реально поважати думку дітей, прислуховуватися до неї, 

взаємодіяти з позиції «ми». 

Принцип  підтримки в становленні дитини. Підтримувати можливості, 

схильності, інтереси дитини.  Підтримувати позитивно-моральні прояви, 

підтримувати все позитивне, що притаманне дитині. Вселяти віру в її сили. 

Підтримувати, коли з’являються проблеми, негаразди. Заохочувати своїм 

словом, ставленням, прикладом. Наприклад, педагог говорить: «Ми віримо в 

те, що ти обов’язково справишся із завданням», «Ти обміркуєш, подумаєш і 

обов’язково виконаєш…» та ін. Навіть авансування педагогом майбутніх 

успіхів дитини надихає її на плідну працю, гуманне ставлення до інших. Для 

цього повинна бути віра педагога в дитину, оптимістичний підхід.   

Принцип варіативності. Він передбачає організацію педагогом різних 

видів роботи дітей, застосування різноманітних форм, методів, прийомів, 

засобів навчання та виховання, створення різних виховуючих ситуацій, так 

званих ситуацій успіхів для кожної дитини; гнучкість і оперативність 

педагога в непередбачуваних, нестандартних ситуаціях, якими насичений 

особистісно-орієнтований педагогічний процес. Цей принцип припускає 

також творчий підхід до організації навчання, виховання дітей, свободу 

вибору дітей. 

Принцип індивідуалізації. Означає врахування індивідуальних 

особливостей дітей: їх темпераменту, характеру, особливостей протікання 

психічних процесів, рівня вихованості, розумового розвитку, знань та умінь, 

працездатності, пізнавальної та практичної самостійності дітей, їх 

особливостей пізнавальних інтересів, вольового розвитку, статусу в системі 

міжособистісних відносин в колективі, характеру взаємодії з дітьми, 

педагогами тощо. Тільки за умови врахування індивідуальних особливостей 

дитини, педагог знайде до неї необхідний підхід і створить умови для 

ефективної взаємодії з нею.  



Принцип гуманізму. Термін гуманізм («гуманус») – латинського    

походження і в перекладі означає – людський, людяний. Цей принцип 

передбачає формування відносин між педагогом та дітьми на основі 

гуманізму. В його основі – любов до дітей, повага, доброзичливість, турбота, 

чуйність, допомога і підтримка, визнання дитини як особистості, її прав і 

свобод. Його сутність полягає  у створенні максимально сприятливих умов 

для повноцінного розвитку дітей, прояву індивідуальності кожного, високих 

громадянських, моральних, інтелектуальних якостей.  

Відомий учений Ш. Амонашвілі писав, що гуманність педагога можна 

порівняти із низкою золотих ключів, якими відкриваються скриньки з 

коштовностями. 

Принцип природовідповідності. Природа кожної дитини багатогранна і 

своєрідна, неповторна. Діти вирізняються анатомо-фізіологічними, 

психологічними, віковими, генетичними, статевими, національними, 

регіональними та іншими особливостями. Врахування їх в навчально-

виховному процесі – одна із умов успішної педагогічної взаємодії, в процесі 

якої діти підіймаються на нові сходинки свого розвитку. 

Принцип суб’єктності передбачає визнання особистості дитини 

пріорітетним суб’єктом педагогічного процесу, а не засобом досягнення 

поставлених завдань.  

Сутність цього принципу – в організації суб’єкт-суб’єктної взаємодії, 

яка передбачає рівність психологічних позицій, паритетність, 

пропорційність, гармонійність, взаємну гуманістичну спрямованість, 

активність педагога та дітей, взаємну емпатійну налаштованість, 

проникнення у світ почуттів і переживань один одного, готовність до 

прийняття аргументів співрозмовника, взаємодії з ним. У процесі 

педагогічної взаємодії активність суб’єктів визначає її динаміку та зміст. 

Таким чином, принципи особистісно орієнтованої педагогічної 

взаємодії, згідно гуманістичної концепції Карла Роджерса, спрямовані на її 



гуманізацію, створення умов для розвитку індивідуальних здібностей дітей, 

формування гармонійно розвинених особистостей.   

У нинішніх умовах з’являються нові принципи педагогічної взаємодії, 

які зумовлені часом, сучасною соціально-педагогічною ситуацією розвитку і     

багато в чому перегукуються з сутністю принципів, визначених К. 

Роджерсом: 

- педагогічний оптимізм – віра в безмежні можливості дитини, віра 

в те, що діти зміняться, стануть кращими. Така віра організовує педагога, 

надихає на творчість, створення сприятливих умов, надання необхідної 

допомоги; 

- повага до дітей в поєднанні з вимогливістю. Повага формує та 

зміцнює почуття власної гідності дитини, викликає позитивний емоційний 

відгук, довіру, щирість, формує позитивні установки. Грубість, неповага до 

особистості дитини породжують у відповідь супротив, образу, озлоблення і 

навіть прагнення зробити що-небудь наперекір; 

- розуміння душевного стану дитини. Щоб зрозуміти душевний 

стан вихованця, у педагога мають бути розвиненими перцептивні здібності, 

він повинен знати його особливості, умови життя і вдумливо аналізувати їх; 

- розкриття мотивів і зовнішніх обставин учинків. Для правильної 

оцінки вчинку дитини, необхідно з’ясовувати потреби та мотиви, які 

зумовили ту чи іншу поведінку, ті чи інші вчинки, тобто, внутрішні 

збудники, іншими словами, – встановлювати причинно-наслідкові зв’язки; 

- зацікавленість в долі дитини. Вивчати інтереси дітей, їхні мрії, 

ціннісні установки, майбутні життєві плани. Вчасно і переконливо вносити 

відповідні корективи, допомагати дитині самоствердитися, досягти своїх 

особистісно і суспільно значущих цілей. Турботливе, доброзичливе 

ставлення до дітей володіє дивною силою розтоплювати лід відчуження і 

недовіри, викликати любов до свого вихователя, відданість, бажання 

доставити йому радість.  



Останнім часом у наукових дослідженнях акцентується увага 

на принципі створення толерантного середовища. За своєю суттю він 

близький до принципів гуманізму та демократизму і передбачає створення 

зовнішніх умов, в яких дитина почувалася б комфортно, де її поважають, 

цінують, люблять, проявляють довіру, розуміють, терпляче ставляться до її 

дій, вчинків, об’єктивно оцінюють їх, вірять в неї і допомагають їй. 

Велику роль у налагодженні особистісно орієнтованої педагогічної 

взаємодії відіграють прийоми педагогічного  впливу, які добирає педагог. 

Прийом – це спосіб організації педагогічного впливу, в результаті 

якого у дітей з’являються нові думки і почуття, потреби, мотиви, які 

збуджують їх до позитивних дій, вчинків, до подолання своїх недоліків. 

Чітку класифікацію прийомів педагогічної взаємодії розробила 

Е. Натанзон. Основними критеріальними показниками її класифікації 

виступають відповідні почуття та емоції, які виникають у дітей при 

застосуванні прийомів. Усі прийоми у класифікації розподілені на дві групи.  

Перша група прийомів коригує поведінку учнів на основі виникнення 

позитивних почуттів та емоцій. Цю групу прийомів назвали створюючими 

прийомами, вони створюють передумови для морально-позитивних проявів, 

сприяють розвитку нових позитивних якостей. До них відносять:  

- переконання – пояснення, доведення словом і справами; 

- заохочення: схвалення, похвала, нагорода, довіра, задоволення 

інтересів, позитивне ставлення; 

- проявлення доброти, уваги і турботи – завжди знаходять позитивний 

відгук в душах дітей;  

- обхідний маневр – вихователь силою свого авторитету підтримує 

дитину, яка скоїла поганий вчинок (випадково, вчинок не злісний);  

- прохання – треба знати особливості дітей, кого і про що попросити, 

щоб прохання знайшло позитивний відгук;  



- показ умінь та переваг учителя (молодий вчитель не має поки що 

авторитету, але гарно грає в футбол, діти захоплюються його грою і по-

іншому розпочинають ставитися до педагога);  

- активізація таємних почуттів (любов до матері: мамі буде приємно і 

радісно, що так гарно діяв, поводився; мрія стати пілотом, здійснити подорож 

тощо);  

- пробудження гуманних почуттів (викликати у дитини задоволення від 

наданої комусь допомоги); 

- моральна підтримка і укріплення віри в свої сили (створення ситуацій, 

де дитина проявить себе найкраще);  

- організація успіху в навчанні (надавати допомогу слабким до перших 

успіхів);  

- довіра (довірити вихованцю відповідальну справу);  

- залучення до цікавої діяльності;  

- моральна вправа (організація ситуацій, в яких багаторазове виконання 

дітьми моральних норм призводить до формування  звичок). 

Друга група прийомів допомагає виправити поведінку, активізуючи 

переважно негативні почуття. Ці прийоми названо гальмівними, вони 

гальмують негативні прояви дітей і сприяють їх подоланню: 

-  розпорядження  (наказ, категорична вимога, суворий тон);  

- лагідний докір (якщо вчинок випадковий і не є злочином – 

розмова в дружелюбнім тоні, підкреслюються позитивні риси);  

- натяк (створюються обставини, за яких учень сам повинен 

відчути свою провину: приклад позитивної поведінки);  

- удавана байдужість (педагог робить вигляд, що не помічає жарти, 

залучує до цікавої роботи);  

- іронія – (добродушне висміювання без приниження особистості); 

-  розвінчування (в присутності товаришів підкреслюються 

недоліки на фоні переваг інших);  



- удавана недовіра (учитель висловлює сумніви в тому, що учень 

може виправитися);  

- проявлення засмучення (в засмученні – повага, довіра, вчитель не 

сподівався на подібну поведінку);  

- проявлення обурення (намагання педагога викликати сором у 

дитини і бажання виправити свою провину);  

- засудження (викликає неприємні почуття і гальмування умовних 

рефлексів);  

- покарання (повинне викликати жалкування за свій вчинок і намір 

не повторювати його);  

- пробудження тривоги за прийдешнє, майбутнє покарання (мета: 

примусити задуматися над моральним боком своєї поведінки, відчути 

відчуття тривоги за покарання, яке може бути за певної поведінки). 

Гама нових почуттів і думок може з’явитися у вихованців і внаслідок 

застосування такого прийому, як вибух, який успішно реалізовував у своїй 

діяльності А. Макаренко. Він не належить до жодної групи, але швидка 

переорієнтація намірів, ставлення, поведінки у свідомості вихованця (вибух) 

може відбутися як при використанні створюючих, так і гальмівних прийомів. 

Дана класифікація не обіймає усіх прийомів педагогічного впливу. 

Сьогодні виділяють ще ряд прийомів впливу, які допомагають ініціювати в 

дитини прагнення працювати над собою: авансування; великодушне 

вибачення; витіснення; ігнорування; надання права на вільний вибір; 

концентрація на позитивному; залишення наодинці з самим собою; 

педагогічний паліатив; пауза; придушення; підміна мотиву; санкціонування; 

створення ситуації успіху; жарт. 

Вибір педагогом тих чи інших прийомів взаємодії повинен бути 

доцільним, творчим і педагогічно виправданим. Для цього слід брати до 

уваги: вікові та індивідуальні особливості дітей, конкретні ситуації, 

обставини, стан дітей, зміст подій, стосунки між дітьми, характер 

взаємовідносин з педагогом, силу авторитету педагога тощо. 



  Шляхи підвищення ефективності впливу, взаємодії. 

1. Удосконалення стилю ставлення до дітей – треба формувати стійке 

позитивне ставлення. 

Ось результати дослідження, проведеного методом експрес- 

опитування серед учнів 7-9 класів різних шкіл: їм було запропоновано 

вибрати бажаний і реально існуючий в їхніх школах стиль ставлення 

педагогів до учнів: ставлення диктату, невтручання, співробітництво, опіки, 

конфронтації. Зміст ставлень було розкрито таким чином: ставлення диктату 

– сувора дисципліна, тиск, авторитаризм, чіткі вимоги до порядку, до знань 

при офіційно – діловому спілкуванні. 

Ставлення невтручання (ліберальне): (учні вільні, відчувають повну 

свободу). 

Ставлення опіки – турбота до нав’язливості, боязнь всякої 

самостійності, постійний контакт з батьками. 

Ставлення конфронтації – скрита неприязнь до учнів, постійне 

незадоволення роботою з предмета, в спілкуванні – зневажливий діловий тон. 

Ставлення співробітництва – співпраця в усіх справах, оптимізм і 

взаємна довіра в спілкуванні. 

Отримані результати: домінують ставлення диктату і невтручання. 

Відносно бажаних стилів: часто учні вибирають стиль невтручання як 

бажаний для них. Мотивують такий вибір тим, що вчителі добре знають свій 

предмет, а знання їм необхідні для майбутньої спеціальності, вступу до вузу, 

а виховні години, заходи, співробітництво в позаурочній діяльності 

необов’язкові в шкільних стінах, вони вже виросли із цього. 

Це хвилює і примушує задуматися над виховною роллю школи, 

взаєминами педагогів з учнями у відповідальний, основний період 

формування світогляду і переконань, громадських позицій учнів. 

Більшість опитаних відносини співробітництва назвали бажаним 

стилем взаємин, але багато з них сумніваються, що такі стосунки реальні в 

нашій школі. Ось як далеко зайшла сучасна школа. 



2. Встановлювати відносини співробітництва, в основі яких стійкий 

позитивний стиль ставлення, демократичний стиль керівництва і позиція 

педагога «поруч». 

3. Удосконалення стилів спілкування. 

У педагогічній практиці виокремлюють наступні стилі педагогічного 

спілкування: дистанція, залякування, загравання, на основі дружніх стосунків 

і на основі спільної зацікавленості спільною творчою діяльністю. 

 Найкращі із них останні 2, які і повинні бути в основі відносин 

співробітництва. Кожному треба прагнути до формування у себе цих 2 стилів 

і використання їх в майбутній педагогічній діяльності. 

4.Удосконалення характеру діяльності дітей та активізація їх позиції  в 

ній (наполегливість, сумлінність, активність; суб’єкт – суб’єктні відносини, 

діяльнісний підхід). 

Отже, успішність творчої педагогічної діяльності багато в чому 

залежить від педагога, від його особистісних якостей, майстерності, навичок 

педагогічної взаємодії. Від уміння педагога створювати необхідні психолого-

педагогічні умови взаємодії залежить і її ефективність. Одними із важливих 

умов є дотримання вчителем принципів педагогічної взаємодії та доцільне 

застосування прийомів педагогічного впливу. 

Палітра існуючих прийомів велика. Але основна мета їх застосування – 

викликати у дітей відповідну гаму почуттів та емоцій, в результаті яких 

відбувається інтеріоризація зовнішніх вимог у внутрішні особистісно 

значущі потреби дитини, які, перетворюючись на мотиви, зумовлюють 

позитивні зміни в діях, відносинах, вчинках, поведінці вихованців в цілому.  

Питання та завдання для самоконтролю 

1. У чому полягає сутність педагогічної взаємодії? 

2. Дайте характеристику принципам педагогічної взаємодії.  

3. Зробіть порівняльний аналіз створюючих та гальмуючих 

прийомів педагогічної взаємодії. 

4. Проаналізуйте шляхи удосконалення педагогічної взаємодії.  



Тестові завдання для самоконтролю 

1. Педагогічна взаємодія – це проблема: 

міждисциплінарна 

психолого-педагогічна 

усі відповіді вірні 

2. Педагогічна взаємодія проявляється у: 

діяльності 

спілкуванні 

діяльності і спілкуванні 

3. Взаємопізнання, взаєморозуміння, взаємовідносини – це: 

основні характеристики взаємодії 

основні принципи взаємодії 

основні правила взаємодії 

4. Організація педагогом різних видів діяльності дітей, застосування різних 

методів, прийомів, засобів – це: 

принцип поваги до особистості дитини 

принцип варіативності 

принцип індивідуалізації 

5. Заохочення, проявлення доброти, поваги – це які прийоми взаємодії? 

створюючі 

гальмуючі 

комбіновані 

6. Удавана байдужість, іронія, розвінчування – це які прийоми? 

створюючі 

гальмуючі 

комбіновані 

7. Турбота до нав’язливості – це: 

          ставлення опіки 

          ставлення конфронтації 

          ставлення співробітництва 



8. Співпраця в усіх справах, оптимізм, взаємна довіра – це: 

 ставлення опіки 

 ставлення конфронтації 

 ставлення співробітництва 

9. Педагог висловлює сумніви в  тому, що учень може виправитися – це 

прийом: 

удавана недовіра 

проявлення засмучення 

обурення  

10. Повага до дітей в поєднанні з вимогливістю – це: 

  прийом педагогічної взаємодії 

  принцип педагогічної взаємодії 

  умова педагогічної взаємодії 

11. Встановлення відносини співробітництва, в основі яких стійкий 

позитивний стиль ставлення, демократичний стиль керівництва і позиція 

педагога «поруч» – це: 

                прийом педагогічного впливу 

                шлях удосконалення взаємодії 

                правило педагогічного спілкування 

12. Пробудження таємних почуттів дітей – це: 

                створюючий прийом взаємодії 

                гальмуючий прийом взаємодії 

                комбінованй прийом взаємодії 

13. Проявлення обурення (намагання педагога викликати сором у дитини і 

бажання виправити свою провину) – це: 

                створюючий прийом взаємодії 

                гальмуючий прийом взаємодії 

                комбінованй прийом взаємодії 

 

 



РОЗДІЛ 2. ПРАКТИЧНІ ТА ЛАБОРАТОРНІ ЗАНЯТТЯ 

ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ 

Заняття  1-2 

Тема: Теоретичні основи комунікативних технологій 

  Мета: 

  а) дидактична: усвідомити сутність комунікативних технологій, їх види та 

роль у навчально-виховному процесі; 

  б) виховна: створити атмосферу емоційного підйому; викликати почуття 

інтересу, відповідальності; пробудити зацікавленість дисципліною, 

прагнення до оволодіння новими знаннями, розширення педагогічної 

ерудиції. 

3.Актуалізація опорних знань студентів.  

Запитання до студентів «Що ви вкладаєте в поняття «технологія»? «А що 

таке, на ваш погляд, комунікативна технологія?».  

4. Мотивація навчальної діяльності: Навіщо треба вивчати дану тему? Для 

усвідомлення теоретичних основ комунікативних технологій. 

5. Вступне слово викладача. 

6. Бесіда (диспут, дискусія, заслуховування рефератів, обговорення доповідей 

та рефератів, рецензування відповідей студентів тощо). 

7. Зміст основної частини заняття: 

План: 

1. Сутність поняття «комунікація». 

2. Професійне педагогічне спілкування як комунікативна взаємодія. 

3. Основні ознаки педагогічного спілкування на суб'єкт-суб'єктному рівні. 

4. Функції педагогічного спілкування. 

5. Умови ефективного педагогічного діалогу. 

6. Причини появи психологічних бар'єрів у спілкуванні. 

7. Типи психологічних бар'єрів. 

8. Моделі спілкування. 

9. Стадії педагогічного спілкування. 



10. Правила педагогічного спілкування. 

8. Заключне слово викладача 

9. Підведення підсумків заняття 

10. Завдання для самостійної роботи: 

- скласти тести за темою семінару;  

- скласти список  додаткової  літератури до теми. 

- скласти глосарій (тлумачний словник термінів – упорядкований перелік 

спеціальних термінів, зміст яких вимагає пояснення) до теми.  

 Література: 

1. Абрамович С. Д. Мовленнєва комунікація / С. Д. Абрамович, 

М. Ю.Чікарькова: Підручник. – К. : Центр навч. л-ри, 2004. – 472 с. 

2. Активізація когнітивних процесів у спілкуванні: Методичний посібник 

/ В. П. Казміренко, З. Ф. Сіверс, В. М. Духневич та ін. // за ред. В. П. 

Казміренка. – К. : Міленіум, 2011. – 268 с. 

3. Бодалев А. А. Личность и общение. – М. : Педагогика, 1983. –   272 с.  

4. Бутенко Н. Ю. Комунікативні процеси у навчанні : Підручник. – К. : 

КНЕУ, 2004. – 383 с. 

5. Волкова Н. П. Професійно-педагогічна комунікація: навч. посіб. – К. : 

ВЦ «Академія», 2006. – 256 c.  

6. Гончарова О. М. Типізація засобів сучасних інформаційно-

комунікаційних технологій за видами інформаційної діяльності. –  

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ime.edu-

ua.net/cont/7.ppt.    

7. Грехнев В. С. Культура педагогического общения. – М. : Просвещение, 

1990. – 144 с. 

8. Добрович А. Б. Воспитателю о психологии и психогигиене общения. -  

М. : Просвещение, 1987. – 208 с. 

9. Зражевська Н. І. Комунікаційні технології: Лекції. – Черкаси : Брама-

Україна, 2010. – 224 с. 

http://www.ime.edu-ua.net/cont/7.ppt
http://www.ime.edu-ua.net/cont/7.ppt


10. Зубенко Л. Г., Немцов В. Д. Культура ділового спілкування: Навч. 

посібник. – К. : ЕксОб, 2002. – 200 с. 

11. Калюжна Т. Г. Культура педагогічного мовлення: Методичні 

рекомендації. – К., 2011. – 51 с.  

12. Кан-Калик В. А. Учителю о педагогическом общении. – М. : 

Просвещение, 1987. – 190 с. 

13. Косенко Ю. В. Основи теорії мовної комунікації: Навчальний посібник. 

– Суми : СДУ, 2011. – 187 с.   

14. Леонтьев А. А. Педагогическое общение. – М. : Знание, 1979. – 324 с. 

15. Мудрик А. В. Общение в процессе воспитания. – М. : Педагогика, 1984. 

– 320 с. 

16. Пасинок В. Г. Основи культури мовлення: Навч. посібник. – К. : 

Видавництво «Ліра-К», 2012. – 184 с.  

17. Радевич-Винницький Я. Етикет і культура спілкування: Навч. посіб. – 

2-ге вид., перероб. і доп. – К. : Знання, 2006. – С. 136 – 153.  

18. Рыданова И. И. Основы педагогики общения. – Мн. : Беларуская наука, 

1998. – 319 с. 

19. Савенкова Л. О. Педагогічне спілкування: Навчальний посібник. – К. : 

КНЕУ, 2005. – 140 с.  

20. Савенкова Л. О. Педагогічна риторика: навч. посіб. – К. : КНЕУ, 2009. 

– 298 с.   

21. Фенцик О. М. Педагогічна комунікація: навчальний посібник для 

студентів спеціальностей 011 «Освітні, педагогічні науки», 012 

«Дошкільна освіта», 013 «Початкова оіта» освітнього ступеня магістр / 

укладач О. М. Фенцик. – Мукачево: вид-во МДУ, 2018. – 215 с.   

22. Філоненко М. М. Психологія спілкування. Підручник. – К. : Центр 

учбової літератури, 2008. – 224 с. 

23.  Фоміних Н. Ю. Позитивні й негативні сторони застосування 

інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховному 

процесі / Н. Ю. Фоміних // Збірник наукових праць Уманського 



державного педагогічного університету імені Павла Тичини. – 2009. Ч. 

3. – С. 186-190. 

24. Цимбалюк І. М. Психологія спілкування: Навч. посібник. – К. : ВД 

«Професіонал», 2004. – 304 с. 

25.  Щербан Т. Д. Теорії навчального спілкування: структура, психічний 

розвиток, педагогічні задачі. – Мукачево : Карпатська вежа, 2003. – 63 

с.  

Заняття 3 

 Тема: Технологічні комунікативні засоби 

1. Організаційна частина.  

2. Повідомлення теми, мети заняття. 

Мета: а) дидактична: повторити, закріпити та систематизувати 

знання про технологічні комунікативні засоби; 

б) виховна: розширювати педагогічну ерудицію, виховувати почуття 

відповідальності. 

3. Актуалізація опорних знань студентів. 

Що таке засоби? Які засоби навчання та виховання ви знаєте?  

4.Мотивація навчальної діяльності. 

Навіщо вивчати дану тему? Знання даної теми сприятимуть активізації 

та оптимізації навчально-виховного процесу.  

5. Вступне слово викладача. 

6. Бесіда (диспут, дискусія, заслуховування рефератів, обговорення доповідей 

та рефератів, рецензування відповідей студентів тощо). 

7. Зміст основної частини заняття: 

 План: 

1. Види мови. 

2. Голосові характеристики мови. 

3. Основні характеристики усного мовлення. 

4. Невербальні засоби спілкування. 

5. Вимоги до комунікативних умінь педагога. 



8. Заключне слово викладача 

9. Підведення підсумків заняття 

10. Завдання для самостійної роботи: 

- скласти тести за темою семінару;  

- скласти список  додаткової  літератури до теми. 

- скласти глосарій (тлумачний словник термінів – упорядкований 

перелік спеціальних термінів, зміст яких вимагає пояснення) до теми.  

 Література: 

1. Абрамович С. Д. Мовленнєва комунікація / С. Д. Абрамович, 

М. Ю.Чікарькова: Підручник – К. : Центр навч. л-ри, 2004. – 472 с. 

2. Бацевич Ф. С. Основи комунікативної лінгвістики: Підручник. – К. 

: Вид. центр «Академія», 2004. – 344 с. 

3. Гончарова О. М. Типізація засобів сучасних інформаційно-

комунікаційних технологій за видами інформаційної діяльності // 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ime.edu-

ua.net/cont/7.ppt . 

4. Калюжна Т. Г. Культура педагогічного мовлення: Методичні 

рекомендації. – К. : НПУ імені М.П.Драгоманова, 2010. – 51 с.   

5. Лабунська В. А. Невербальна поведінка (соціально-перцептивний 

підхід). – Ростов-на-Дону:  вид-во Ростов. універ-та, 1986. – 252 с.  

6. Мацько Л. І. Риторика: Навч. посіб. / Л. І. Мацько, 

О. М. Сидоренко, О. М. Мацько. – К. : Вища шк., 2003. – 311 с. 

7. Пасинок В. Г. Основи культури мовлення: Навч. посібник. – К. : 

Видавництво «Ліра-К», 2012. – 184 с.  

8.  Радевич-Винницький Я. Етикет і культура спілкування: Навч. 

посіб. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К. : Знання, 2006. – С. 136 – 153.  

9. Ромашина С. Я. Дидактическое коммуникативное воздействие 

учителя – форма управления учебной деятельностью класса. – 

Барнаул, 2000. – 237 с.  

10. Савенкова Л. О. Педагогічна риторика : навч. посіб. – К. : КНЕУ, 

http://www.ime.edu-ua.net/cont/7.ppt
http://www.ime.edu-ua.net/cont/7.ppt


2009. – 298 с.   

11. Філоненко М. М. Психологія спілкування: Підручник. – Київ : 

Центр учбової літератури, 2008 – 224 с. 

12. Цимбалюк І. М. Психологія спілкування: Навчальний посібник. – 

Київ : ВД «Професіонал», 2004. – 304 с. 

 

Заняття 4 

Тема: Технологічні комунікативні форми, методи, прийоми 

       1. Організаційна частина.  

2. Повідомлення теми, мети заняття. 

Мета: а) дидактична: повторити, закріпити та систематизувати 

знання про комунікативні форми, методи та прийоми; 

б) виховна: розширювати педагогічну ерудицію, виховувати почуття 

відповідальності. 

       3. Актуалізація опорних знань студентів.  

4. Мотивація навчальної діяльності.  

Навіщо вивчати цю тему?Для засвоєння знань про комунікативні 

форми, методи та прийоми та формування умінь та навичок 

доцільного їх застосування. 

5. Вступне слово викладача. 

6. Бесіда (диспут, дискусія, заслуховування рефератів, обговорення 

доповідей та рефератів, рецензування відповідей студентів тощо). 

7. Зміст основної частини заняття (перелік питань семінару): 

 План:  

1. Сутність та характеристика монологічних комунікативних форм. 

2. Сутність та характеристика діалогічних комунікативних форм. 

3. Види діалогічних технологій навчання та виховання. 

4. Діалогові технології кооперативного (групового) та колективно-

групового навчання. 

5. Метод проектів як комунікативна форма навчання. 



6. Кейс-метод в практиці навчання та виховання. 

7. Навчальні дискусії, їх роль, завдання, методика проведення. 

       8. Заключне слово викладача 

9. Підведення підсумків заняття 

10. Завдання для самостійної роботи: 

- скласти тести за темою семінару;  

- скласти список  додаткової  літератури до теми. 

- скласти глосарій (тлумачний словник термінів – упорядкований перелік 

спеціальних термінів, зміст яких вимагає пояснення) до теми.  

Література: 

1. Абрамович С. Д., Чікарькова М. Ю. Мовленнєва комунікація: 

Підручник. – К. : Центр навчальної літератури, 2004. – 256 с. 

2. Боровская О. Р. Использование интерактивных форм обучения в 

украинской школе // Преподавание истории в школе. – 2001. –  №4. – 

С. 70 – 71. 

3. Гін А. Безкровна атака: Технологія проведення навчального 

мозкового штурму: [Цікава і проста форма навчальної діяльності] // 

Завуч (Перше вересня). – 2000. –  №8. – С.7 – 8. 

4. Довбенко Т. Метод проектів в історії шкільництва // Шлях освіти. – 

2005. – №2. – С. 47 – 52. 

5. Зарудня І. О. (Небеленчук І. О.). Від слова до розуміння. Методичні 

рекомендації, матеріали до уроків (з досвіду роботи): Збірник для 

вчителя / Ірина Олександрівна Зарудня. – Кіровоград, 2003. – 174 с. 

6. Зубенко Л. Г., Немцов В. Д. Культура ділового спілкування: Навч.  

посібник. – К. : ЕксОб, 2002. – 200 с. 

7. Ігри дорослих. Інтерактивні методи навчання / Упроряд. Л. Галіцина. 

– К. : Ред. загальнопед. газ., 2005. – 128 с.  

8. Комліченко О. О. Використання інтерактивних методів в навчальному 

процесі та підсумковому контролі знань студентів / О. О. Комліченко, 

О. М. Цвєткова // Інформаційні технології в освіті, науці та 



виробництві. – 2013. – Вип. 3(4). – С. 178 – 186.  

9. Крамаренко С. Г. Інтерактивні техніки навчання як засіб розвитку 

творчого потенціалу учнів // Відкритий урок. – 2002. –  № 5. – 6. – С.7 

– 10. 

10. Логвін В. Метод проектів у контексті сучасної освіти // Завуч. – 2002. 

–  №26. – С. 4.  

11. Мелашенко К. М. Технологія проектного навчання // Завуч. –

№13(271). –Травень, 2006. – С. 12 – 14. 

12. Михайлова Е. А. Кейс и кейс-метод: общие понятия // Маркетинг. – 

1999. – №1. – С.109 –117.  

13. Небеленчук І. О. Застосування діалогових технологій у процесі 

вивчення світової літератури: Методичні рекомендації. –  Кіровоград : 

Видавництво КОІППО імені Василя Сухомлинського, 2013. – 90 с. 

14. Полат Е. С. Метод проектов: история и теория вопроса // Школьные 

технологии. – 2006. – №6. – С. 43 – 47. 

15. Пометун О. До питання досвіду впровадження інтерактивних 

технологій// Антологія адаптованого досвіду. – Рівне, 2004. – 134 с. 

16. Пометун О. Як оцінити діяльність учнів на інтерактивному уроці // 

Доба. – 2002. –  №2. – С. 2 –  6. 

17. Пометун О., Пироженко Л. Сучасний урок. Інтерактивні технології 

навчання. –  К., 2004. –  192 с. 

18. Філоненко М. М. Психологія спілкування: Підручник. – Київ : Центр 

учбової літератури, 2008 – 224 с. 

19. Цимбалюк І. М. Психологія спілкування: Навч. посібник. – К. : ВД 

«Професіонал», 2004. – 304 с. 

20. Чмут Т. К., Чайка Г. Л., Лукашевич М. П., Осетинська І. Б. Етика 

ділового спілкування. – К., 2003. – 208 с. 

 

 

 



Семінар 5 

Тема: Ігрові комунікативні технології 

       1. Організаційна частина.  

2. Повідомлення теми, мети заняття. 

Мета: а) дидактична: повторити, закріпити та систематизувати 

знання про ігрові комунікативні технології; 

б) виховна: розширювати педагогічну ерудицію, виховувати почуття 

відповідальності. 

        3. Актуалізація опорних знань студентів.  

        Що таке технології? З якою метою їх застосовують у навчально-

виховному процесі? 

1. Мотивація навчальної діяльності.  

Навіщо вивчати дану тему?Для усвідомлення сутності ігрових 

комунікативних технологій та їх ролі в навчально-виховному процесі. 

5. Вступне слово викладача. 

6. Бесіда (диспут, дискусія, заслуховування рефератів, обговорення 

доповідей та рефератів, рецензування відповідей студентів тощо). 

7. Зміст основної частини заняття (перелік питань семінару): 

План: 

1. Специфіка ігрових технологій. 

2. Основні ознаки  інтерактивної моделі навчання. 

3. Педагогічні ігри як методи інтерактивного навчання та виховання. 

4. Ділова гра: завдання, принципи, методика. 

5. Рольова гра: ознаки, методика проведення. 

6. Роль, специфіка, методика проведення дидактичних ігор. 

       8. Заключне слово викладача 

9. Підведення підсумків заняття 

10. Завдання для самостійної роботи: 

- скласти тести за темою семінару;  



- скласти список  додаткової  літератури до теми. 

- скласти глосарій (тлумачний словник термінів – упорядкований перелік 

спеціальних термінів, зміст яких вимагає пояснення) до теми.  

Література: 

1. Букатов В. М. Педагогічні таїнства дидактичних ігор: Посібник. – К. : 
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3.  Видра О. Г. Вікова та педагогічна психологія: Навч. посіб. – К. : 
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Академвидав, 2004. – 450 с.  

5. Довбенко Т. Метод проектів в історії шкільництва // Шлях освіти. – 

2005. – №2. – С. 47 – 52. 

6. Енциклопедія педагогічних технологій та інновацій / автор-укладач 

Н. П. Наволокова. –  Х. : Основа, 2009. –  176 с. 

7. Катеруша О. Ділові ігри як засіб активізації 

пізнавальної  діяльності  студентів// Вища школа. – 2009. – №12. – С. 

53 – 61. 

8. Логвін В. Метод проектів у контексті сучасної освіти // Завуч. – 2002. 

– №26. – С. 4.  

9. Макаренко А. С. Гра. Вибрані твори: в 7 т. – Т.4. –  К. : Рад. школа, 

1954. – 368 с.  

10. Мелашенко К. М. Технологія проектного навчання // Завуч. – №13 

(271). – Травень, 2006. – С. 12 -14. 

11. Михайлова Е. А. Кейс и кейс-метод: общие понятия // Маркетинг. – 

1999. – №1. – С. 109 –117.  

12. Мішкурова В.Ф. Використання  гри  для  активізації навчально-

виховного процесу: Навч. посібник / В. Ф. Мішкурова, М. І. Пащенко. 



– К. : Наук. світ, 2001. – 270 с. 

13. Полак Л. Б. Ділова гра як  спосіб організації пізнавальної діяльності // 

Директор школи –  2003. –  №2. –  С. 7 – 8. 

14. Полат Е. С. Метод проектов: история и теория вопроса // Школьные 

технологии. – 2006. – №6. – С. 43 – 47. 

15.  Полєщук І. Ф. Підвищення рівня професійної підготовки студентів 

економічних спеціальностей засобами ігрових форм навчання: 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. пед. наук: 13.00.04 «Теорія 

і методика професійної освіти». –  К., 2005. –  24 с.  

16. Пометун О. До питання досвіду впровадження інтерактивних 

технологій  // Антологія адаптованого досвіду. – Рівне, 2004. – 134 с. 

17.  Спірідович Ю. В. Інтерактивне навчання [Електронний ресурс]. –  

Режим доступу : klasnaocinka.com.ua/uk/.../interaktivne-

navchannya.html. 

18.  Сухомлинский В. О. Сердце отдаю детям. – К. : Радянська школа, 

1974. – 380 с. 

19.   Шашина В.П. Методика игрового общения: Учебное пособие. –  М. : 

Феникс, 2005. –  288 с. 

20.  Щербань П. М. Навчально-педагогічні ігри у вищих навчальних 

закладах: Навч. посіб. –  К. : Вища шк. –  2004. – 207 с. 

21. Яворська Ж. Ділові ігри  та їх роль у підготовці сучасних фахівців// 

Вісник Львівського університету. – 2005. – №19.  –  С. 241 – 246. 

22. Яцик І. С. Використання інтерактивних методів навчання у ВНЗ // 
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ЛАБОРАТОРНІ ЗАНЯТТЯ 

Заняття 1 

Тема: Діалогічні комунікативні форми 

1. Організаційна частина.  

2. Повідомлення теми, мети заняття. 

 Мета: а) дидактична: повторити, закріпити та систематизувати 

знання про діалогічніі комунікативні форми; формувати уміння та 

навички доцільного їх застосування; 

б) виховна: розширювати педагогічну ерудицію, виховувати почуття 

відповідальності, любові до педагогічної діяльності; формування основ 

педагогічної майстерності. 

      3. Актуалізація опорних знань і контроль вихідного рівня знань 

студентів.  

Що таке діалог? Що таке монолог? У чому переваги діалогу? Доцільніссть 

використання діалогу та монологу. 

1. Мотивація навчальної діяльності.  

У чому значущість даної теми? Знання з цієї теми допоможуть 

орієнтуватися в комунікативному просторі та доцільно обирати ті 

чи інші комунікативні форми. 

5. Формування вмінь і навичок студентів.  

6. Зміст основної частини заняття (перелік практичних завдань): 

Змоделювати діалог. Розкрити його сутність та особливості. 

Мікровикладання. Проведення підготовлених студентами бесіди, 

диспуту, інтерв’ю, прес-конференції. 

Аналіз проведених діалогічних комунікативних форм. 

7. Поточний контроль виконання роботи (індивідуальне, фронтальне 

опитування, аналіз, рецензування, презентація завдань, тестування). 

8. Узагальнення та систематизація вмінь і навичок. 

9. Підведення підсумків заняття. 

10. Видача завдання для самостійної роботи. 



- скласти тести за темою;  

- скласти список  додаткової  літератури до теми. 

- скласти глосарій (тлумачний словник термінів – упорядкований перелік 

спеціальних термінів, зміст яких вимагає пояснення) до теми.  

- підготуватися до мікровикладання (застосування «Методу проектів» та 

«Кейс-методу») 

Література: 

1.  Бацевич Ф. С. Основи комунікативної лінгвістики: Підручник. – К.: 
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70 – 71. 

3.  Бутенко Н.Ю. Комунікативні процеси у навчанні: Підручник. – К.: 

КНЕУ, 2004. – 383 с.  

4.  Гарнага К. П. Діалогічне підгрунтя досократівської філософії 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua 

/portal/Soc_Gum/Vchu/N154/N154p076-082.pdf  

5. Гін А. Безкровна атака: Технологія проведення навчального мозкового 

штурму: Цікава і проста форма навчальної діяльності // Завуч (Перше 

вересня). – 2000. –  №8. – С.7 – 8. 

6. Гринчишин Н. Діалог як визначальний принцип етики Е. Левінаса / 

Надія Гринчишин. [Електронний ресурс].  – Режим доступу : 

http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/vpnu/filos_psihol/2008_11/12.pdf  

7.  Гринчишин Н. І. Принцип діалогу як світоглядна парадигма морально-

ціннісних орієнтацій та самовдосконалення людини // Аксіологічні 

аспекти трансформації сучасного українського суспільства : матеріали 

Всеукр. наук.- практ. конф. – Івано-Франківськ, 2007. – C. 162 – 164. 

8. Довбенко Т. Метод проектів в історії шкільництва // Шлях освіти. – 

2005. – №2. – С. 47 – 52. 



9. Зарудня І. О. (Небеленчук І. О.). Від слова до розуміння. Методичні 

рекомендації, матеріали до уроків (з досвіду роботи): Збірник для 

вчителя. – Кіровоград, 2003. – 174 с. 

10. Зубенко Л. Г., Немцов В. Д. Культура ділового спілкування: Навч. 

посібник. – К. : ЕксОб, 2002. – 200 с. 

11. Зубенко Л. Г., Немцов В. Д. Культура ділового спілкування: Навч.  

посібник. – К. : ЕксОб, 2002. – 200 с. 

12. Ігри дорослих. Інтерактивні методи навчання / Упроряд. Л. Галіцина. – 

К. : Ред. загальнопед. газ., 2005. – 128 с.  

13. Комліченко О. О. Використання інтерактивних методів в навчальному 

процесі та підсумковому контролі знань студентів / О. О. Комліченко, 

О. М. Цвєткова // Інформаційні технології в освіті, науці та 

виробництві. – 2013. – Вип. 3 (4). – С. 178 – 186.  

14.  Копіца О. Розвиток особистості у процесі формування культури 

діалогічного мовлення учнів // Рідна школа. – 2004. – №11. – С. 40 – 41. 

15. Крамаренко С. Г. Інтерактивні техніки навчання як засіб розвитку 

творчого потенціалу учнів // Відкритий урок. – 2002. –  № 5. – 6. – С.7 – 

10. 

16.  Мунтян С. Методичні реалії розвитку діалогічного мовлення учнів // 

Українська мова і література в школі. – 2006. – №6. – С. 2 – 5. 

17.  Небеленчук І. О. Застосування діалогових технологій у процесі 

вивчення світової літератури: Методичні рекомендації. –  Кіровоград : 

Видавництво КОІППО імені Василя Сухомлинського, 2013. – 90 с. 

18. Палійчук Ж. Діалог. Складання діалогів у розмовному стилі. 5-ий клас 

// Українська мова та література. – 2005. – №2–3. – С. 37 – 38. 

19. Полат Е. С. Метод проектов: история и теория вопроса // Школьные 

технологии. – 2006. – №6. – С. 43 – 47. 

20. Пометун О. До питання досвіду впровадження інтерактивних 

технологій// Антологія адаптованого досвіду. – Рівне, 2004. – 134 с. 

21. Пометун О. Як оцінити діяльність учнів на інтерактивному уроці // 



Доба. – 2002. –  №2. – С. 2 –  6. 

22. Пометун О., Пироженко Л. Сучасний урок. Інтерактивні технології 

навчання. –  К., 2004. –  192 с. 

23. Філоненко М. М. Психологія спілкування: Підручник. – Київ : Центр 
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ділового спілкування. – К., 2003. – 208 с. 

 

Заняття 2 

Тема: Комунікативні технології: «Метод проектів», «Кейс-метод» 

1. Організаційна частина.  

2. Повідомлення теми, мети заняття. 

Мета: а) дидактична: повторити, закріпити та систематизувати 

знання про  комунікативні технології; формувати уміння та навички 

доцільного та ефективного їх застосування; 

б) виховна: розширювати педагогічну ерудицію, виховувати почуття 

відповідальності, любові до педагогічної діяльності; формування основ 

педагогічної майстерності. 

      3. Актуалізація опорних знань і контроль вихідного рівня знань 

студентів.  

  Що таке технологія? Що таке комунікативна технологія?Яку роль вони 

відіграють у педагогічній діяльності? 

2. Мотивація навчальної діяльності.  

Навіщо вивчати цю тему? Об зясувати сутність комунікативних 

технологій та сформувати уміння та навички ефективного їх 

застосування. 



    6. Формування вмінь і навичок студентів.  

    7. Зміст основної частини заняття (перелік практичних завдань): 

Розкрити сутність «Методу проектів», «Кейс-методу». 

Визначити вимоги до застосування «Методу проектів» та «Кейс-

методу». 

Розкрити методику застосування «Методу проектів» та «Кейс-методу». 

Мікровикладання. Формування умінь та навичок застосування «Методу 

проектів» та «Кейс-методу». 

Аналіз проведених діалогічних комунікативних форм. 

7. Поточний контроль виконання роботи (індивідуальне, фронтальне 

опитування, аналіз, рецензування, презентація завдань, тестування).. 

8. Узагальнення та систематизація вмінь і навичок. 

9. Підведення підсумків заняття. 

10. Видача завдання для самостійної роботи: 

- скласти тести за темою;  

- скласти список  додаткової  літератури до теми. 

- скласти глосарій (тлумачний словник термінів – упорядкований перелік 

спеціальних термінів, зміст яких вимагає пояснення) до теми. 

- підготуватися до проведення ділової гри.  

Література: 

1. Абелль Д. Що необхідно для гарного кейсу? // ЕССН AUTUMN FALL. 

– 1997. – №4. – С. 18 – 19.  

2.  Довбенко Т. Метод проектів в історії шкільництва / Т. Довбенко // 

Шлях освіти. –  2005. –  №2. – С. 47 – 52. 

3.  Зобов А. М. Метод изучения case-study в образовании, его история и 

применение [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http//www.elitarium. References 1. Surmin Y. (2002) Situacionnyj analiz, ili 

Anatomija Kejs-metod. 

4. Комліченко О. О. Використання інтерактивних методів в навчальному 

процесі та підсумковому контролі знань студентів / О. О. Комліченко, 
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Заняття 3 

Тема: Ділова гра як комунікативна технологія 

1. Організаційна частина.  

2. Повідомлення теми, мети заняття. 

 Мета: а) дидактична: повторити, закріпити та систематизувати 

знання про  комунікативні технології; формувати уміння та навички 

доцільного та ефективного їх застосування, зокрема, ділової гри; 

б) виховна: розширювати педагогічну ерудицію, виховувати почуття 

відповідальності, любові до педагогічної діяльності; формувати основи 

педагогічної майстерності. 

3. Актуалізація опорних знань і контроль вихідного рівня знань 

студентів.  

       4. Мотивація навчальної діяльності.  

Навіщо вивчати цю тему? Щоб з’ясувати роль ділової гри у педагогічному 

процесі; щоб навчитися її проводити та аналізувати результати. 

 5. Формування вмінь і навичок студентів.  

6. Зміст основної частини заняття (перелік практичних завдань): 

Розкрити етапи підготовки ділової гри. 

Дати характеристику принципів ділової гри. 

Визначити вимоги до педагога в проведенні ділової гри. 

Мікровикладання. Формування умінь та навичок підготовки та 

проведення ділової гри. 



Аналіз проведеної ділової гри.  

7.Поточний контроль виконання роботи (індивідуальне, фронтальне 

опитування, аналіз, рецензування, презентація завдань, тестування). 

      8. Узагальнення та систематизація вмінь і навичок. 

      9. Підведення підсумків заняття. 

     10. Видача завдання для самостійної роботи: 

- скласти тести за темою;  

- скласти список  додаткової  літератури до теми. 

- скласти глосарій (тлумачний словник термінів – упорядкований 

перелік спеціальних термінів, зміст яких вимагає пояснення) до теми.  

- підготуватися до проведення сюжетно-рольової гри. 
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Заняття 4 

Тема: Рольова гра як комунікативна технологія 

1. Організаційна частина.  

2. Повідомлення теми, мети заняття. 

Мета: а) дидактична: повторити, закріпити та систематизувати 

знання про  комунікативні технології; формувати уміння та навички 

доцільного та ефективного застосування рольової гри; 

б) виховна: розширювати педагогічну ерудицію, виховувати почуття 

відповідальності, любові до педагогічної діяльності; формування основ 

педагогічної майстерності. 

     3. Актуалізація опорних знань і контроль вихідного рівня знань студентів. 

Що ви знаєте про комунікативні технології та їх види?  Чим відрізняється 

ділова гра від сюжетно-рольової. Виокреміть спільні ознаки та відмінності 

між ними. 

1. Мотивація навчальної діяльності. 

Для чого вивчається дана тема? Щоб усвідомити сутність рольової 

гри та її роль у навчально-виховному процесі; щоб сформувати уміння 

та навички ефективного та доцільного її застосування.  

5. Формування вмінь і навичок студентів.  

6. Зміст основної частини заняття (перелік практичних завдань): 

Визначити  етапи підготовки рольової  гри. 

Розкрити вимоги до педагога в проведенні рольової гри. 

Мікровикладання. Формування умінь та навичок підготовки та проведення 

рольової гри. 

Зробити аналіз  проведеної рольової гри. 

     7.Поточний контроль виконання роботи (індивідуальне, фронтальне 

опитування, аналіз, рецензування, презентація завдань, тестування). 

       8. Узагальнення та систематизація вмінь і навичок. 

       9. Підведення підсумків заняття. 

      10. Видача завдання для самостійної роботи: 



 - скласти тести за темою;  

 - скласти список  додаткової  літератури до теми. 

 - скласти глосарій (тлумачний словник термінів – упорядкований перелік 

спеціальних термінів, зміст яких вимагає пояснення) до теми. 

- підготуватися до проведення дидактичної гри.  
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Заняття 5 

Тема: Дидактична гра як комунікативна технологія 

1. Організаційна частина.  

2. Повідомлення теми, мети заняття. 

Мета: а) дидактична: повторити, закріпити та систематизувати 

знання про  комунікативні технології; формувати уміння та навички 

доцільного та ефективного застосування дидактичної гри; 

б) виховна: розширювати педагогічну ерудицію, виховувати почуття 

відповідальності, любові до педагогічної діяльності; формування основ 

педагогічної майстерності. 

4.Актуалізація опорних знань і контроль вихідного рівня знань студентів.  



Що ви знаєте про комунікативні технології та їх види?  Чим 

відрізняється дидактична гра від ділової та сюжетно-рольової. 

Виокреміть спільні ознаки та відмінності між ними. 

5.Мотивація навчальної діяльності.  

Для чого вивчається дана тема? Щоб усвідомити сутність 

дидактичноїї гри та її роль у навчально-виховному процесі; щоб 

сформувати уміння та навички ефективного та доцільного її 

застосування.  

6.Формування вмінь і навичок студентів.  

7.Зміст основної частини заняття (перелік практичних завдань): 

- визначити особливості підготовки дидактичної  гри; 

- розкрити вимоги до педагога в проведенні дидактичної гри. 

- Мікровикладання. Формування умінь та навичок підготовки та проведення 

дидактичної гри. 

- зробити аналіз  проведеної дидактичної гри. 

     7.Поточний контроль виконання роботи (індивідуальне, фронтальне 

опитування, аналіз, рецензування, презентація завдань, тестування). 

       8. Узагальнення та систематизація вмінь і навичок. 

       9. Підведення підсумків заняття. 

      10. Видача завдання для самостійної роботи: 

 - скласти тести за темою;  

 - скласти список  додаткової  літератури до теми. 

 - скласти глосарій (тлумачний словник термінів – упорядкований перелік 

спеціальних термінів, зміст яких вимагає пояснення) до теми. 

- розробити дидактичні ігри для дітей дошкільного віку.  

План 

1. Особливості підготовки дидактичної  гри. 

2.  Вимоги до педагога в проведенні дидактичної гри. 

3. Мікровикладання. Формування умінь та навичок підготовки та 

проведення дидактичної гри. 



4. Аналіз проведеної дидактичної гри. 

Література: 
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РОЗДІЛ 3. ТЕСТИ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ 

Тестові завдання 

 

1.Вид комунікативної технології, який орієнтований на моделювання різних 

ситуацій називається: 

         Діалогове навчання 

         Ігрове навчання 

         Case-studies 

2.Відтворювання предметної й соціальної специфіки різних видів діяльності 

це: 

        Ділові ігри 

        Рольові ігри 

        Організаційно-ділові 

3.Хто найперше використав в навчанні ігровий метод (ділову гру)? 

        М.М. Берштейн 

        В.О. Сухомлинський 

        А.С.Макаренко 

4.Сфера застосування ігрового методу в навчально-пізнавальній діяльності:   

        Оперативно-практична сфера 

        Навчальна сфера 

        Дослідницька сфера 

5.Гру як соціально-психологічне явище розглядала: 

        Анікєєва Н. 

        Сларіна Л. 

         Мухіна В. 

6.Метод інтерактивного навчання передбачає: 

         Здатність до взаємодії, діалогу, спільної роботи 

         Самостійне вирішення проблемної ситуації під час ігрової взаємодії 

         Здатність діяти відповідно правил гри 

7.Всі види ігор є методами: 



         Інтерактивного навчання 

         Ігрових технологій 

        Обидва віріанти вірні 

8.Функція ділової гри, в якій діагностуються навчальні труднощі і потреби 

учасників, що сприяє науково-обґрунтованому плануванню навчально-

виховного процесу: 

          Діагностична функція 

          Виховна функція 

          Навчальна функція 

9.Демократичність, гласність, змагальність, колективна робота - це 

принципи: 

          Ділової гри 

         Дидактичної гри 

         Рольової гри 

10.При підготовці до ділових ігор, перш за все слід починати з: 

         Імітаційних вправ 

         Розважальних вправ 

         Релаксаційних вправ 

11.Міміка, пантоміміка, жести – є засобами: 

            Вербальної комунікації 

 Невербальної комунікації 

  Емоційної комунікації 

12.Вид мови, що відповідає певним нормам мовної культури є: 

           Усна мова 

           Письмова мова 

          Літературна мова 

13.Система мови, до якої входить темп, тембр, голосність – називається: 

         Акустична система мови 

         Фонетико-фонематична система мови 

        Артикуляторна система мови 



14.Характерні ознаки усного мовлення, що включають соціальний статус 

людини в суспільстві, професії є: 

         Національно-соціальний 

       Соціально-професійний 

       Індивідуально-особистісний 

15.Система вокалізації мовлення, що характеризується якістю голосу, його 

діапазоном, тональністю, виражає почуття і стан людини є: 

        Паралінгвістична система 

        Екстралінгвістична система 

        Контакт «очі в очі» 

16.Вид невербального засобу комунікації, до якої входить такесика 

називається: 

        Акустичний 

       Тактильний 

       Ольфакторний 

17.Вид жестів, які передають різні відтінки почуттів називається: 

        Вказівні 

       Емоційні 

       Ритмічні 

18.Перелік педагогічних комунікативних умінь, складений С.Я. 

Романішиною виділяється у: 

       Чотири групи 

       П’ять груп 

       Три групи 

19.Технологічний засіб, при застосуванні якого підвищується ефективність 

педагогічного спілкування, і який виражається у загальній зібраності уваги, 

спрямованості погляду, виразу очей, дихання тощо є: 

          Мускульна мобілізація 

          Вольова мобілізація 

          Емоційна мобілізація 



20.Прийом педагогічної дії, який характеризується роз’ясненнями і 

переконаннями: 

           Роз’яснювальна бесіда 

           Педагогічне навіювання 

           Релаксація 

21.Система соціально-психологічної взаємодії між вчителем і учнем, 

спрямована на створення оптимальних соціально-психологічних умов для 

спільної діяльності – це:   

          Комунікація 

          Педагогічне спілкування 

          Педагогічний діалог 

22.Дія у педагогічному процесі, яка дає можливість кожному партнерові 

самовиразитись у спілкуванні – це: 

         Педагогічне спілкування 

         Педагогічний діалог 

         Педагогічна взаємодія 

23.Суб’єктивне переживання людиною порушень у здійсненні спланованого 

спілкування через неприйняття партнера, нерозуміння його дій та слів, через 

зміну комунікативної ситуації або ж власного психоемоційного стану є: 

          Бар’єри педагогічного спілкування 

          Неприйняття думки партнера у спілкуванні 

          Правила педагогічного спілкування  

24.Коли дитина розуміє і вміє виконувати вимогу дорослого, водночас 

ігноруючи цю вимогу та вперто не бажаючи її виконувати, -  це: 

                     Правила педагогічного спілкування  

                    Смислові бар’єри педагогічного спілкування 

                     Несприятливий психоемоційний  стан дитини 

25.Бар’єр спілкування, при якому переважає рольова позиція педагога в 

системі педагогічної взаємодії: 

              Фізичний бар’єр 



              Соціальний бар’єр 

              Емоційний бар’єр  

26.Бар’єр, який зумовлений неприйняттям співрозмовником зовнішнього 

вигляду, особливостей міміки: 

          Емоційний бар’єр 

          Естетичний бар’єр 

          Смисловий бар’єр  

27.Тип малоефективної моделі спілкування, при якій педагог підноситься над 

класом, як гірська вершина: 

         «Монблан» 

          «Робот» 

         «Локатор» 

28.Тип малоефективної моделі спілкування, яка може спричинити для 

вчителя втрату ділового контакту в спілкуванні: 

         «Локатор» 

         «Друг» 

          «Китайська стіна» 

29.Етап педагогічного професійного спілкування, при якому відбувається 

заваювання ініціативи, встановлення емоційного і ділового контакту: 

            Прогностичний 

            Комунікативна атака 

            Керування спілкування 

30.Етап педагогічного професійного спілкування, на якому відбувається 

свідома і цілеспрямована організація взаємодії з коригуванням процесу 

спілкування відповідно до його мети: 

              Керування спілкуванням 

              Комунікативна атака 

              Прогностичний 



31.Стадія процесу педагогічно-професійного спілкування, на якій педагог 

адаптує свій звичайний стиль спілкування до конкретних умов, що склалися 

на занятті, уроці чи виховному заході: 

              Орієнтування в умовах спілкування 

              Початкова стадія спілкування 

              Зосередження уваги дітей на собі 

32.Стадія процесу педагогічно-професійного спілкування, де педагогічне 

спілкування продуктивне лише за умови концентрації довільної уваги учнів 

на педагогові: 

         Орієнтування в умовах спілкування 

         Початкова стадія спілкування 

        Зосередження уваги дітей на собі 

33.Стиль педагогічного спілкування, при якому повне підпорядкування себе 

завданням професійної діяльності, відданість роботі та дітям, підміна 

власною активністю їх зусиль тощо, - це: 

             Діалогічний 

             Альтруїстичний 

             Пасивний 

34.Стиль педагогічного спілкування, при якому спостерігається холодна 

відчуженість, гранична стриманість, підкреслена дистанційність, відсутність 

потреби в емоційному включенні тощо, - це: 

             Пасивний 

             Діалогічний 

             Конформістський 

35.Усталена система способів та прийомів, які використовує педагог під час 

взаємодії, -  це: 

            Стиль спілкування 

            Бар’єр спілкування 

            Стадія спілкування 



36.Стиль педагогічного спілкування в залежності від обставин, при якому 

головним є активно-позитивне ставлення до учнів, любов до справи, 

співроздуми та співпереживання щодо діяльності: 

         Спілкування на підставі захоплення спільною творчою діяльністю 

         Спілкування-загравання 

         Спілкування-дистанція 

37.Стиль педагогічного спілкування в залежності від обставин, який поєднує 

в собі позитивне ставлення з лібералізмом: 

             Спілкування на підставі захоплення спільною творчою діяльністю 

            Спілкування-загравання 

             Спілкування-дистанція 

38.Стиль педагогічного спілкування в залежності від обставин, який поєднує 

в собі негативне ставлення до учнів і авторитарність в організації діяльності: 

          Спілкування-дистанція 

         Спілкування-залякування 

         Спілкування-загравання 

39.Невтручання в мову співрозмовника при слуханні називається: 

        Рефлексивне  

        Нерефлексивне 

        Резюмування 

40.Формулювання точності почутої інформації, коли вона видається 

зрозумілою, підсилення розуміння змісту бесіди: 

       Резюмування 

       Перефразування 

       Підбиття підсумків 

41.Стисла звітна розповідь про виконану роботу, аналіз та оцінка її 

результатів: 

        Звітна доповідь на зборах 

        Політична промова 

        Доповідь 



42.Публічний виступ, при якому висвітлюються і стисло оцінюються 

соціально-політичні події: 

         Політичний огляд 

        Усна політична інформація 

        Всі відповіді вірні 

43.Промова, яка має роз’яснювальний характер, стисла за часом і може бути 

заключною мобілізаційною, а може бути м’якого викладу: 

         Промова мітингова 

         Агітаційна промова 

          Пропагандистська промова 

44.Аргументований та систематизований виклад матеріалу з певною 

пізнавальною та політичною метою: 

         Лекція 

         Бесіда  

         Розмова телефоном 

45.Публічне обговорення у формі боротьби думок між його учасниками: 

         Бесіда 

        Диспут 

        Інтерв’ю 

46.Такий вид спілкування як прес-конференція відноситься до: 

        Монологічної форми спілкування 

        Діалогічної форми спілкування 

        Вільного типу спілкування 

47.Урочні, позаурочні, позашкільні – види діалогових технологій навчання та 

виховання поділяються на види за: 

          Формою проведення 

          Метою проведення 

          Характером діяльності 



48.Вид діалогових технологій навчання за характером, де створюється 

система запитань учнями, пошук інформації, відповіді на запитання педагогів 

тощо: 

        Репродуктивно-творчі 

        Асоціативно-прогностичні 

        Евристичні (пошукові)  

49.Хто створив одну з форм колективно-групового навчання – метод 

проектів: 

      Дж. Дьюї 

      В. Лай 

      Г. Віддоусон 

50.Метод обговорення, аналізу певного випадку і ситуації у зазначеній 

хронології, що включає в себе дослідницькі й аналітичні дії, які виконуються 

парами чи групами, отримав назву: 

            «Кейс-метод» 

            «Акваріум» 

             «Мозковий штурм» 

51.До якого з монологічних публічних виступів відноситься дана 

характеристика: стисла розповідь про пророблену роботу, аналіз та оцінка її 

результатів? 

           Звітна доповідь на зборах 

           Політична промова 

           Мітингова промова 

52.Дана форма монологічного публічного виступу присвячується актуальним 

питанням часу та висвітленню їх з позицій певних політичних рухів або 

загальнонаціональних інтересів: 

          Звітна доповідь на зборах 

          Політична промова 

          Лекція 



53.Даний монологічний публічний виступ має роз'яснювальний характер, 

стислий за часом, може бути закличним, але може мати й вигляд сердечного 

м'якого викладу будь-якої проблеми: 

          Агітаційна промова 

          Лекція 

          Мітингова промова 

54.У якого з давньогрецьких філософів найчастіше зустрічалась діалогічна 

форма у творах? 

          Сократа 

          Платона 

          Арістотеля 

55.До основних видів діалогічного мовлення не відносяться: 

         Агітаційна промова 

         Диспут 

         Інтерв’ю  

56.До діалогічних форм спілкування відносять: 

        Бесіду та  диспут 

        Мітингову промову 

         Лекцію 

57.Різновид публічного обговорення у формі боротьби думок між його 

учасниками: 

         Бесіда 

         Диспут 

         Інтерв’ю  

58.Інтерв’юеру обов’язково необхідно: 

         Дивитися у вічі 

        Дивитися вгору 

        Дивитися на камеру 

59.До методичних рекомендацій щодо роботи в парах не відносяться: 

         Дати можливість учням обговорити відповіді один за одним 



         Пари наводять свої аргументи, обмінюються ідеями 

         Прокоментувати роботу груп і дати оцінку їх діяльності 

60.За метою проведення діалогові технології поділяються на: 

          Актуалізувальні та формувальні 

          Корекційні, комбіновані та узагальнювальні 

          Усі відповіді вірні 

61.Даний прийом дає можливість дітям по черзі відповідати на запитання: 

         «Мікрофон» 

         «Коло ідей» 

         «Мозковий штурм» 

62.Який метод був розроблений Дж. Дьюї? 

         Метод проектів 

       Кейс-метод 

       Мікрофон 

63.Даний метод є одним із основних у кооперативно-груповому навчанні, 

оскільки він найповніше забезпечу взаємодію учасників навчального 

процесу: 

        Мікрофон 

        Кейс-метод 

        Метод проектів 

64.Як класифікуються проекти, коли в процесі роботи над ним знаходиться 

нова інформація? 

        Інформаційно-дослідницькі 

        Практико-орієнтовані 

        Творчі 

65.Даний метод став предметом дослідження відомих американських вчених 

М. Коула, Дж. Болдуіна, Е. Ріньяно, С. Лоуренса: 

           Мікрофон 

           Кейс-метод 

           Метод проектів 



66.Даний метод використовують при обговоренні, аналізі, певного випадку 

чи ситуації у зазначеній хронології, що включає в себе дослідницькі та 

аналітичні дії: 

           Метод проектів 

           Мікрофон 

           Кейс-метод 

67.«Кейсовий» метод навчання використовується для того, щоб: 

          Досягти повного розуміння тексту 

          Діяльність учня була спрямована на розвиток мислення 

          Навчання проходило в ігровій формі 

68.Т. Берд і Л. Томас вважають, що використання «кейс»- методу: 

          Забезпечує глибинний аналіз тексту та його розуміння 

           Залучає учнів брати участь в обговоренні 

           Всі відповіді вірні 

69.Даний метод діалового навчання застосовується в таких формах, як ділові 

ігри, кейс-метод, семінарські заняття: 

          Лекція 

         Дискусія 

          Інтерв’ю  

70.В основі цього типу дискусії лежить проблема, вирішення якої допомагає 

узагальнити, систематизувати знання учнів: 

           Дискусія-роздум 

           Дискусія-доказ 

          Дискусія-узагальнення 

71.Даний вид мови відповідає певним нормам і є свідченням мовної 

культури: 

          Літературна мова 

          Розмовна мова 

          Штучна мова 

72.До якостей голосу відносять: 



          Тембр, висоту, тональність 

           Інтонацію та темп 

          Дикцію 

73.Дані характеристики усного мовлення відрізняють одну людину від іншої: 

           Емоційно-естетичні особливості 

           Біофізичні особливості 

           Індивідуально-особистісні особливості 

74.Оптико-кінетична система знаків використовує: 

           Жести, міміку, пантоміміку 

           Якість голосу, діапазон 

            Покашлювання, сміх 

75.До візуальних видів невербальних комунікативних засобів відносяться: 

            Кінесика, проксеміка, засоби перетворення природної статури 

          Паралінгвістичні, екстралінгвістичні 

          Такесика 

76.Проксеміка це: 

           Рухи рук, голови, ніг, тулуба 

           Відстань до співрозмовника, кут повороту до нього 

           Одяг, зачіска, прикраси 

77.Жести поділяють на: 

           Ритмічні, емоційні, вказівні 

           Зображувальні та ритмічні 

           Усі відповіді вірні 

78.Як називається даний прийом саморегуляції організму, відповідно до 

якого, щоб діяти зібрано, необхідно розслабитися? 

           Релаксація 

           Мускульна мобілізація 

           Поринання в дитинство 

79.Як ще називають прийом «поринання в дитинство»: 

            Релаксація 



           Хвилинка пам’яті 

            Інфантилізація 

80.Малоефективна модель спілкування, за якої педагог постійно наголошує 

на своїй перевазі над учнями, виявляє до них зневажливе ставлення: 

          «Монблан» 

          «Китайська стіна» 

          «Локатор» 

81.Зі скількох етапів складається професійне педагогічне спілкування? 

            4 

            5 

            6 

82.Як називається етап педагогічного спілкування, коли в ньому відбувається 

завоювання ініціативи та встановлення емоційного і ділового контакту: 

        «Комунікативна атака» 

          Керування спілкуванням 

         Аналіз спілкування 

83.Даний стиль педагогічного спілкування характеризується поверховістю, 

депроблематизованим і безконфліктним спілкуванням з дітьми без чітко 

визначених комунікативних і педагогічних цілей: 

           Пасивний 

           Маніпулятивний 

           Конформістський 

84.З чим пов’язана реалізація комунікативних технологій навчання? 

           З вимогами до педагога 

           З рівнем знань учнів 

           З педагогічним оптимізмом 

85.У комунікативних технологіях діалогове навчання орієнтоване на: 

            Моделювання різних проектів 

            Безпосередній контакт педагога з дітьмий 

            Аналіз випадків, ситуацій 



86.Специфіка ігрових комунікативних технологій полягає в: 

            Віці дітей 

            Компетентності педагога 

            В їх опорі на механізми ігрової діяльності 

87.Основними ознаками інтерактивної моделі навчання є: 

            Взаємодія дітей з навчальним середовищем 

            Зміна взаємодії педагога і дітей 

            Усі відповіді вірні 

88.Хто з вітчизняних педагогів писав: «У грі розкривається перед дітьми світ, 

розкриваються творчі можливості особистості. Без гри немає і  не може бути 

повноцінного розумового розвитку. Гра – величезне світле вікно, через яке в 

духовний світ дитини вливається життєдайний потік уявлень, понять про 

навколишній світ. Гра – це іскра, що запалює вогник допитливості і любові 

до знань»: 

              В. Сухомлинський 

              К. Ушинський 

              Л. Виготський 

89.Форма відтворення предметного і соціального змісту професійної 

діяльності, моделювання систем і досвіду практики людини: 

               Рольова гра 

               Ділова гра 

              Організаційно-ділова 

90.На яких принципах будується ділова гра: 

              Колективної роботи 

              Демократичності та чесності 

              Усі відповіді вірні 

91.Мета даного типу ігор полягає в осмисленні, усвідомленні, повторенні, 

закріпленні навчального матеріалу; формуванні умінь та навичок творчого 

його застосування; навчанні діалектично мислити і співпрацювати один з 

одним, підвищувати пізнавальну активність: 



           Дидактична гра 

           Рольова гра 

           Ділова гра 

92.За допомогою даної форми гри розвиваються аналітичні здібності, 

формуються уміння приймати правильні рішення в різних ситуаціях 

навчально-виховного процесу: 

          Дидактична гра 

          Рольова гра 

          Ділова гра 

93.У чому сутність комунікативних технологій? 

        в створенні ситуації комфортного особистісно-значущого спілкування і 

взаємодії, на основі яких здійснюється навчально-виховний процес 

       у забезпеченні суб’єкт-об’єктного спілкування 

       у дисциплінуванні учасників 

94.У чому полягає специфіка ігрових комунікативних технологій? 

      у забезпеченні суб’єкт-об’єктного спілкування 

      в їх опорі на механізми ігрової діяльності, зокрема, актуалізацію 

емоційного змісту, пов’язаного з ідентифікацією з деякою роллю, активною 

взаємодією, досягненням індивідуального й загального «виграшу» 

      обидва варіанти вірні 

 95.Основою інтеракції є принцип: 

           наочності 

          багатосторонньої комунікації 

           всебічного розвитку 

96.У чому сутність ділової  гри як ігрової комунікативної технології? 

          в імітації професійно-педагогічної діяльності, пов'язаної з управлінням 

навчально-виховним процесом 

          у спільному вирішенні проблем на основі аналізу обставин та 

відповідної ситуації 

          у можливості поділитися своїм життєвим досвідом 



97.Ділові ігри будуються на принципах: 

          колективної роботи, практичної корисності, демократичності, 

гласності, змагальності, максимальної зайнятості кожного 

          систематичності, наочності, зв’язку з життям 

          логічності та послідовності, народності, диференціації 

 98.Специфічна форма взаємодії людей у процесі їхньої пізнавально-трудової 

діяльності – це: 

           комунікація 

           перцепція 

           імплементація 

99.Метою комунікації є: 

         досягнення взаєморозуміння чи забезпечення взаємодії; з'ясування 

позиції співрозмовника, досягнення взаєморозуміння, забезпечення взаємодії 

є глибинною схемою стратегії спілкування 

        організація позиції «ми» 

        розвиток емпатійних здібностей 

 100.Що таке особистісна орієнтація співрозмовників? 

       установлення фізичного контакту (рукостискання, тощо) 

       здатність бачити і розуміти співрозмовника 

       здатність висловити свою думку 

101.За якими критеріями розподіляються комунікативні діалогові технології?  

           формою проведення, характером діяльності, метою проведення, 

кількістю учасників, етапами отримання інформації 

          характером проведення, етапами проведення, засобами отримання 

зворотної інформації, характером взаємодії 

          формою пошуку, етапами діяльності, кількістю етапів, формою 

взаємодії, кількістю інформації 

 102.Комунікативні бар'єри спілкування – це: 

           Фізична перешкода 

           Психологічна перешкода 



           Інтерактивна перешкода 

 103.Який комунікативний бар'єр з'являється за невідповідності настрою, 

негативних емоцій, що порушують сприймання? 

             Естетичний бар'єр 

             Психологічний бар'єр 

              Емоційний бар'єр 

104.Які компоненти виділяють у структурі спілкування? 

            гностичний, афектний, практичний 

            гностичний, поведінковий, теоретичний 

            поведінковий, пізнавальний, розважальний 

105.Які характеристики усного мовлення виділяють? 

            естетичні, особистісні, професійні, соціальні, фізичні 

            емоційні, біологічні, індивідуальні, національні, соціальні 

            емоційно-естетичні, біофізичні, індивідуально-особистісні, соціально-

професійні, національно-соціальні 

106.Які види невербальних засобів спілкування визначено? 

          акустичні, жестикуляційні, екстралінгвістичні, мовні 

          візуальні, акустичні, тактильні, ольфакторні 

          візуальні, проксіметичні, екстралінгвістичні, ольфакторні 

107.Залежно від призначення жести поділяють на: 

        акустичні, екстралінгвістичні, символічні, індивідуальні 

        ритмічні, емоційні, екстралінгвістичні, ольфакторні, вказівні 

        ритмічні, емоційні, вказівні, зображувальні, символічні 

108.До монологічних комунікативних форм відносять: 

       доповідь, звітну доповідь на зборах, політичну промову, політичний 

огляд, мітингову, агітаційну промову, лекцію 

       доповідь, промову, лекцію, монолог, бесіду 

       розповідь, оголошення, дискусію, бесіду 

109.До діалогічних комунікативних форм відносять: 

       Бесіду, диспут 



       Лекцію, розповідь 

       Пояснення, інструктаж 

110.Питально-відповідна форма спілкування – це: 

           Розповідь 

           Пояснення 

           Бесіда 

111.У  чому  сутність комунікативних технологій? 

         в створенні ситуації комфортного особистісно-значущого спілкування і 

взаємодії 

         в активізації пізнавальної активності 

         в  розвитку мисленнєвих процесів 

112.На що орієнтоване діалогове навчання в  комунікативних технологіях? 

         на моделювання різних ситуацій 

         на безпосередній контакт учителя і дітей 

         на забезпечення дисципліни у навчальному процесі 

113.Що являє собою урок-аукціон? 

           учні змагаються за право отримання якогось значущого предмета, за 

що платять своїми знаннями з проблеми 

          урок проводиться у вигляді судового розгляду дій якогось 

літературного персонажу, ситуації 

           учитель виступає в якості ведучого прес-конференції, одна частина 

учнів – кореспонденти, а друга – експерти 

114.Інтерактивне навчання сприяє формуванню чого? 

          умінь та навичок, системи цінностей 

         створенню атмосфери співробітництва 

          усі варіанти вірні 

115.Організація інтерактивної комунікативної взаємодії передбачає: 

          моделювання різноманітних життєвих ситуацій, спільне вирішення, 

використання ділових, рольових  та дидактичних ігор 



          стимуляцію та розвиток пізнавальних інтересів як провідних мотивів 

навчання; задоволення пізнавальних потреб особистості 

          усі варіанти вірні 

116.Головна мета комунікації: 

         взаєморозуміння і взаємодія 

        обмін інформацією різного роду 

        соціалізація індивіда 

117.Що собою являє педагогічне спілкування? 

        це універсальна потреба людського буття, яка виникає і функціонує в 

різних формах людських відносин та виступає теоретичною основою 

комунікативних технологій 

     система соціально-психологічної взаємодії між педагогом та дітьми, 

спрямована на створення оптимальних соціально-психологічних умов для 

обопільної діяльності. 

      дія у педагогічному процесі, яка дає можливість кожному партнерові 

самовиразитись у спілкуванні 

118.Що породжує непрофесійне педагогічне спілкування? 

       страх, невпевненість, спричинює зниження працездатності 

       відчуженість, стійке негативне ставлення до педагога, навчання 

        усі варіанти вірні 

119.Головними ознаками педагогічного спілкування на суб'єкт-суб'єктному 

рівні є: 

       особистісна орієнтація співрозмовників та проникнення у світ почуттів 

і переживань, готовність прийняти точку зору співрозмовника 

      спілкування є суто діловим, стандартизованим, обмеженим вимогами 

рольових позицій 

      передбачає виконання певних нормативних функцій з виявом 

особистого ставлення, почуттів 

120.Педагогічну діяльність характеризують наступною структурою 

комунікативного впливу: 



           Кому – що – хто – повідомлення  

           Хто – кому – що – як – ефективність повідомлення  

           Що – як – ефективність повідомлення – кому – хто    

121.Що у структурі комунікативного впливу являє ХТО? 

             зміст комунікативного процесу 

             суб'єкт комунікативного впливу (педагог) 

             об’єкт комунікативного впливу 

122.Що собою являє персоніфікована манера висловлювання? 

            Особистісна рівність у діалогічному спілкуванні  

           Виклад інформації від першої особи, звертання педагога та дітей до 

особистого досвіду, висловлення не лише предметної думки, а й свого 

ставлення до неї 

           Визнання активної ролі, реальної участі дитини у процесі виховання 

123.Поліфонія взаємодії передбачає: 

            Можливість для кожного учасника комунікації викласти свою 

позицію, пошук рішень у процесі взаємодії з урахуванням думок кожного 

учасника 

            У процесі спілкування педагог веде діалог не лише з партнером, а й із 

собою 

           Передбачає готовність змінювати свої наміри, думки відповідно до 

зустрічних реакцій 

124.До якого терміну відносять перешкоди, що спричиняють опір партнера 

впливові співрозмовника.? 

           Педагогічний діалог 

          Бар'єри спілкування 

           Комунікація 

125.Невміння подолати комунікативні бар'єри, як правило, призводить до: 

         Малоефективних моделей спілкування 

         Відчуженості учасників спілкування 

         Не сприйняття у соціумі 



126.Який тип комунікативного бар'єру з’являється під час взаємодії педагога 

з дітьми, коли він чує лише себе, не реагує на учня, не усвідомлює його 

переживань та потреб? 

          «Тетерук» 

          «Гамлет» 

          «Монблан» 

127.Усталена система способів та прийомів, які використовує педагог під час 

взаємодії з дітьми: 

            Аспекти спілкування 

            Рівні спілкування 

            Стиль спілкування 

128.Діалогові технології кооперативного (групового) та колективно-

групового навчання покликані реалізувати які  завдання? 

           Збудження емоційної сфери учнів, надання дитині можливості 

самовиразитися 

           розвиток творчої уяви, формування навичок взаємодії та 

співробітництва 

          усі відповіді вірні 

129.Це комунікативна технологія навчання, за якою учні набувають знань і 

вмінь у процесі планування й виконання поступово ускладнених практичних 

завдань-проектів: 

               Особистісно орієнтована технологія 

       Технологія формування успішної особистості 

        Метод проектів 

130.Організація інтерактивного навчання передбачає: 

              Моделювання різноманітних життєвих ситуацій, спільне вирішення 

проблем на основі аналізу обставин та відповідної ситуації 

              Використання ділових, рольових  та дидактичних ігор 

              Усі варіанти правильні 

131.В основі дидактичних ігор є: 



             Змаганнях в знаннях 

             Отримання інформації 

             Уникнення бар'єрів спілкування 

132.Комунікативні технології навчання пов’язані з вимогами до педагога: 

              Активність й інтерактивність (взаємна і спільна активність) усіх 

суб’єктів  навчально-виховної діяльності, пріоритетність особистісного 

розвитку усіх учасників педагогічного процесу перед завданнями засвоєння 

знань 

             Відмова педагога від авторитарної позиції «всезнаючого», 

адаптивність освітнього середовища, педагогічний оптимізм 

             Обидві відповіді правильні 

 133.Усі види ігор є методами: 

           Інтерактивного навчання 

          Дистанційного навчання 

           Стаціонарного навчання 

134.Термін “інтерактив” – : 

          Німецького походження 

          Французького походження 

          Англійського походження 

135.Основою інтеракції є принцип багатосторонньої комунікації, де педагоги 

й діти є: 

          Рівноправними суб’єктами освітнього процесу 

          Педагоги мають більше прав 

          Перевага в правах надається дітям 

 136.У педагогічній діяльності труднощі можуть бути зумовленими: 

             Її предметним змістом, тобто рівнем та характером оволодіння 

педагогом тими знаннями, створення умов для засвоєння яких є основою 

його діяльності  

            Професійно-педагогічними уміннями, тобто способами та засобами 

педагогічного впливу на учнів 



           Обидві відповіді правильні 

137. Порівняння мети, засобів з результатами взаємодії, моделювання 

подальшого спілкування – це: 

            Керування спілкуванням 

            Аналіз спілкування 

           «Комунікативна атака» 

 138.Якого виду педагогічного спілкування не існує? 

            Спілкування-комунікація 

            Спілкування-загравання 

            Спілкування-дистанція 

 139.Якого з правил педагогічного спілкування не існує? 

           Ні в якому разі не спілкуватися з дитиною, яка має неохайний вигляд 

          Не принижуйте людську гідність 

          Дивіться на себе ніби збоку, постійно аналізуйте свої вчинки й дії 

140.Внутрішня мова: 

          Це мова про себе, для себе 

          Та, яку чує людина, що перебуває поряд з вами 

           Промовляється однією людиною при звертанні до іншої 

141.Мова щоденного вжитку, включає в себе діалектні та жаргонні вирази, 

що використовуються в певній місцевості або представниками певної 

професії чи виду діяльності – це: 

           Літературна мова 

           Зовнішня мова 

           Розмовна мова 

142.Важливе значення для процесу комунікації має: 

           Акустична система мови 

           Зовнішній вигляд співрозмовника 

           Фізіологічні властивості мовленнєвого апарату 

143.Паралінгвістична система мовлення – це: 



           Система вокалізації мовлення, що характеризується якістю голосу, 

його діапазоном, тональністю і виражає почуття та стани людини 

           Включення в мову пауз, інших нелінгвістичних компонентів 

           Звертання уваги на зовнішній вигляд співрозмовника 

144.Тактильні засоби спілкування – це: 

           Рухи рук, голови, ніг, тулуба, хода; вираз обличчя, очей;  поза, постава, 

положення голови 

           Мовні паузи, сміх, плач, подихи, кашель, ляскіт 

           Дотик, потиск руки, обійми, поцілунок 

145.Жести, що передають різні відтінки почуттів, називаються: 

           Емоційними 

           Вольовими 

           Рольовими 

146.Коли доречні зображувальні жести? 

          Ні в яких випадках не застосовуються 

          Якщо не вистачає слів 

          Завжди доречні 

147.Метод проектів був розроблений американським педагогом і 

психологом: 

         Я. Пуркіне в у першій половині ХІХ століття 

         К. Карус в ХХ столітті 

         Дж. Дьюї у другій половині ХІХ століття 

148.Алгоритм проведення дискусії: 

         Виступ 3-4 учасників дискусії з проблеми, постановка запитань, обмін 

думками, виступ інших учасників дискусії 

        Зіставлення отриманих результатів з поставленими завданнями, 

намагання сформулювати висновки, рішення, аналіз і оцінювання отриманих 

результатів 

         Обидві вище зазначені відповіді правильні 

149.Чи потребує дискусія заздалегідь підготовленої проблемної ситуації? 



         Звичайно 

        Ні, не потребує 

        Дивлячись, який випадок 

150.Проблема, яка вирішується на такій дискусії, має декілька шляхів її 

вирішення, дає можливість сформулювати різні варіанти висновків, що 

основані на суб’єктивних позиціях учнів – це: 

           Дискусія-роздум 

           Дискусія-доказ 

           Дискусія-узагальнення 

151.Створення системи запитань учнями, пошук інформації, пошук 

відповідей на запитання вчителя, рецензування відповідей, внесення 

коректив – це які діалогові форми? 

             Евристичні (пошукові) 

             Дослідницькі 

             Репродуктивно-творчі 

152.Поєднання різних видів діалогового навчання характерне для яких 

діалогових форм? 

               Корекційних 

               Комбінованих 

               Формувавльних 

153.Узагальнення й обґрунтування власних позицій і позицій товаришів, 

створення й заповнення таблиць, схем з обґрунтуванням характерне для яких 

діалогових форм? 

               Комбінованих 

               Формувавльних 

               Узагальнувальних 

154.Навчальні проекти класифікуються за якими видами? 

              Інформаційно-дослідницькі (дослідницька робота учня, огляд 

певного матеріалу з теми); практико-орієнтовані (знаходження нової 

інформації) 



 Творчі (повідомлення, перегляд кінофільмів, конкурс творчих робіт, 

КВК, творча лабораторія, конкурси загадок, віршів, вікторини); ігрові 

(рольові та дидактичні ігри, інсценізації епізодів твору, розігрування 

текстових діалогів) 

             Усі варіанти вірні 

155.Кейс-метод забезпечує: 

            Глибинний аналіз тексту та його розуміння; залучає учнів брати 

участь в обговоренні 

            Надає можливість учням самостійно робити висновки й узагальнення, 

вирішувати проблеми, які ставить автор у творі 

              Обидві відповіді вірні 
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ПІСЛЯМОВА 

         У посібнику «Новітні комунікативні технології», на основі аналізу 

великої кількості психолого-педагогічних наукових джерел, розкрито 

теоретико-методологічні та методичні засади комунікативних технологій, 

засвоєння яких сприятиме реалізації компетентнісного підходу до вирішення 

корекційно-виховних та розвивальних завдань формування особистості в 

сучасних умовах, розвитку у майбутніх фахівців аналітичного мислення, 

практичних умінь та навичок, необхідних для успішної організації 

комунікативної взаємодії.     

  Глибоко розкрито теоретичні основи комунікативних технологій: 

сутність понять «комунікація», «спілкування», «педагогічне спілкування», 

бар'єри та моделі спілкування, труднощі, стадії, стилі та правила 

педагогічного спілкування. 

Виокремлено та охарактеризовано основні комунікативні методи, 

форми та засоби. Визначено та розкрито роль ігрових комунікативних 

технологій у навчально-виховному процесі. Акцентовано увагу на їх 

інтерактивному характері, що сприяє розвитку пізнавального інтересу, 

активізації взаємодії учасників, глибокому засвоєнню теоретичних положень 

та формуванню відповідних умінь та навичок як застосування знань у 

практичній діяльності, так і формуванню моральної поведінки.   

 До кожної теми, з метою моніторингу знань, подано завдання для 

самоперевірки засвоєного матеріалу. Їх виконання сприятиме об’єктивній 

самооцінці та подальшому самоудосконаленню знань з теми. 

Посібник має чітку структуру, визначається логічністю та 

послідовністю викладу змісту матеріалу.  

Велика практична значущість посібника. Він надасть допомогу 

студентам у підготовці до практичних та лабораторних занять,  у формуванні 

необхідних комунікативних умінь та навичок. Посібник буде корисним 

психологам, педагогам, оскільки сприятиме розширенню їх психолого-

педагогічної ерудиції та компетентності. 
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Додаток А 

Словник комунікативних термінів 

Адресант – один із комунікантів; той, хто породжує висловлення, тобто 

мовець або автор тексту. У дискурсі відбувається розщеплення адресанта на 

реальну особистість того, хто породжує повідомлення; функцію адресанта 

(автора) як відображення в тексті його світогляду, оцінок, позицій і 

сприйняття такої функції реальним адресатом. 

Селіванова О. Сучасна лінгвістика: термінологічна енциклопедія. – Полтава: 

Довкілля – К., 2006. – С. 14. 

Адресат – один із комунікантів, на якого спрямована й розрахована 

мовленнєва дія того, хто породжує висловлення, тобто співрозмовник або 

читач, реципієнт повідомлення. Залежно від способу адресованості реальний 

адресант може бути конкретним, груповим або масовим за умови 

адресованості будь-кому. 

Селіванова О. Сучасна лінгвістика: термінологічна енциклопедія. – Полтава: 

Довкілля – К., 2006. – С. 15-16. 

БАГАТСТВО МОВЛЕННЯ– одна з якостей мовлення, ознака високої 

мовної компетенції людини. Багатство мовлення полягає у використанні 

великої кількості мовних одиниць (слів, словосполучень, речень), різних за 

смислом і будовою, відсутності невиправданих повторень слів, однотипних 

синтаксичних конструкцій. Багатство мовлення пов’язане із змістовністю, 

послідовністю, точністю, виразністю, доречністю, правильністю інформації 

(усної чи писемної), які формуються на основі літературної мови як 

акумулятора людських знань. 

Словник-довідник української лінгводидактики: навчальний посібник 

/ кол. авторів за ред. М. Пентилюк. – К.: Ленвіт. 2003. – С. 20. 



ВЕРБАЛЬНА КОМУНІКАЦІЯ – цілеспрямована лінгвопсихоментальна 

діяльність адресанта й адресата у процесі інформаційного обміну та впливу 

на співрозмовника за допомогою знаків природної мови. Інформаційний 

обмін передбачає передачу різних змістів: денотативного, конототивного, 

прагматичного, естетичного і т. ін. - і спонукає до певної «відповідної» дії. 

Вплив адресата має на меті коригування його актуальної поведінки, зміну 

структур і сценаріїв свідомості, психологічних станів, оцінок тощо. 

Селіванова О. Сучасна лінгвістика: термінологічна енциклопедія. – Полтава: 

Довкілля – К., 2006. – С. 58. 

ВИРАЗНІСТЬ МОВЛЕННЯ– комунікативна якість писемного чи усного 

мовлення. Полягає в доборі мовленнєвих одиниць (слів, речень), що 

найточніше, оригінально, переконливо передають думку висловлювання, 

привертають увагу читачів або слухачів, впливають на їхні емоції та почуття. 

В основі В. м. лежать деяка незвичність, новизна, своєрідність. 

Словник-довідник української лінгводидактики: навчальний посібник 

/ кол. авторів за ред. М. Пентилюк. – К.: Ленвіт. 2003. – С. 28. 

ВНУТРІШНЄ МОВЛЕННЯ (ЕНДОФАЗІЯ) – механізм розумової 

діяльності людини; беззвучне мовлення, основними функціями якого є 

опрацювання й усвідомлення інформації, планування програми майбутнього 

мовленнєвого висловлювання. 

Выготский Л.С. Мышление и речь // Собр. соч. – М., 1982.; Лурия А.Р. Язык и 

сознание / под ред. Е.Д. Хомской. – Ростов-н/Д., 1998.; Синиця І.О. 

Психологія усного мовлення учнів 4-8 класів. – К.. 1974. 

ВНУТРІШНІЙ ЛЕКСИКОН – вербалізована частина етносвідомості чи 

свідомості носія мови, організований упорядкований фонд номінативних 

одиниць і знань, які вони позначають. 



Селіванова О. Сучасна лінгвістика: термінологічна енциклопедія. – Полтава: 

Довкілля – К., 2006. – С. 68. 

ВОЛОДІННЯ МОВОЮ– вміння виражати заданий зміст різними 

способами; розрізняти зовнішньо схожі, але різні за значенням 

висловлювання і знаходити спільне значення у зовнішньо різних 

висловлюваннях; відрізняти правильні мовні структури від неправильних; 

вибрати з усіх можливих мовних засобів такий, який найбільшою мірою 

відповідає соціальним, територіальним та іншим особливостям ситуації 

спілкування і з найбільшою повнотою виражає особистісні характеристики її 

учасників. 

Струганець Л.В. Культура мови. Словник термінів. – Тернопіль: Навчальна 

книга – Богдан, 2000. – С. 14. 

ГІПЕРТЕКСТ – 1) особливий метод побудови інформаційних систем, що 

забезпечує прямий доступ до інформації на підставі логічного зв’язку між її 

блоками;2) система представлення текстової та мультимедійної інформації у 

вигляді мережі пов’язаних між собою текстових й інших файлів, яка 

застосовує нелінійний, асоціативно-фрагментарний імережний принципи 

репрезентації інформації; 3) особливий універсальний інтерфейс, що 

характеризується високим ступенем інтерактивності. 

Селіванова О. Сучасна лінгвістика: термінологічна енциклопедія. – Полтава: 

Довкілля – К., 2006. – С. 86. 

ГРАМАТИЧНІ НОРМИ – поділяються на морфологічні (правильне 

вживання морфем) і синтаксичні (усталені зразки побудови словосполучень, 

речень). 

Шевчук С.В. Українське ділове мовлення: навч. посібник. – К.: Літера, 2000. – 

С. 6. 



ДИСКУРС – сукупність взаємопов’язаних висловлювань (текстів), що 

реалізуються в певних соціально-культурних, часових і просторових умовах з 

урахуванням діяльності учасників комунікації (адресата й адресанта); процес 

вербального й невербального спілкування. Мінімальною одиницею Д. є 

мовленнєвий акт. 

Зеленько А.С. Українська енциклопедія юного філолога (мовознавця). – 

Луганськ, 2000. Штерн І.Б. Енциклопедичний словник для фахівців з 

теоретичних гуманітарних дисциплін та гуманітарної інформатики. – К., 

1998. Єрмоленко С.Я., Бибик С.П., Тодор О.Г. Українська мова. Короткий 

тлумачний словник лінгвістичних термінів. – К., 2001. 

Дискусія– усна (або писемна) форма організації мовлення, у процесі якої 

розглядаються протилежні точки зору; комунікативна взаємодія групи учнів, 

що організовується для обміну думками, обговорення спірного питання. 

Форми навчання в школі: кн. для вчителя / Ю.І. Мальований, В.Є. Римаренко, 

Л.П. Вороніна та ін.; за ред Ю. Мальованого. – К, 1992. Словник-довідник з 

української лінгводидактики: навчальний посібник / кол.авторів за ред. 

М.І. Пентилюк. – К.: Ленвіт, 2003. 

Диспут – форма організації попередньо підготовленого публічного 

обговорення складного суперечливого питання (про переглянутий кінофільм, 

виставу тощо), у ході якої наявні різні (іноді протилежні) погляди. Диспутом 

називають форму навчання (урок), що будується на основі заздалегідь 

підготовленої дискусії й передбачає обговорення складного питання. Мета 

диспуту – надати можливість колективно пройти шляхом пошуку істини. 

Томан Іржі. Мистецтво говорити. – К.., 1989. Форми навчання в школі: кн. 

для вчителя / за ред. Ю.І. Мальованого. – К., 1992. 

ДІАЛОГ – форма мовлення; ситуаційно зумовлене спілкування двох або 

кількох осіб, комунікативні ролі яких інверсуються (мовець стає адресантом, 



а адресат перетворюється на мовця, адресатом якого є перший мовець), за 

умови визнання учасниками спілкування спільної мети й напрямку 

комунікації. 

Селіванова О. Сучасна лінгвістика: термінологічна енциклопедія. – Полтава: 

Довкілля – К., 2006. – С. 128. 

ДІЄВІСТЬ МОВИ – комунікативна якість такої мови, що спонукає адресата 

до зміни поведінки — зовнішньої (вчинків, дій) чи внутрішньої (думок, 

поглядів, настроїв). 

Струганець Л.В. Культура мови. Словник термінів. – Тернопіль: Навчальна 

книга – Богдан, 2000. – С. 17. 

ДОРЕЧНІСТЬ МОВИ – комунікативна якість мови; добір, організація 

мовних засобів, що роблять мову відповідною меті, умовам, ситуації спілку-

вання. Розрізняють доречність стильову, контекстуальну, ситуативну, 

особистісно-психологічну. 

ДОРЕЧНІСТЬ МОВЛЕННЯ – неодмінна ознака стилістично досконалого, 

довершеного, бездоганного за своїм змістом і структурою мовлення, яка 

найбільше відповідає тій конкретній ситуації, за якої і задля якої реалізується 

мовлення. 

Дудик П.С. Стилістика української мови: навчальний посібник. – К.: Вид. 

центр „Академія”, 2005. – С. 355. 

ДОСТАТНІСТЬ МОВИ – комунікативна якість мови, яка виражає 

поняття кількості мовної інформації і відповідає вимогам певного 

функціонального стилю літературної мови, логічній завершеності думки. 

Дудик П.С. Стилістика української мови: навчальний посібник. – К.: Вид. 

центр „Академія”, 2005. – С. 355. 



ДОСТУПНІСТЬ МОВИ – комунікативна якість мови; здатність даної 

форми мови бути зрозумілою комунікантам, полегшувати сприйняття 

вираженої інформації; відповідність повідомлення комунікативній 

сприйнятливості. 

Дудик П.С. Стилістика української мови: навчальний посібник. – К.: Вид. 

центр „Академія”, 2005. – С. 355. 

ДОЦІЛЬНІСТЬ МОВИ– комплекс комунікативних якостей, який виникає у 

процесі спілкування. Доцільність зумовлюєтьсямовною свідомістю, 

функціональними стилями, соціальними ролями, ситуацією 

спілкування, різноманітністю комунікативних завдань та умов. 

Дудик П.С. Стилістика української мови: навчальний посібник. – К.: Вид. 

центр „Академія”, 2005. – С. 355. 

ЕКСПРЕСИВНІСТЬ – ознака інтенсифікації значення слів за шкалою 

зменшення чи збільшення денотативних і конототивних 

ознак,зокремалогічного змісту,оцінок й емотивності. Експресивність 

переважно пов’язується з різними видами оцінок й емоціями суб’єкта 

мовлення й є засобом увиразнення тексту. Експресивність у цьому значенні 

вважається ширшою за емоційність за рахунок експресивізації логічних 

компонентів. 

Селіванова О. Сучасна лінгвістика: термінологічна енциклопедія. – Полтава: 

Довкілля – К., 2006. – С. 140. 

ЕМОЦІЙНІСТЬ МОВИ – комунікативна якість мови, що виражає 

індивідуальний лад почуттів, переживань, настроїв, суб'єктивне ставлення 

особистості до висловлюваного, уникання експресивного дисонансу. 

Селіванова О. Сучасна лінгвістика: термінологічна енциклопедія. – Полтава: 

Довкілля – К., 2006. – С. 143. 



ЕСТЕТИЧНІСТЬ МОВИ– комунікативна якість мови; оптимальний відбір 

й організація відповідно до комунікативних умов і завдань самого змісту, 

оптимальне мовне оформлення змісту, гармонія та цілісність тексту, 

якісність його зовнішнього оформлення у писемній формі і виконання в 

усній. 

Струганець Л.В. Культура мови. Словник термінів. – Тернопіль: Навчальна 

книга – Богдан, 2000. – С. 11. 

ЕФЕКТИВНІСТЬ КОМУНІКАЦІЇ – комунікативний параметр, що 

визначає досягнення комунікативного співробітництва (кооперації) між 

адресантом й адресатом і спрямований на такий спосіб організації 

концептуальної структури тексту, який сприяє розумінню тексту з 

мінімальними зусиллями для читача. 

Селіванова О. Сучасна лінгвістика: термінологічна енциклопедія. – Полтава: 

Довкілля – К., 2006. – С. 152. 

ЗМІСТОВНІСТЬ МОВИ – комунікативна якість мови, що визначається 

інформаційним наповненням висловлюваного, відповідністю його темі 

повідомлення. 

Струганець Л.В. Культура мови. Словник термінів. – Тернопіль: Навчальна 

книга – Богдан, 2000. – С. 24. 

ЗМІСТОВНІСТЬ МОВЛЕННЯ – глибоке осмислення теми й головної 

думки висловлювання, докладне ознайомлення з наявною інформацією цієї 

теми; різнобічне та повне розкриття теми, уникнення зайвого. 

Шевчук С.В. Українське ділове мовлення: навч. посібник. – К.: Літера, 2000. – 

С. 12. 



ЗМІСТОВНО-КОНЦЕПТУАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ – різновид текстової 

інформації, яка породжується й інтерпретується шляхом складної 

синтетичної конденсації й когнітивної переробки змісту на підставі 

авторського задуму чи інтерпретаційного фільтра читача. З. і. повідомляє про 

індивідуально-авторське осмислення відношень змістовно-фактуальної 

інформації, розуміння зв’язків причини й наслідку представлених у тексті 

подій, усвідомлення їх значущості в житті людини й народу. З. і. є 

глобальною, перерваною, експліцитно-імпліцинтою, адже вона поширена в 

цілому тексті пунктирно і репрезентована піковими моментами вербалізації. 

Селіванова О. Сучасна лінгвістика: термінологічна енциклопедія. – Полтава: 

Довкілля – К., 2006. – С. 167. 

ЗМІСТОВНО-ПІДТЕКСТОВА ІНФОРМАЦІЯ – різновид текстової 

інформації, яка ґрунтується на вербальній організації тексту й формується 

шляхом її змістовної модифікації без збільшення знакового обсягу. 

Селіванова О. Сучасна лінгвістика: термінологічна енциклопедія. – Полтава: 

Довкілля – К., 2006. – С. 167. 

ЗМІСТОВНО-ФАКТУАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ – різновид текстової 

інформації, яка є повідомленням про факти, події, процеси, явища у 

текстовому, змодельованому авторською свідомістю світі. Оптимізує 

інформаційний баланс тексту й читача, оскільки вона легше сприймається, не 

потребує залучення допоміжної інформації, ґрунтується на досвідних 

знаннях адресантів, їхньому розумінні явищ дійсності. 

Селіванова О. Сучасна лінгвістика: термінологічна енциклопедія. – Полтава: 

Довкілля – К., 2006. – С. 167. 

ІДІОЛЕКТ (від гр. іdios — свій, своєрідний, особливий і (діалект), 

індивідуальний стиль) – сукупність формальних і стилістичних 

особливостей, характерних для мови окремої людини. Властиві кожному 



мовцеві манера висловлюватися, спілкуватись у різних ситуаціях, своєрідний 

словник. 

Струганець Л.В. Культура мови. Словник термінів. – Тернопіль: Навчальна 

книга – Богдан, 2000. – С. 24. 

ІНТЕНСИВНІСТЬ МОВЛЕННЯ (від лат. іntensіо – напруження, 

посилення) – сила вимови звуків, слів, мовних тактів, що залежить від 

амплітуди коливань голосових зв'язок і пов'язана з особливостями мовного 

дихання. 

Краткий психологический словарь / Сост. Л.А. Карпенко; под общ. ред. 

А.В. Петровского. – М.: Политиздат, 1985. – С. 121. 

ІНТЕРАКТИВНІСТЬ – текстово-дискурсивна категорія, представлена 

суб’єктно-об’єктно-суб’єктною взаємодією адресанта й адресата на підставі 

знакового континууму тексту, інтенцій, стратегій, тактик комунікації та 

програми адресованості повідомлення тексту. 

Селіванова О. Сучасна лінгвістика: термінологічна енциклопедія. – Полтава: 

Довкілля – К., 2006. – С. 185. 

КОМУНІКАНТ– особистість, яка здійснює комунікативний акт передчаі 

інформації або сприймає й інтерпретує її. 

Селіванова О. Сучасна лінгвістика: термінологічна енциклопедія. – Полтава: 

Довкілля – К., 2006. – С. 232. 

КОМУНІКАТИВНА КОМПЕТЕНЦІЯ – здатність мобілізувати 

різноманітні знання мови (мовну компетенцію), паравербальних засобів, 

ситуації, правилі норм спілкування у відповідних контекстах чи ситуаціях. 

Комунікативна компетенція передбачає володіння не лише знаннями, а й 

уміннями й навичками побудови інтенційно-стратегічної програми 



комунікації, дотримання її і контролю за нею у процесі спілкування; 

орієнтації на співрозмовника, передбачення його реакції; вибору мовних і 

паравербальних засобів комунікації і їхнього декодування; подолання 

комунікативних перешкод, усунення комунікативних шумів, виходу із 

комунікативного цейтноту тощо. К. к. складається з мовленнєвої компетенції 

(уміння застосовувати знання мови на практиці, користуватися мовними 

одиницями), мовної компетенції (знання одиниць мови та правил їх 

поєднання), предметної компетенції (уміння на основі активного володіння 

загальною лексикою відтворювати в свідомості картину світу), прагматичної 

компетенції (здатність до здійснення мовленнєвої діяльності, зумовленої 

комунікативною метою, до вибору необхідних форм, типів мовлення, 

урахування функціонально-стильових різновидів мовлення). 

Словник-довідник з української лінгводидактики: навчальний посібник 

/ кол. авторів за ред. М. Пентилюк. – К.: Ленвіт. 2003. – С. 69.; Селіванова 

О. Сучасна лінгвістика: термінологічна енциклопедія. – Полтава: Довкілля – 

К., 2006. – С. 233. 

КОМУНІКАТИВНА ПОВЕДІНКА– сукупність правил і традицій 

вербального і невербального спілкування, що склалися в тому або іншому 

соціумі і реалізуються у процесі комунікації. 

Словник-довідник з української лінгводидактики: навчальний посібник 

/ кол. авторів за ред. М. Пентилюк. – К.: Ленвіт. 2003. – С. 70. 

КОМУНІКАТИВНИЙ НАМІР (ІНТЕНЦІЯ) – конкретно визначена мета 

висловлювання мовця, що є регулятором мовленнєвої поведінки партнерів. 

На визначення комунікативних намірів впливають мотивація, потреба, умови 

ситуації та ін. 

Словник-довідник української з лінгводидактики: навчальний посібник 

/ кол. авторів за ред. М. Пентилюк. – К.: Ленвіт. 2003. – С. 72. 



КОМУНІКАТИВНІ ЯКОСТІ МОВИ – реальні властивості, характеристики 

її змістового наповнення і формального вираження, що складаються на 

основі певних типів відношень (“мова — мовлення”, “мова — мислення”, 

“мовлення — дійсність”, “мова — людина (адресат)”, “мова — умови 

спілкування” та ін.). Розрізняють такі комунікативні якості 

мови: правильність, точність, логічність, чистота, образніст, виразність 

та ін. 

Струганець Л.В. Культура мови. Словник термінів. – Тернопіль: Навчальна 

книга – Богдан, 2000. 

КОМУНІКАЦІЯ (від лат. соmmипісо — спілкуюсь з кимось) – спілкування, 

передача інформації, думок, почуттів, волевиявлень людини. Розрізняють 

міжособистісну, масову комунікацію – за типом відносин між учасниками; 

мовленнєва (письмова й усна) – за засобом; в) паралінгвістична (жести, 

міміка); г) речово-знакова (продукти виробництва, образотоворчого 

мистецтва та ін.). 

Струганець Л.В. Культура мови. Словник термінів. – Тернопіль: Навчальна 

книга – Богдан, 2000. 

КОНТАКТНЕ (ОСОБИСТІСНЕ) СПІЛКУВАННЯ – це таке спілкування, 

у процесі якого в людини, яка вступає в контакт, проявляється доброта як 

якість її особистості. Основна мета особистісного спілкування – забезпечення 

існування і представлення його внутрішнього світу, а тим самим і 

особистості. В умовах контактного спілкування виробляються специфічні 

межі не лише зовнішньої поведінки, а й „дозволеного” та „очікуваного” в цій 

групі розкриття внутрішнього світу особистості на межі її суверенності. 

Загальна психологія: навч. посібник / О. Скрипченко, Л. Долинська, 

З. Огороднійчук та ін. – К.: „А.П.Н.”, 2002. – С. 399. 



КОНТЕКСТ – сукупність умов висловлювання. Контекст може бути явним 

(експліцитним) – вербальним і невербальним, таким, що підлягає 

спостереженню, прихованим (імпліцитним), таким, що не підлягає 

безпосередньому спостереженню. У процесі навчання мови необхідно 

враховувати обидва види контексту: аналізувати мовні одиниці у 

взаємозв’язку та взаємозумовленості, з урахуванням ситуації спілкування, 

розуміти прихований зміст висловлювання. 

Українська мова. Короткий тлумачний словник лінгвістичних термінів / за 

ред. С.Я. Єрмоленко. – К.: Либідь, 2001. – С. 224.; Словник-довідник з 

української лінгводидактики: навчальний посібник / кол. авторів за ред. 

М. Пентилюк. – К.: Ленвіт. 2003. – С. 73. 

КРЕАТИВНІСТЬ – 1) мовна здатність людини породжувати і розуміти 

безкінечну кількість висловлень з огляду на кінцеве число мовних засобів; 2) 

принцип залучення нової інформації, отримання нових знань і створення 

нових позначень цих знань. 

Селіванова О. Сучасна лінгвістика: термінологічна енциклопедія. – Полтава: 

Довкілля – К., 2006. – С. 269. 

Культура – це сукупність матеріальних і духовних цінностей, створених 

усіма видами перетворюючої діяльності людини і суспільства. 

Мойсеюк Н.Є. Педагогіка: навчальний посібник. – 4–те видання, доповнене. –

 К., 2003. 

Культура мови– наука, шо вивчає функціонування мови з суспільстві з 

погляду її нормативності й передбачає правила користування літературною 

мовою: правила вимови, наголошення, слововживання, формотворення, 

побудови словосполучень і речень К. м. сприяє реальному втіленню в мовній 

практиці норм літературної мови, проведенню цілеспрямованої мовної 

політики. К. м. вивчає якості мовлення, забезпечує розвиток комунікативних 



умінь і навичок учнів, засвоєння таких якостей мовлення, як точність, 

логічність, чистота, виразність, образність та ін. 

Пентилюк М.І. Культура мови і стилістика. – К.: Вежа, 1994. 

Культура мовлення– дотримання літературних норм вимови, наголошення, 

слововживання, побудови словосполучень, речень, текстів; нормативність 

усної й писемної мови, шо виражається в її правильності, точності, ясності, 

чистоті, логічності, доречності, виразності, а також у різноманітності 

граматичних конструкцій, багатстві словника, дотриманні в писемному 

мовленні орфографічних і пунктуаційних норм. 

Пентилюк М.І. Культура мови і стилістика. - К., 1994. 

ЛЕКСИКО-ФРАЗЕОЛОГІЧНІ НОРМИ– норми вживання слів і 

фразеологізмів у властивому їм значенні і норми сполучуваності слів і 

фразеологізмів з іншими словами в реченні. 

Словник – довідник з культури української мови / Д. Гринчишин, 

А. Капелюшний, О. Сербенська, З. Терлак. – К.: Знання, 2004. – С. 11. 

ЛЕКСИЧНІ НОРМИ– узагальнене вживання словесних одиниць у 

відповідному значенні. 

Єрмоленко С. Я., Бибик С. П., Тодор О.Г. Українська мова. Короткий 

тлумачний словник лінгвістичних термінів / за ред.. С. Я. Єрмоленко. – К.: 

Либідь, 2001. – С. 107. 

ЛІТЕРАТУРНА МОВА– 1. Наддіалектна, унормована, відшліфована форма 

загальнонародної мови, яка характеризується поліфункціональністю, 

стилістичною диференціацією і тенденцією до регламентації. Літературна 

мова обслуговує основні сфери діяльності, культурні потреби народу. 2. Це 



найдосконаліша форма загальнонародної мови, яка відзначається високим 

ступенем нормативності і має розгалужену систему функціональних стилів. 

Струганець Л.В. Культура мови. Словник термінів. – Тернопіль: навчальна 

книга – Богдан, 2000. – С. 34. 

МІЖКУЛЬТУРНА КОМУНІКАЦІЯ – різновид 

комунікації,протиставлений монокультурній комунікації, який 

характеризується належністю співрозмовників до різних культур. 

Селіванова О. Сучасна лінгвістика: термінологічна енциклопедія. – Полтава: 

Довкілля. – К., 2006. – С. 348. 

МІЖМОВНА ПОЛІСЕМІЯ– багатозначність, наявність кількох значень у 

мовній одиниці, характерне кільком мовам. 

Літературознавчий словник-довідник / Р.П. Гром’як, Ю.І. Ковалів та ін. – К.: 

ВЦ „Академія”, 1997. – С. 560. (Nota bene) 

МІЖОСОБИСТІСНЕ СПІЛКУВАННЯ – характерне для первинних груп, 

в якихусі члени підтримують між собою безпосередні контакти і спілкуються 

одиніз одним. 

Загальна психологія: підручник для студентів вищих навч. закладів / 

С.Д. Максименко, В.О. Зайчук та ін.; за заг. ред. акад. С.Д. Максименка. – К.: 

Форум, 2000. – С. 144. 

МОВА–1. Система знаків із закодованими у ній результатами пізнання 

людиною дійсності (система правил), система специфічних національних 

особливостей, характеристик. 2. Складне суспільне явище, в якому 

розрізняють такі ознаки: а) найважливіший засіб людського спілкування та 

об’єднання людей у спільноту; б) засіб самоідентифікації й вираження 



ментальності нації; в) засіб формування й розвитку думки, здійснення 

пізнавальної діяльності. 

Короткий тлумачний словник лінгвістичних термінів / за ред. 

С.Я. Єрмоленко. – К.: Либідь, 2001; Струганець Л.В. Культура мови. Словник 

термінів. – Тернопіль: навчальна книга – Богдан, 2000. – С. 37. 

МОВЛЕННЄВА КОМПЕТЕНЦІЯ– складова комунікативної компетенції; 

діяльність людини, спрямована на розуміння або створення тексту (усного чи 

писемного), що здійснюється в процесі мовленнєвої діяльності. 

Словник-довідник з української лінгводидактики: навчальний посібник / кол. 

авторів за ред. М. Пентилюк. – К.: Ленвіт. 2003. – С. 83. 

МОВЛЕННЄВА СИТУАЦІЯ– сукупність позалінгвістичних чинників, що 

зумовлює потребу у висловлюванні. М.с. може створюватися штучно на 

уроці з метою розвитку комунікативних умінь і навичок. 

М. с. забезпечує мотивацію навчання української мови, стимулює 

мовленнєву активність учнів. 

Словник-довідник з української лінгводидактики: навчальний посібник 

/ кол.авторів за ред. М. Пентилюк. – К.: Ленвіт. 2003. – С. 83. 

МОВЛЕННЄВИЙ ВПЛИВ – мовленнєва дія адресанта. Керована цільовою 

установкою мовного спілкування. Спрямована на зміну 

поведінки,психологічних станів, свідомості адресата, оцінки ним певного 

явища і т. ін. 

Селіванова О. Сучасна лінгвістика: термінологічна енциклопедія. – Полтава: 

Довкілля – К., 2006. – С. 355. 

МОВЛЕННЄВИЙ ЕТИКЕТ– мікросистема національно-специфічних 

стереотипних стійких формул спілкування, прийнятих суспільством для 



встановлення контакту співрозмовників, дотримання або ж 

припиненняспілкування. 

Словник-довідник з української лінгводидактики: навчальний посібник / кол. 

авторів за ред. М. Пентилюк. – К.: Ленвіт. 2003. – С. 84. 

МОВЛЕННЄВИЙ ЖАНР – одиниця мовлення як системно організованої 

репрезентації мови, дискурсивний інваріант, зразок ідеальної природи, що 

характеризується певним тематичним змістом, композиційною структурою, 

відбором фонетичних, лексико-фразеологічних, граматичних, стилістичних 

засобів й інтенційно-прагматичними особливостями. 

Селіванова О. Сучасна лінгвістика: термінологічна енциклопедія. – Полтава: 

Довкілля – К., 2006. – С. 356. 

МОВЛЕННЄВІ ПОМИЛКИ – ненавмисні відхилення мовлення від норм 

мовної системи й узусу сфери спілкування, стилістичних норм, не викликані 

зміненими станами свідомості, патологією. 

Селіванова О. Сучасна лінгвістика: термінологічна енциклопедія. – Полтава: 

Довкілля – К., 2006. – С. 359. 

МОВЛЕННЄВІ УМІННЯ– уміння аналізувати тексти-взірці різних типів і 

стилів мовлення, визначати функції мовних одиниць у тексті, створювати 

власні висловлювання відповідно до мовленнєвої ситуації. 

Словник-довідник з української лінгводидактики: навчальний посібник / кол. 

авторів за ред. М. Пентилюк. – К.: Ленвіт. 2003. – С. 85. 

Мовна діяльність– мовне спілкування в конкретних ситуаціях, у яких 

реалізується необмежена можливість створення нових змістів, нових текстів 

із обмеженої кількості одиниць мовної структури. 



Єрмоленко С. Я., Бибик С. П., Тодор О.Г. Українська мова. Короткий 

тлумачний словник лінгвістичних термінів / за ред.. С. Я. Єрмоленко. – К.: 

Либідь, 2001. – 224 с. 

Мовний етикет– національно-специфічні правила мовної поведінки, що 

реалізуються у прийнятих суспільством ситуаціях "ввічливого" контакту із 

співбесідником. 

Пентилюк М.І. Культура мови і стилістика. – К., 1994. 

Мовна особистість– це такий носій мови, який добре володіє системою 

лінгвістичних знань (знає поняття і відповідні правила), репродукує 

мовленнєву діяльність, має навички активної роботи зі словом, дбає про мову 

і сприяє її розвитку. Мовна особистість – мовець, який забезпечує 

розширення функцій мови, творення україномовного середовища в усіх 

сферах суспільного життя, виявляє природне бажання повернутися у 

повсякденному спілкуванні до рідної мови, до відродження культури, 

традицій народу, до вироблення зразків висококультурного інтелектуального 

спілкування літературною мовою. 

Караулов Ю.Н. Русский язык и языковая личность. –М., 1987. Єрмоленко С., 

Мацько Л. Навчально-виховна концепція вивчення української (державної) 

мови // Дивослово. – 1994. - №7. Методика навчання рідної мови в середніх 

навчальних закладах / за ред. М.І. Пентилюк. – К., 2000. Словник-довідник з 

української лінгводидактики: навчальний посібник / кол.авторів за ред. 

М.І. Пентилюк. – К.: Ленвіт, 2003. 

Мовна самосвідомість – усвідомлення людиною самої себе як мовної 

особистості, своєї мовної діяльності в соціумі. 

Струганець Л.В. Культура мови. Словник термінів. –Тернопіль: навчальна 

книга-Богдан, 2000. 



Мовна стійкість– таке суспільно-політичне явище, в основі якого 

перебувають національні традиції; національна свідомість та солідарність; 

національна культура, духовна і матеріальна; національний мир і 

співробітництво з іншими народами, що живуть на території відповідного 

народу. 

Струганець Л.В. Культура мови. Словник термінів.-Тернопіль: Навчальна 

книга-Богдан, 2000. 

Мовне чуття– мовний смак, що забезпечує ефективну комунікативну 

діяльність мовця, знання ним норм сучасної літературної мови в їх 

зіставленні зі стильовими нормами, в зіставленні з історично мінливими 

літературними нормами. М. ч.ґрунтується на знанні словника національної 

мови, володіння граматичними законами. 

Єрмоленко С. Я., Бибик С. П., Тодор О.Г. Українська мова. Короткий 

тлумачний словник лінгвістичних термінів / за ред.. С. Я. Єрмоленко. – К.: 

Либідь, 2001. – 224 с. 

МОНОЛОГ– розгорнуте висловлювання однієї особи, звернене до однієї 

людини або певного колективу одночасно для повідомлення інформації, 

впливу або спонукання до дії. 

Словник-довідник з української лінгводидактики. Навчальний посібник / Кол. 

авторів за ред. М.Пентилюк. – К.: Ленвіт. 2003. – С.88. 

МОРФОЛОГІЧНІ НОРМИ – норми словозміни самостійних частин мови 

(іменників, прикметників, числівників, займенників, дієслів). 

Словник – довідник з культури української мови / Д. Гринчишин, 

А. Капелюшний, О. Сербенська, З.Терлак. – К.: Знання, 2004. – С. 11. 



НЕВЕРБАЛЬНА КОМУНІКАЦІЯ – цілеспрямований процес 

інформаційного обміну, знаковими системами якого можуть бути біологічно 

доцільні поведінкові сигнали тварин, спрямовані на сумісну адаптацію до 

навколишнього середовища, парамови жестів і міміки, математична й 

комп’ютерна символіка, мистецтво, гра, телепатичний зв’язок і т. ін. 

Селіванова О. Сучасна лінгвістика: термінологічна енциклопедія. – Полтава: 

Довкілля – К., 2006. – С. 412. 

НЕВЕРБАЛЬНЕ СПІЛКУВАННЯ– обмін інформацією за допомогою 

несловесних засобів. 

Словник-довідник української лінгводидактики: навчальний посібник 

/ кол. авторів за ред. М. Пентилюк. – К.: Ленвіт. 2003. – С. 93. 

НОРМАТИВНА МОВА – сукупність мовних засобів, що відповідають 

системі мови й сприймаються її носіями як зразок суспільного спілкування у 

певний період розвитку суспільства. Нормативна мова – головна категорія 

культури мов, а також важливе поняття загальної теорії мови. 

Українська мова. Енциклопедія. – К.: Видавництво „Українська енциклопедія 

ім. М.П. Бажана”, 2004. – С. 240. 

ОБРАЗНІСТЬ МОВИ – комунікативна якість мови, орієнтована на ви-

никнення додаткових асоціативних зв'язків, тобто вживання слів і слово-

сполучень у їх незвичному оточенні, зокрема, їх переосмислення у тропах. 

Словник-довідник з української лінгводидактики: навчальний посібник 

/ кол. авторів за ред. М. Пентилюк. – К.: Ленвіт. 2003. – С. 94. 

ОПОСЕРЕДКОВАНЕ СПІЛКУВАННЯ – це комунікація, в яку включена 

проміжна ланка – третя особа, технічний засіб або матеріальна річ. 



Опосередкування може бути репрезентоване телефоном як засобомзв’язку, 

написаним текстом (листом), адресованим іншій людині або посередником. 

Загальна психологія: підручник для студентів вищих навч. закладів / 

С.Д. Максименко, В.О. Зайчук та ін.; за заг. ред. акад. С.Д. Максименка. – К.: 

Форум, 2000. – С. 145. 

ОРАТОРСЬКЕ МИСТЕЦТВО (від лат. оrator з оrо — говорю) – майс-

терність виголошення усного слова, що ґрунтується на засвоєнні основних 

положень риторики, а також особистих якостях мовця. Див. жанри 

ораторського мистецтва. 

Струганець Л.В. Культура мови. Словник термінів. – Тернопіль: Навчальна 

книга – Богдан, 2000. – С. 45. 

ОРФОГРАФІЧНІ НОРМИ– це система загальноприйнятих правил 

написання слів і їх значущих частин, правил написання слів окремо, разом чи 

через дефіс, правил уживання великої літери. 

Словник – довідник з культури української мови / Д. Гринчишин, 

А. Капелюшний, О. Сербенська, З. Терлак. – К.: Знання, 2004. – С. 11. 

ОРФОЕПІЧНІ МОВНІ НОРМИ – усталені способи, зразки, вимови 

окремого звука, найрізноманітніших поєднань звуків, які характеризуються, 

пояснюються у формі мовноорфоепічних правил. 

Дудик П.С. Стилістика української мови: навчальний посібник. – К.: Вид. 

центр „Академія”, 2005. – С. 361. 

ОФІЦІЙНЕ СПІЛКУВАННЯ - (лат. officialis – урядовий, службовий), в 

якому кожний учасник намагається відповідати своїй соціальній ролі, 

підтримувати стриманий тон, дотримуватися всіх формальностей. 



Десяева Н.Л., Лебедева Т.А., Ассуирова Л.В. Культура речи педагога: учеб. 

пособие для студ. высш. пед. учеб. Заведений / Н.Л. Десяева, Т.А. Лебедева, 

Л.В. Ассуирова. – М.: Издат. центр «Академия», 2003. – С. 10. 

ПАРАВЕРБАЛЬНІ ЗАСОБИ КОМУНІКАЦІЇ – супровідні для 

вербального мовлення знакові засоби, що відіграють значну роль у процесі 

спілкування, зокрема реалізують протишумову програму мовлення, 

доповнюють й уточнюють його, надають емотивності й експресивності і т. ін. 

Селіванова О. Сучасна лінгвістика: термінологічна енциклопедія. – Полтава: 

Довкілля – К., 2006. – С. 441. 

ПАУЗА – (лат. pausa, від гр. pauses – припинення, зупинка в мовленні) –

 коротка перерва в мовленні, у звучанні музичного твору; один із елементів 

інтонації, що бере участь у звуковій організації речення та його частин 

(членуванні, виділенні відокремлених членів тощо). Пауза може бути 

синтаксична. Попереджувальна, розділова. 

Короткий тлумачний словник української мови / уклад. Д.Г. Гринчишин. Л.Я. 

Гумецька, В.Л. Карпова та ін. – К.: Рад. школа, 1978. – С. 181; Українська 

мова. Короткий тлумачний словник лінгвістичних термінів / за ред. 

С.Я. Єрмоленко. – К.: Либідь, 2001. – С. 122. 

ПЛЕОНАЗМ (від гр. рlеоnаsmos — надмірність, перебільшення) – 

1) багатослів’я, зворот, який містить у собі зайві слова з однаковими чи 

близькими значеннями; 2) стилістична фігура, яка будується як 

нагромадження синонімічних висловів, утворених з близькозначних слів. 

Струганець Л.В. Культура мови. Словник термінів. – Тернопіль: Навчальна 

книга – Богдан, 2000. – С. 49. 

ПОСЛІДОВНІСТЬ МОВЛЕННЯ – логічність та лаконічність думки. 



Шевчук С.В. Українське ділове мовлення: навч. посібник. – К.: Літера, 2000. – 

С. 12. 

ПРАВИЛЬНІСТЬ МОВЛЕННЯ – повна відповідність мовлення нормам 

літературної мови, одна з основ мовленнєвої культури. 

Дудик П.С. Стилістика української мови: навчальний посібник. – К.: Вид. 

центр „Академія”, 2005. 

ПРОФЕСІЙНЕ ЧИТАННЯ– звернення до текстів, що містять фахову 

інформацію. 

Десяева Н.Л., Лебедева Т.А., Ассуирова Л.В. Культура речи педагога: учеб. 

пособие для студ. высш. пед. учеб. Заведений / Н.Л. Десяева, Т.А. Лебедева, 

Л.В. Ассуирова. – М.: Издат. центр «Академия», 2003. – С. 22. 

ПУНКТУАЦІЙНІ НОРМИ– це система загальноприйнятих правил 

уживання розділових знаків. 

Словник – довідник з культури української мови / Д. Гринчишин, 

А. Капелюшний, О. Сербенська, З. Терлак. – К.: Знання, 2004. – С. 11. 

ПУРИЗМ (від лат. purus — чистий) – надмірне прагнення до очищення 

літературної мови від іншомовних запозичень, неологізмів, а також нама-

гання вберегти літературну мову від проникнення лексичних чи граматичних 

елементів, які стоять за межами норми (розмовних, просторічних, діалектних 

та ін.). Позитивною рисою пуризму є піклування про самобутній розвиток 

національної літературної мови і літератури, звернення до багатств рідної 

мови, використання її лексичних і словникових надбань. 

Струганець Л.В. Культура мови. Словник термінів. – Тернопіль: Навчальна 

книга – Богдан, 2000. – С. 54. 



РЕЦЕПЦІЯ – (лат. receptio - прийняття) – сприймання мовцем (читачем, 

слухачем) інформації, зумовлене його попереднім досвідом та мовною 

компетенцією. 

Українська мова. Короткий тлумачний словник лінгвістичних термінів / за 

ред. С.Я. Єрмоленко. – К.: Либідь, 2001. – С. 147 

РЕЦИПІЄНТ – (від лат. recepiens - той, що отримує, приймає) – той, хто 

сприймає мовну інформацію. 

Українська мова. Короткий тлумачний словник лінгвістичних термінів / за 

ред. С.Я. Єрмоленко. – К.: Либідь, 2001. – С. 147. 

РИТОРИКА (гр. rhеtогіке — ораторське мистецтво) – філологічна 

дисципліна, що вивчає способи побудови художньо виразної мови; наука 

красномовства, ораторське мистецтво. Її місце на стику цілого ряду 

дисциплін — філософії, логіки, психології, лінгвістики, етики, сценічної 

майстерності, літературознавства. Риторика інтегрує в собі змістові 

компоненти цих наук. 

Словник-довідник з української лінгводидактики: навчальний посібник 

/ кол. авторів за ред. М. Пентилюк. – К.: Ленвіт. 2003. – 

С. 111; Струганець Л.В. Культура мови. Словник термінів. – Тернопіль: 

Навчальна книга – Богдан, 2000. – С. 56. 

РИТОРИЧНЕ ЗАПИТАННЯ – стилістична фігура виразності й емоційності 

мови, яка у формі запитання передає ствердження чи заперечення. 

Українська мова. Короткий тлумачний словник лінгвістичних термінів 

/ за ред. С.Я.Єрмоленко. – К.: Либідь, 2001. – С. 148. 



РИТОРИЧНЕ ЗВЕРТАННЯ – стилістична фігура, що будується як 

висловлювання, адресована до неживого предмета, абстрактного поняття, 

відсутньої особи тощо. 

Українська мова. Короткий тлумачний словник лінгвістичних термінів / за 

ред. С.Я. Єрмоленко. – К.: Либідь, 2001. – С. 148. 

СИНТАКСИЧНІ НОРМИ– норми побудови синтаксичних конструкцій – 

словосполучень і речень. 

Словник – довідник з культури української мови / Д. Гринчишин, 

А. Капелюшний, О. Сербенська, З. Терлак. – К.: Знання, 2004. – С. 11. 

СЛОВЕСНИЙ НАГОЛОС–виділення одного складу слова за допомогою 

артикуляційних засобів, властивих даній мові, - м’язової напруженості 

мовного апарата, збільшення сили видиху, зростання тривалості. Основною 

функцією словесного наголосу є фонетичне об'єднання звуків у слово. 

Наголос виконує також диференціювальнуфункцію: розмежовує як суто 

лексичне значення графемно тотожних слів(обід — обід, плакати — 

плакати),так і граматичне значення графемно тотожних слів(пера-пера, води-

водії, насипати - насипати). 

Словник української мови. В 11 т. – Т. IX. – К., 1978. Державні стандарти 

базової і повної середньої школи // Освіта України. – 2003. - № 1-2. – 14 січня. 

Словник-довідник з української лінгводидактики: навчальний 

посібник / кол.авторів за ред. М.І. Пентилюк. – К.: Ленвіт, 2003. 

СПІЛКУВАННЯ (КОМУНІКАЦІЯ) – своєрідна форма зв’язку людей у 

процесі їхньої пізнавально-трудової діяльності, обмін інформацією, що 

здійснюється за допомогою різних засобів, насамперед мови, а також 

дорожніх знаків, світлових, колірних, звукових сигналів, предметів-символів 

тощо. Засоби передачі інформації, тобто засоби спілкування поділяються на 

вербальні (словесні) та невербальні (несловесні). Невербальні засоби 



спілкування – це жести, міміка, рухи, погляд, поза, а також різні несловесні 

символи й знаки. 

Словник-довідник з української лінгводидактики: навчальний посібник 

/ кол. авторів за ред. М. Пентилюк. – К.: Ленвіт, 2003. – С. 119. 

СПОСОБИ СПІЛКУВАННЯ – засоби регулювання інтерактивності в 

комунікації. Виділяють десять способів спілкування: домінантний, що 

виражає прагнення знизити статус обличчя співрозмовника; драматичний, 

що характеризується перебільшеною емоційністю мовлення; дискусійний, 

який передає прагнення довести якусь тезу, положення; заспокійливий, 

спрямований на зниження тривожності спілкування; вражаючий, що має на 

меті вразити, здивувати, шокувати співрозмовника; точний, який 

характеризується точністю, недвозначністю висловлень; уважний, що 

виражає зацікавленість, увагу до партнера; дружній – як заохочення до 

подальшого спілкування; відкритий – як щире вираження власної думки, 

почуттів; натхненний, що передбачає часте використання жестикуляції, 

міміки тощо. 

Селіванова О. Сучасна лінгвістика: термінологічна енциклопедія. – Полтава: 

Довкілля – К., 2006. – С. 574. 

СПРИЙНЯТТЯ МОВЛЕННЯ – психічний процес упізнання інформації, що 

передається, звірення її з наявними у свідомості знаками, подальша обробка 

й розуміння. 

Селіванова О. Сучасна лінгвістика: термінологічна енциклопедія. – Полтава: 

Довкілля – К., 2006. – С. 574. 

СТИЛІСТИЧНІ НОРМИ– норми вживання в тому чи іншому 

функціональному стилі властивих йому мовних засобів. 



Словник – довідник з культури української мови / Д. Гринчишин, 

А. Капелюшний, О. Сербенська, З. Терлак. – К.: Знання, 2004. – С. 11. 

СТИСЛІСТЬ МОВИ – комунікативна якість мови; прагнення виразити 

максимальну за обсягом інформацію мінімальною кількістю усіх мовних 

засобів. 

Словник – довідник з культури української мови / Д. Гринчишин, 

А. Капелюшний, О. Сербенська, З. Терлак. – К.: Знання, 2004. – С. 11. 

СУРЖИК–мовний покруч, мішанина двох мов. Суржик виник в українській 

мові у результаті тривалої русифікації, частого вживання русизмів. Інколи 

неможливо визначити, якою мовою (українською чи російською) 

послуговується людина. 

Словник-довідник з української лінгводидактики: навчальний посібник 

/ кол. авторів за ред. М. Пентилюк. – К.: Ленвіт. 2003. – С. 120.; Струганець 

Л.В. Культура мови. Словник термінів. – Тернопіль: Навчальна книга – 

Богдан, 2000. – С. 67. 

ТЕКСТ (від лат. tekstum— тканина, зв'язок, побудова) – повідомлення, яке 

складається з кількох (чи багатьох) речень і має певну змістову і структурну 

завершеність. 

Словник-довідник з української лінгводидактики: навчальний посібник 

/ кол. авторів за ред. М. Пентилюк. – К.: Ленвіт. 2003. – 

С. 123.; Струганець Л.В. Культура мови. Словник термінів. – Тернопіль: 

Навчальна книга – Богдан, 2000. – С. 68. 

ТОЧНІСТЬ МОВИ – комунікативна якість мови;адекватність слова і 

позначуваного ним предмета, адекватність змісту мови і виражених у ній 

понять. 



Сагач Г. Ділова риторика: мистецтво риторичної комунікації. – К., 2003. 

ТОЧНІСТЬ МОВЛЕННЯ– знання й використання у мовленні точних слів, 

словосполучень, зафіксованих у спеціальних довідниках. Треба прагнути 

виражати думку адекватно предмету, що є важливою передумовою якісного, 

ефективного мовлення, дієвої комунікації. Негативне враження може 

викликати та ділова людина, яка байдужа до точного вживання термінів, 

багатозначних слів, паронімів. Це іноді призводить до зниження її 

інтелектуального, професійного авторитету, професійних втрат на вході-

виході інформації. 

Сагач Г. Ділова риторика: мистецтво риторичної комунікації. – К., 2003. 

ФАТИЧНЕ СПІЛКУВАННЯ – спілкування, у процесі якого співбесідники 

встановлюють (тобто привертають увагу до себе як до учасника 

спілкування), підтримують або переривають контакт. Серед засобів 

фатичного спілкування, які використовуються педагогами, використовуються 

такі, як будь ласка, дякую, спасибі. 

Десяева Н.Л., Лебедева Т.А., Ассуирова Л.В. Культура речи педагога: учеб. 

пособие для студ. высш. пед. учеб. Заведений / Н.Л. Десяева, Т.А. Лебедева, 

Л.В. Ассуирова. – М.: Издат. центр «Академия», 2003. – 192 с. 

ФОРМИ МОВЛЕННЯ – усне і писемне мовлення, що співвідноситься між 

собою. Для форм мовлення характерні такі ознаки: змістовність, ясність, 

точність, логічна послідовність, переконливість, правильність і т. ін.,у 

тойсамийчас вони мають свої особливості. Усне мовлення первинне за своїм 

походженням, а писемне – вторинне, усне мовлення відтворюється за 

допомогою звукової сторони мови, а писемне за допомогою графічних знаків 

тощо. 

Мельничайко В.Я. Творчі роботи на уроках української мови. – К., 1984.; 

Синиця І.О. Психологія усного мовлення учнів 4-8 класів. – К., 1974.; 



Методика навчання рідної мови в середніх навчальних закладах / за ред. 

М.І. Пентилюк. – К., 2000. 

ФОНЕТИЧНІ НОРМИ– це норми вимови голосних і приголосних звуків, а 

також норм наголошування слів. 

Словник – довідник з культури української мови / Д. Гринчишин, 

А. Капелюшний, О. Сербенська, З. Терлак. – К.: Знання, 2004. – С. 11. 

ЦІЛІСНІСТЬ (ЦІЛІСТЬ) ТЕКСТУ – це функціонально-комунікативна 

співвіднесеність тексту з певним (конкретним) об’єктом. Цілісним не можна 

вважати висловлювання, позбавлене тематичної цілісності. 

Педагогическое речеведение. Словарь-справочник / под ред. 

Т.А. Ладыженской и А.К. Михальской. – М., 1988.; Словник-довідник з 

української лінгводидактики: навчальний посібник / кол. авторів за ред. 

М. Пентилюк. – К.: Ленвіт. 2003. – С. 131. 

ЧИСТОТА МОВИ – комунікативна якість мови, пов’язана з правильною 

літературно-нормативною вимовою, з відсутністю позалітературних 

елементів: діалектизмів, вульгаризмів, плеоназмів, штампів, канцеляризмів, 

слів-паразитів, таких мовно-виражальних засобів, що заперечуються 

нормами моралі. 

Струганець Л.В. Культура мови. Словник термінів. – Тернопіль: Навчальна 

книга – Богдан, 2000. – С. 74. 

ЧИСТОТА МОВЛЕННЯ– суворе наслідування мовним і мовленнєвим 

нормам. 

Струганець Л.В. Культура мови. Словник термінів. – Тернопіль: Навчальна 

книга – Богдан, 2000. – С. 74. 



ШВИДКІСТЬ МОВЛЕННЯ–властивість мовлення, щополягає у кількості 

виголошених мовних елементів за одиницю часу. 

Словник-довідник з української лінгводидактики: навчальний посібник 

/ кол. авторів за ред. М. Пентилюк. – К.: Ленвіт. 2003. – С. 133. 

ЯКОСТІ МОВЛЕННЯ– це його реальні змістові та формальні 

властивості, як-от: правильність, чистота, точність, виразність, багатство, 

логічність, доречність. 

Словник-довідник з української лінгводидактики: навчальний посібник 

/ кол. авторів за ред. М. Пентилюк. – К.: Ленвіт. 2003. – С. 133. 

 

Використані джерела: Косенко Ю.В. Основи теорії мовної комунікації: 

Навчальний посібник / Додаток в (обов’язковий) короткий словник термінів 

 https://studfile.net/preview/5539736/page:53/ 

  

 

  


