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ВСТУП 

   Головна мета української освіти – створити умови для особистісного 

розвитку і творчої самореалізації кожного громадянина України, формувати 

покоління, здатні навчатися впродовж життя, створювати й розвивати 

цінності суспільства. Це знайшло втілення у таких державних документах: 

Законах України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про вищу 

освіту», «Національній доктрині розвитку освіти України у XXI столітті», 

«Концепції національного виховання» та інших. 

Сучасний етап розвитку освіти в Україні характеризується як період 

становлення нової гуманістичної парадигми освіти – перехід до особистісно 

орієнтованого навчання і виховання, який вимагає створення максимально 

сприятливих умов для розвитку, саморозвитку та творчої самореалізації 

особистості кожної дитини.  

Велику роль в реалізації стратегічних завдань освіти належить 

педагогам, їх професійній підготовці та майстерності, їх творчому потенціалу 

та здатності творчо організовувати педагогічну взаємодію з дітьми. 

Вивчення студентами педагогічної творчості, як складової програми 

інтегрованої навчальної дисципліни «Педагогіка (загальна), педагогічна 

творчість та теорія і методика виховання дітей з вадами мовлення» є 

важливим компонентом фахової підготовки майбутніх педагогів. 

Метою вивчення курсу є: оволодіння глибокими теоретичними 

знаннями основ педагогічної творчості та забезпечення необхідних умов для 

розвитку у майбутніх фахівців професійно значущих творчих якостей, 

здібностей, умінь та навичок. 

Визначена мета обумовлює необхідність виокремлення конкретних 

завдань оволодіння дисципліною. Серед них можна виділити основні: 

1. З’ясування теоретико-методологічнх засад педагогічної 

творчості. 

2. Усвідомлення сутності педагогічної творчості та майстерності 

як комплексу властивостей особистості педагога. 
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3. Розвиток професійно-ціннісних орієнтацій особистості 

педагога: гуманістично спрямованої діяльності педагога та 

його соціальної відповідальності. 

4. Формування у студентів потреб професійного розвитку. 

5. Засвоєння та розвиток елементів педагогічної техніки. 

6. Оволодіння культурою педагогічного спілкування та взаємодії 

з дітьми. 

7. Озброєння конкретними знаннями,  творчими уміннями та 

навичками, необхідними педагогу для самостійного 

конструювання та організації творчого навчально-виховного та 

корекційного процесу. 

8. Сприяння подальшому формуванню педагогічної позиції та 

розвитку творчого потенціалу. 

9. Формування потреб до самовдосконалення, створення власної 

творчої лабораторії. 

        У результаті вивчення даного курсу студенти повинні засвоїти  сутність 

педагогічної творчості та педагогічного спілкування, психологічні засади 

педагогічної творчості, стилі педагогічного керівництва, стилі ставлення, їх 

роль в системі педагогічного спілкування, стилі педагогічного спілкування, 

форми педагогічного спілкування, прийоми педагогічної взаємодії, прийоми 

та засоби розвитку творчих здібностей дітей. 

На основі теоретичних знань вивчення курсу передбачає формування 

професійно необхідних умінь організовувати навчально-виховний та 

корекційно-виховний процеси з дітьми; доцільно добирати та застосовувати 

прийоми педагогічної взаємодії та засоби розвитку креативності та творчих 

здібностей вихованців; аналітично, з урахуванням вікових та індивідуальних 

особливостей дітей, умов, власної майстерності та компетентності 

використовувати передовий педагогічний досвід з розвитку свого творчого 

потенціалу та креативних здібностей дітей. 
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РОЗДІЛ 1. ПЕДАГОГІЧНА ТВОРЧІСТЬ 

Тема: Педагогічна творчість та її особливості 

План: 

1. Поняття творчості та педагогічної творчості. 

2. Специфіка педагогічної творчості. 

3. Риси педагогічної творчості. 

4. Рівні педагогічної творчості. 

5. Шляхи розвитку творчої особистості педагога. 

Література: 

1. Андреев В.И. Диалектика воспитания и самовоспитания 

творческой личности: Основы педагогики творчества / В.И Андреев. – Казань 

: Издательство Казанского университета, 1988.   – 238 с.  

2. Бабанский Ю.К. Педагогическая наука и творчество учителя / 

Ю.К. Бабанский // Советская педагогика. – 1987. – № 2. – С. 3 – 8. 

3. Загвязинский В.И. Педагогическое творчество учителя /  

В.И. Загвязинский. –  Москва : Педагогика,   1987.  – 159  с. 

4. Кан-Калик В.А., Никандров Н. Можно ли научиться творчеству/ 

В.А.Кан-Калик, Н.Никандров // Народное образование. – 1989. – № 11. – С. 

62 – 66. 

5. Кан-Калик В., Никандров Н.Д. Педагогическое творчество / 

В.А.Кан-Калик, Н.Д.Никандров. – М. : Педагогика, 1990. – 144 с. 

6. Поташник М.М. Педагогическое творчество: проблемы развития 

и опит /М.М. Поташник. – К. : Радянська школа, 1988. – 187 с. 

7. Сисоєва С. О. Основи педагогічної творчості вчителя : 

Навчальний посібник / С. О. Сисоєва. – К. : ІСДОУ, 1994. – 112 с. 

8.  Сисоєва С. О. Педагогічна творчість учителя: Визначення, 

теоретична модель, функції підготовки / О. С. Сисоєва // Педагогіка і 

психологія. – К. : Педагогічна думка, 1998. – 255 с. 
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      1. Творчість – вид людської діяльності, що характеризується 

новизною й оригінальністю. Цієї думки дотримувався видатний вітчизняний 

психолог Л.С. Виготський.    

      Якщо давати визначення творчості як людської діяльності, яка 

породжує щось нове і не враховувати цілі цієї діяльності, то можна дійти 

висновку, що творчість може бути спрямована не лише на добрі справи, не 

тільки на утворення, але й на руйнування, знаходити вихід у хуліганстві, 

злочинах. Не можна вважати творчістю злочини, розробку газових камер, 

створення нейтронних бомб. Все це безсумнівно має ознаку новизни, але не 

має найважливішої ознаки творчості – її спрямованості на творення добра, на 

гуманні цілі. Якщо мета людської діяльності спрямована на завдання шкоди 

людям, суспільству, вона має антигуманний характер, тому це не творчість, а 

антитворчість, тобто варварство. 

     Отже, крім ознак новизни і оригінальності, у визначення творчості 

повинна включатися і ознака прогресивності. Це означає, що про творчість 

можна вести мову лише тоді, коли її процес і результат спрямовані на 

творення, породження нового, прогресивного, що сприяє розвиткові людини 

і суспільства. 

      У Енциклопедичному словнику знаходимо таке визначення поняття 

«творчість»: «Творчість – це діяльність, яка народжує щось якісно нове і 

характеризується неповторністю, оригінальністю і суспільно-історичною 

унікальністю».   

Видатний педагог-гуманіст В.Сухомлинський подає своє визначення 

творчості: «Творчість є діяльність, в яку людина вкладає немовби частинку 

своєї душі, і чим більше вона вкладає, тим багатшою стає її душа. Процес 

творчості характерний тим, що творець самою працею своєю і її наслідками 

справляє величезний вплив на тих, хто поряд з ним». 

     У педтворчості найчастіше якраз присутня суб’єктивна новизна 

думок, позицій, оцінок, почуттів, які виникають в процесі навчального 

проектування і втілення у життя прийнятих рішень. Що ж стосується 
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основного продукту творчої педдіяльності – особистості учня, то хоч знання, 

вміння, якості особистості, яких набуває дитина, самі по собі об’єктивно не 

нові, особистість в процесі формування втілює їх в унікальній, неповторній 

формі. Справжнє навчання і виховання – це завжди створення нового, 

творення людини через пробудження її внутрішніх сил. 

     Узагальнюючи все вищенаведене, є підстави за основу прийняти 

таке визначення педтворчості: «Педтворчість – це один з видів людської 

діяльності, спрямований на розв’язання творчих педагогічних завдань, для 

якої потрібна об’єктивні (соціальні, матеріальні) і суб’єктивно особистісні 

умови (знання, вміння, творчі здібності) і результат якої характеризується 

новизною, оригінальністю, особистісною і соціальною значущістю, а також 

прогресивністю». 

       Добре відомо, що навчити творчості може тільки творча 

особистість, наділена яскраво вираженими креативними рисами. Дослідники 

проблеми творчості виокремлюють наступні: 

- розвинена творча уява; 

-  розвинені фантазія та інтуїція; 

- потяг до педагогічних інновацій; 

- розвинене продуктивне мислення; 

- здатність до комбінування; 

- здатність до свободи асоціацій.  

       Творчий педагог створює у класі атмосферу, що передбачає 

схвалення, підтримку пошукової активності учнів, ініціативи, оригінальності 

та самостійності у вирішенні навчальних завдань, розробку і конструювання 

нових форм навчальної взаємодії, широкого застосування інтерактивних 

технологій навчання, спрямованих на розвиток творчої особистості. 

 Найголовнішою проблемою при вивченні творчості є проблема носія 

творчого початку, особистості, яка творить. Визначенню поняття «творча 

особистість» у філософській, педагогічній та психологічній літературі 

приділяється багато уваги (Б.Ананьєв, В.Андрєєв, Ю.Бабанський, 
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С.Бондаренко, Р.Грановська, В.Кан-Калик, Я.Пономарьов, В.Сухомлинський, 

Н.Тализіна, В.Цапок та інші).  

Творчу особистість науковці визначають як особистість, межі творчості 

якої охоплюють дії від нестандартного розв'язання простого завдання до 

нової реалізації унікальних потенцій індивіда в певній галузі, як людину, яка 

володіє певним переліком якостей, а саме: рішучістю, умінням не зупинятися 

на досягнутому, сміливістю мислення, умінням бачити далі того, що бачать 

його сучасники і що бачили його попередники.  Серед характерологічних 

особливостей творчої особистості виділяють: 

- відхилення від шаблону;  

- оригінальність;  

- працездатність;  

- ініціативність;  

- наполегливість;  

- високу самоорганізацію.    

 Психологічний словник визначає, що творчою особистість стає лише 

внаслідок появи у неї «здібностей, мотивів, знань і вмінь, завдяки яким 

створюється продукт, який вирізняється новизною, оригінальністю, 

унікальністю».  

Поняття «педагогічна творчість» розуміється як діяльність педагога, 

яка спрямована на досягнення найкращих результатів у справі навчання, 

виховання та розвитку дітей. 

 У сучасній психолого-педагогічній літературі поняття педагогічної 

творчості трактується по-різному. Так, В.Андрєєв розглядає поняття 

педагогіки творчості як «науки про педагогічну систему двох діалектично 

зумовлених видів людської діяльності: педагогічного виховання та 

самовиховання особистості в різних видах творчої діяльності і спілкування з 

метою всебічного та гармонійного розвитку творчих здібностей як окремої 

особистості, так і творчих колективів».  



11 
 

В.Шубинський визначає педагогіку творчості як особливу галузь 

педагогічної науки, яка займається виявленням закономірностей формування 

творчої особистості.  

Л.Рувинський дає визначення педагогічній творчості як пошуку 

вчителем нових рішень, постановки нових завдань, застосування 

нестандартних прийомів діяльності. Проблемою визначення сутності 

педагогічної творчості займалися також М.Поташник, В.Кан-Калик, 

В.Лозова, М. Нікандров, С.Сисоєва, В.Сухомлинський та інші. 

Так, В.Сухомлинський  зазначає: «Педагогічна творчість – це бачення 

людиною свого внутрішнього світу, передусім свого розуму, свого 

напруження інтелектуальних сил, свого розуміння й творення краси в 

наслідках своєї праці, своїх зусиль». Важливим для нашого дослідження є 

тлумачення вченого-педагога творчості учня: «Може маленька дитина 

повторює те, що було вже зроблено, створено іншими людьми, але якщо це 

діяння – плід її власних розумових зусиль, вона – творець; її розумова 

діяльність – творчість».  

На думку  професора С.Сисоєвої педагогічна творчість вчителя – це 

особистісно орієнтована розвиткова взаємодія суб'єктів навчально-виховного 

процесу (вчителя й учня), зумовлена специфікою психолого-педагогічних 

взаємовідносин між ними, спрямована на формування творчої особистості 

учня і підвищення рівня творчої педагогічної діяльності вчителя. Вона  

визначає  принципи педагогічної творчості:  

-  діагностики; 

-  оптимальності; 

-  взаємозалежності; 

-  креативності; 

-  доповнення і варіантності.  

В Українському  педагогічному словнику С.Гончаренка педагогічна 

творчість пояснюється як оригінальний та високоефективний підхід учителя 
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до навчально-виховних завдань, збагачення теорії і практики навчання та 

виховання. 

Виховання творчої особистості учня неможливе без права вчителя на 

власну творчість, на пошуки своєї технології, яка відповідає його 

особистісним якостям. Педагогічна творчість має два боки: творчість самого 

організатора навчально-виховного процесу учителя і творчість учнів як 

необхідна умова удосконалення вчителя і розвитку творчих можливостей 

дітей. 

        Творчість педагога виявляється насамперед у: 

-  прагненні й умінні постійно вдосконалювати свою педагогічну   

майстерність; 

-  в умінні позбавлятися застарілих методів, прийомів, форм 

роботи та знаходити нові й більш досконаліші; 

-  творчо застосовувати передовий досвід; 

-  постійно досліджувати свою роботу. 

             Там, де панує рутина, – писав В.Сухомлинський, – там немає місця 

творчості, там домінує сірість, буденність, формалізм, не розвивається думка, 

погіршується навчально-виховна робота. Одноманітна педагогічна діяльність 

педагога, по-перше, знищує його самого як особистість і як педагога, по-

друге, губить мотивацію діяльності та самовдосконалення у вихованців і, по-

третє, формує таких же сірих особистостей.  

      Слова Г.Кершенштейнера про те, що вихователь виховує більше 

«тим, ким він є, ніж тим, що він уміє», у педагогічній практиці повністю 

підтверджуються, тому що власний приклад педагога грунтується на його 

авторитеті. А виховне забарвлення будь-якого навчально-виховного заходу 

грунтується на авторитеті його керівника.  

2. Специфіка педагогічної творчості 

       Маючи багато спільного з іншими видами творчості (наукова, 

художня, технічна), педагогічна творчість має своєрідність, пов’язану і з 
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характером процесу, і з його результатом – особистістю, що росте і 

розвивається.   

       Особливості педагогічної творчості вчителя розглянута в роботах  

В.Загвязинського, В.Кан-Калика, Л.Лузіної, М.Нікандрова, М.Поташника, 

С.Сисоєвої та інших. 

У наукових доробках С.Сисоєвої зазначається, що специфіка 

педагогічної творчості вчителя, її відмінність від інших видів творчої 

діяльності полягає в тому, що об'єктом педагогічної творчості є особистість 

дитини, а результатом – формування цієї особистості; на педагогічну 

творчість впливають фактори, які важко прогнозувати; вона потребує вміння 

керувати своїм творчим самопочуттям; творча діяльність педагога завжди 

обмежена часом і потребує від учителя вміння оперативно приймати 

рішення. 

    1. Специфіка педагогічної творчості полягає у тому, що об’єктом і 

підсумком її є творення особистості (а не образу, як у мистецтві; не 

механізму чи конструкції, як у техніці). Це дуже точно відмітив В. Вахтєров: 

«Якщо навчання – мистецтво, то це найвище з усіх мистецтв, тому що має 

справу не з мармуром, не с полотном і фарбами, а з живими людьми». 

   2.  Педтворчість жорстко лімітована, спресована у часі. Педагог не 

може чекати, коли його «осяє», він повинен знайти оптимальну методику 

заняття швидко, прийняти нове рішення на уроці, занятті чи виховному 

заході буквально за секунди, коли виникла непередбачена ним ситуація. Тут, 

за словами А.Макаренка, потрібно негайно аналізувати і негайно діяти. 

 Виступаючи спресованою у часі, здійснюючись безперервно і 

систематично, педагогічна творчість приносить результати далеко не відразу. 

Педагог порівняно швидко отримує лише часткові підсумки своєї діяльності 

(знання, вміння, навички учнів). 

Оскільки педагогічна творчість пов’язана з навчально-виховним 

процесом, вона завжди повинна приносити позитивні результати. 
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    3. Особливістю педагогічної творчості є те, що це завжди 

співтворчість. Поняття педагогічної творчості включає в себе творчу 

педагогічну діяльність вчителя і творчу діяльність учня в їхній взаємодії та 

взаємозв’язку. Тому вона тісно пов’язана з творчістю всього вчительського 

колективу і кожного учня. Один з основних партнерів вчителя по творчості – 

учень дуже складний, динамічний, неповторний. Ті педагогічні засоби, які 

вчора були ефективними, сьогодні можуть стати безплідними. Колись нове 

втрачає привабливість і новизну, творча задача сприймається вже як 

стереотипна. Тому педагог повинен не зупинятися на досягнутому, 

знаходитися в постійному творчому пошуку, оскільки змінюється час, 

змінюються діти, з’являються нові форми і методи, інноваційні технології, 

зумовлені потребами суспільства.  

Чим краще організоване навчання, тим швидше розвивається учень як 

особистість. Перед педагогам постійно виникає велика кількість факторів, які 

можна або зовсім неможливо передбачити і які впливають на формування 

особистості дитини. Тому необхідний постійний розвиток усіх елементів 

педагогічної системи: цілей, змісту, засобів, методів, форм. 

   4.  Ще однією відмінною рисою педтворчості є те, що її значна 

частина здійснюється на людях, у публічній обстановці. Це вимагає від 

педагога вміння керувати своїм психоемоційним станом, оперативно 

викликати у себе та дітей творчі потреби та творче натхнення. 

    5. Специфічним є не лише предмет педагогічної творчості – 

особистість дитини, що розвивається, але й «інструмент» цієї творчості – 

особистість вчителя – творця. Кожен вчитель – індивідуальність зі своїми 

особливостями, своєрідністю, неповторністю, самобутністю. Але місія 

педагога зобов’язує постійно працювати над удосконаленням своєї 

майстерності, структурним компонентом якої є і творчі здібності. 

     6. Найспецифічнішою рисою творця є несамовитий потяг до творчої 

діяльності, створення нового. Йдеться про розвиток потреби до творчості, як 
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у себе, так і у дітей, з якими працює педагог; про мотивацію творчої 

діяльності. 

      3. Риси педагогічної творчості. 

Аналіз педагогічної літератури з проблем творчості дає змогу 

визначити  найважливіші риси педагогічної творчості: 

-      високий рівень соціальної і моральної свідомості; 

-      пошуково-проблемний стиль мислення;  

-  розвинені інтелектуально-логічні здібності (вміння аналізувати, 

обґрунтовувати, пояснювати, виділяти головне тощо);  

-     проблемне бачення;  

-     творча фантазія, розвинена уява;  

-  специфічні особисті якості (сміливість, готовність до ризику, 

імпровізації, цілеспрямованість, допитливість, самостійність, наполегливість, 

ентузіазм);  

 -   специфічні провідні мотиви (необхідність реалізувати своє «я», 

бажання бути визнаним, творчий інтерес, захопленість творчим процесом, 

прагнення досягти найбільшої результативності в конкретних умовах праці); 

 -    комунікативні здібності; 

 -   здатність до самоуправління;  

 - високий рівень загальної культури.  

Відповідно до специфіки педагогічної творчості формується і творча 

особистість учителя. Проблеми, пов'язані з цим питанням, були розглянуті в 

роботах багатьох авторів, а саме: Ю.Азарова, Ю.Бабанського, І.Зязюна, 

В.Кан-Калика, Н.Кичук, Л.Лузіної, М.Нікандрова, М.Поташника, 

В.Сухомлинського, Р. Шакурова та інших.  

У їх працях зазначається, що творчий учитель – це особистість,  яка 

характеризується високим рівнем педагогічної креативності (креативні риси 

особистості й додатково сформовані  мотиви, особистісні якості, здібності, 

які сприяють успішній творчій педагогічній діяльності), відповідним рівнем 

знань предмета, який викладає, набутими психолого-педагогічними 
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знаннями, уміннями та навичками, які, за сприятливих для педагогічної 

творчості учителя умов, забезпечують його ефективну педагогічну діяльність 

із розвитку потенційних творчих можливостей своїх та учнів.  

4.  Рівні педагогічної творчості 

      В.Кан-Калик виділяє такі 4 рівні творчості вчителя: 

0 рівень – вчитель лише повідомляє учням певну інформацію, але не 

керує її засвоєнням, творчість відсутня. 

І рівень творчості – це рівень елементарної взаємодії з класом. Педагог  

організовує зворотній зв’язок, але він діє за шаблоном, впроваджуючи у 

власну педагогічну практику без будь-яких власних змін досвід інших 

вчителів.  

 ІІ рівень творчості – це рівень оптимізації діяльності на уроці, 

починаючи з його планування. Творчість на цьому рівні проявляється у 

доцільному доборі та поєднанні раніше набутих та засвоєних вчителем    

змісту, методів, прийомів та форм навчання, виховання та розвитку дітей. 

ІІІ рівень творчості – це евристичний рівень. Педагог використовує 

творчі можливості живого спілкування з учнями. Педагог самостійно, за 

власним покликом добирає, розробляє, впроваджує інноваційні знахідки.   

Він може використовувати вже готові прийоми, але додає щось своє, 

особистісне. Він працює з цими прийомами лише в тій мірі, в якій вони 

відповідають його творчій індивідуальності, особливостям та можливостям 

дітей. 

6. Шляхи розвитку  творчої особистості педагога: 

У працях науковців визначено такі шляхи розвитку творчої особистості 

педагога: 

         - розвиток творчої активності студентів у вищих навчальних 

закладах; одним із завдань вузівської підготовки майбутніх педагогів є 

розвиток їх творчих здібностей, нестандартного мислення, формування вмінь 

та навичок здійснювати в майбутньому навчально-виховний процес на 

творчому рівні; 
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- подальший розвиток творчих здібностей педагога в безпосередній 

педагогічній діяльності; створення творчої лабораторії вчителя, оскільки 

творча майстерність будь-якого фахівця має свої особливості, а тому вона 

певною мірою індивідуалізована. 

 - самовиховання та самоформування особистісних якостей та 

властивостей, які є базовими в розвитку креативності педагога: позитивне 

уявлення про себе (адекватна оцінка), бажання пізнати себе; творчий інтерес, 

допитливість; потяг до пошуку нової інформації, фактів; мотивація 

досягнення; сміливість, готовність до ризику, самостійність, ініціативність, 

упевненість у своїх силах та здібностях, цілеспрямованість, наполегливість, 

уміння довести розпочату справу до кінця, працелюбність, емоційна 

активність; проблемне бачення, здатність до висунення гіпотез, оригінальних 

ідей, здатність до дослідницької діяльності, розвинена уява, фантазія, 

здатність до виявлення протиріч,  подолання інерції мислення, уміння 

аналізувати, інтегрувати та синтезувати інформацію, здатність до 

міжособистісного спілкування; альтернативність, точність мислення, 

синтетичність, свіжість, самостійність сприйняття, пошуково-

перетворюючий стиль мислення; відхилення від шаблону,  оригінальність, 

ініціативність, висока самоорганізація, працездатність; високий рівень 

соціальної і моральної свідомості; специфічні ведучі мотиви (необхідність 

реалізувати своє «я», бажання бути визнаним, творчий інтерес, захопленість 

творчим процесом, прагнення досягти найбільшої результативності в 

конкретних умовах праці);  комунікативні здібності; здатність до 

самоуправління;  високий рівень загальної культури; 

- дослідження педагогом педагогічних проблем, явищ, процесів, умов 

педагогічної праці, дітей: умови домашнього виховання, статус в системі 

міжособистісних відносин в колективі, коло друзів, вплив неформального 

спілкування, спрямованість, здібності, фізичний, інтелектуальний, духовний 

розвиток кожного учня тощо.  
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Результати дослідження допомагають знаходити підходи, 

найдоцільніші механізми психолого-педагогічного впливу, ефективні форми, 

методи, прийоми, засоби навчання та виховання дітей, створювати ситуації 

успіху для кожного учня, в яких діти відчувають радість пізнання; 

- сомоосвіта педагога, розвиток науково-академічних здібностей: 

постійна робота над собою, поповнення знань, розширення ерудиції, 

професійної компетентності; оволодіння інноваційними педагогічними 

технологіями, новими  методами, прийомами, засобами, формами навчання 

дітей; 

- вивчення та аналіз передового педагогічного досвіду, що сприяє 

творчому осмисленню, виокремленню раціональних інновацій, творчому їх 

розвитку та застосуванню; 

- реалізація вчителем на уроках міжпредметних зв’язків: з мовою, 

літературою, історією, географією, геометрією, психологією та ін., що сприяє 

формуванню в учнів наукового світогляду, цілісного уявлення про світ, про 

взаємозумовленість та взаємозалежність всього, що відбувається в природі, 

суспільстві, мисленні, встановленню причинно-наслідкових зв’язків; 

- розробка вчителем комплексу творчих завдань, дидактичних ігор та 

застосування їх в навчальному процесі з урахуванням вікових та 

індивідуальних особливостей учнів та вимог до організації та проведення 

дидактичних ігор: чітко формулювати дидактичну мету, яка повинна бути 

досягнута в результаті навчальної гри; давати чіткий інструктаж щодо правил 

гри, її ходу, критеріїв оцінювання; передбачати можливість ускладнення гри 

(використання нових знань, додаткової інформації, підвищення темпу, вимог 

до рівня знань);  доцільно стимулювати і передбачати за певних умов гри 

колективну взаємодію дітей, спільне обговорення під час прийняття рішення,  

взаємний контроль і оцінку; процес гри повинен спрямовуватися і керуватися 

педагогом тощо.   

 - створення доброзичливої атмосфери на уроці, яка  зумовлена 

гуманістичним характером взаємодії з учнями, стійким позитивним 
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ставленням до них та стилями спілкування, які є основою особистісно 

зорієнтованого навчання та створюють найсприятливіші умови для 

активізації пізнавальної творчості дітей: спілкування на основі  

зацікавленості спільною творчою діяльністю та на основі дружніх відносин. 

За цих умов учні почуваються вільно, проявляють пізнавальну активність, 

творчий підхід до вирішення завдань, позитивно налаштовані на взаємодію з 

вчителем; 

- створення вчителем ситуації успіху для кожного учня. Це можливо 

тільки на основі врахування результатів вивчення дітей. Спираючись на їх 

особливості, можливості, інтереси, здібності, необхідно давати дітям 

завдання в зоні найближчого розвитку – важкі, цікаві, творчі, але посильні, 

виконання яких вимагає зусиль, подолання інтелектуальних труднощів та 

приносить радість, задоволення, впевненість, надихає на подальші звершення 

та формує почуття власної гідності; 

- реалізація дидактичного принципу індивідуалізації та диференціації в 

навчанні, що забезпечується  організацією різних форм пізнавальної 

діяльності учнів: індивідуальної, парної, групової, колективної. В залежності 

від мети, змісту, характеру завдань учитель організовує ті чи інші форми 

роботи на уроці, які по-своєму впливають на розвиток пізнавальної 

активності, творчих здібностей та виховання учнів; 

- розвиток  пізнавальних потреб та мотивів навчання, серед яких 

пізнавальний інтерес виступає домінуючим, провідним мотивом пізнання. 

Велику роль у цьому відіграють емоційні стимули, які збуджують відповідні 

почуття та емоції дітей та сприяють трансформації зовнішніх вимог учителя 

у особисто-значущі потреби учнів, які в свою чергу конкретизуються в 

мотивах – внутрішніх збудниках активності, креативності; 

-  розвиток  педагогічної інтуїції, яка властива тільки досвідченим 

учителям з великим досвідом, знаннями і розвиненими педагогічними 

почуттями;  
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- формування індивідуального стилю, тому що важливим критерієм 

передового досвіду є новизна й оригінальність; 

      Творчо працюючий педагог забезпечить самореалізацію творчого 

потенціалу своєї особистості та створюватиме умови для активної 

пізнавальної діяльності дітей, розвитку їх творчих здібностей, що сприятиме 

формуванню пізнавального інтересу, як основного мотиву навчання, 

підвищенню якості знань учнів та їх всебічному та гармонійному розвитку. 

     Отже,  творчість – це діяльність, що створює щось нове, оригінальне 

на основі осмислення уже накопиченого досвіду та формування нових 

комбінацій знань, умінь та навичок. Творчість не може існувати 

відокремлено від суспільства, а носієм творчості є особистість. 

Творча особистість — це креативна особистість, яка внаслідок впливу 

зовнішніх факторів набула необхідних для актуалізації творчого потенціалу 

людини відповідних потреб, мотивів, особистісних утворень, здібностей, що 

сприяють створенню, винаходу, відкриттю чогось зовсім нового, чого не 

існувало раніше.  

Творча особистість учителя – педагог,  якому властиві: діалектичне 

мислення, високий рівень розвитку усіх психологічних процесів, 

високорозвинені якості та властивості особистості, які сприяють реалізації 

творчого підходу до організації своєї діяльності та пізнання учнів.  

Одним із головних завдань учителя є формування творчої особистості 

дітей, але цього не можна зробити без педагогічної творчості, тобто без 

оригінальних рішень учителя, що спрямовані на перетворення наукової 

інформації у творчу. Педагогічна творчість – педагогічна креативність, 

психолого-педагогічні знання, уміння та навички, які, за сприятливих для 

педагогічної творчості учителя умов, забезпечують його ефективну 

педагогічну діяльність із розвитку потенційних творчих можливостей учнів. 

     

 Питання і завдання для самоконтролю  

1. Що таке творчість та педагогічна творчість? 
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2. У чому полягає специфіка педагогічної творчості? 

3. Охарактеризуйте основні риси педагогічної творчості. 

4. Які виділяють рівні педагогічної творчості? Проаналізуйте їх. 

5. Визначте шляхи розвитку творчої особистості педагога. 

Тестові завдання для самоперевірки 

1.Творчість не може існувати окремо від: 

        об’єкта дослідження 

        засобів комунікації 

        суспільства 

2.Що є одним із головних завдань  педагога? 

        розвивати творчі здібності дитини 

         завоювати авторитет в учнів 

         нав’язати дітям власну точку зору з будь-якого питання 

3.Чи може творчість відокремлено існувати від суспільства? 

         може, тому що це окремий вид діяльності 

         не може, тому що носієм творчості є особистість 

         існує окремо лише в окремих випадках 

4. Без  чого неможливо виховати творчу особистість дитини? 

       без матеріального забезпечення 

       без оригінальних рішень педагога 

       без необхідних приладів 

5.Які боки має педагогічна творчість? 

        творчість самого педагога 

        творчість дитини 

        творчість педагога та творчість дитини 

6.Хто із видатних педагогів виділяв 4 рівні творчості вчителя? 

        В.Кан-Калик 

        Жан-Жак Руссо 

         А. Макаренко 

7.Який з рівнів творчості включає найменше творчості вчителя? 
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       третій 

       другий 

       нульовий 

8.Який із рівнів творчості має назву – евристичний? 

        третій рівень 

        другий рівень 

        перший рівень 

9.Творчість – це: 

      діяльність, що повторює вже винайдені норми, правила, дії 

      діяльність, що створює щось нове на основі осмислення 

      накопиченого досвіду 

      діяльність, яка проводиться з урахуванням можливостей дитини 

10.Творчість не може існувати окремо від: 

      об’єкта дослідження 

      засобів комунікації 

      суспільства 

11.Творчу особистість можна охарактеризувати як: 

       розвинену 

      креативну 

      звичайну 

12.Яким типом мислення повинна бути наділена творча особистість 

педагога? 

       діалектичним 

       логічним 

       абстрактним 

13.Як називається вид людської діяльності, що характеризується 

новизною та оригінальністю? 

      мистецтво 

      творчість 

      винахідливість 
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Тема: Педагогічна творчість та педагогічна майстерність 

План: 

1. Сутність понять: «творчість», «педагогічна творчість», 

«педагогічна майстерність». 

2. Педагогічна творчість – складова педагогічної майстерності. 

3. Види педагогічної діяльності. 

4. Специфіка педагогічної діяльності. 

5. Педагогічна майстерність як система. 
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       Професійна діяльність педагога за своєю природою і змістом є 

творчою, такою, що поєднує науку і мистецтво.  Тому педагогічна діяльність 

— творчий процес. 
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     Творчість – це процес створення чогось нового на основі 

перетворення пізнаного: нового результату або оригінальних шляхів і  дій 

його отримання. Основними характеристиками творчості є новизна і 

перетворення.  

     Педагогічна творчість – процес створення і перетворення 

особистості вихованця.  

     Педагогічна творчість виявляється в різновекторних напрямках: 

науковій діяльності педагога і в творчій педагогічній роботі, що передбачає 

оригінальне вирішення педагогічних завдань, розробку нових педагогічних 

методів, прийомів, застосування педагогічного досвіду в нових умовах, 

удосконалення системи роботи з учнями, імпровізація в педагогічному 

процесі тощо. Під час роботи з дітьми педагог передбачає педагогічні 

ефекти, впливає на уяву, увагу, пізнавальну діяльність учнів, а також 

звертається до педагогічного перевтілення, що робить його діяльність 

творчим процесом. 

       У праці «Розмова з молодим директором школи» В.Сухомлинський 

зазначив: «Досвід багатьох років переконує, що суттю педагогічної творчості 

є думка, ідея, яка пов’язана з тисячами повсякденних явищ. Педагогічна ідея 

– це, образно говорячи, повітря, на якому пливуть крила педагогічної 

майстерності». 

     Творчість – вид людської діяльності, що характеризується новизною 

й оригінальністю. 

     Творчість – це діяльність, яка народжує щось якісно нове і 

характеризується неповторністю, оригінальністю і суспільно-історичною 

унікальністю (енциклопедичний словник). 

В Українському  педагогічному словнику С.Гончаренка педагогічна 

творчість пояснюється як оригінальний та високоефективний підхід учителя 

до навчально-виховних завдань, збагачення теорії і практики навчання та 

виховання. 

Педагогічна майстерність як складова педагогічної творчості 
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          Майстром називають спеціаліста, який досконало володіє своєю 

професією. Творчий педагог на початку своєї діяльності може ще не 

встигнути стати майстром. Високого рівня майстерності він досягне, 

працюючи творчо, за рахунок добросовісності, наполегливості, 

працелюбству, бажання досягти успіхів, подолання труднощів, перетворення 

умінь у навички, бажання досягти успіхів через певний проміжок часу.  Щоб 

стати майстром своєї справи, творчі здібності потрібно розвивати набагато 

раніше, ще в учнівські та студентські роки. 

     Творчість – основа майстерності. Тому педагогічна творчість є 

важливою умовою формування педагогічної майстерності. Майстерність 

педагога, виступаючи синтезом теоретичних знань, високорозвинених 

практичних умінь і навичок, утверджується і проявляється через творчість і, 

в свою чергу, сприяє реалізації творчих задумів і винаходів безпосередньо в 

педагогічній діяльності. 

      Творчість педагога виявляється насамперед у прагненні постійно 

вдосконалювати свою педагогічну майстерність, в умінні позбавлятися від 

застарілих способів роботи та знаходити, розробляти нові, більш ефективні 

методи та прийоми; в творчому застосовуванні передового педагогічного 

досвіду, постійному дослідженні навчально-виховного процесу. 

      Педагогічна творчість – особистісна якість педагога, яка виступає  

джерелом його ініціативи, активності, інноваційних знахідок, постійного 

натхнення для вдосконалення всього педагогічного процесу. 

В.Сухомлинський зазначав, що там, де немає творчості в педагогічній 

діяльності, там немає живої душі, там педагогіка є бездітною. Коли в центрі 

педагогічної діяльності є дитина зі своїми особливостями, тоді педагог 

знайде необхідні методи, прийоми, засоби, щоб створити розвивальне 

середовище навколо неї, і тоді педагогіка стає дітною.  

       Творчість педагога передбачає відповідальне ставлення до кожного 

уроку, заходу, розуміння того, що всі діти – особистості з неповторними, 

своєрідними проявами. Необхідно враховувати ці особливості і привносити у 
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взаємодію з дітьми оригінальність, нетрадиційність; позбуватися шаблонів та 

стереотипів, які гублять творче начало, гальмують повноцінний розвиток 

вихованців. У зв’язку з цим відомий грузинський педагог-гуманіст і психолог 

Ш.О.Амонашвілі підкреслює: «Діти страждають від нестачі вчительської 

творчості».  

      Педагогічна творчість активізує взаємодію між вихователем і 

вихованцем, підвищує її ефективність і, як наслідок, – забезпечує всебічний  

та гармонійний розвиток дітей. Саме тому І.Зязюн урок визначає як «театр 

одного актора». Звідси висновок: педагогічна діяльність повинна мати 

творчий характер. 

      Педагогічна творча діяльність педагога – складний систематичний 

процес його професійної самореалізації. Вдосконалювати педагогічний 

процес зможе педагог, який перебуває у постійному творчому пошуку нових 

методів, прийомів, засобів, форм, умов його поліпшення; педагог, який 

працює над собою, розвиває педагогічні здібності, зміцнює моральний 

стрижень, збагачується духовно, турбується про свій психоемоційний стан, 

оволодіває педагогічною технікою; педагог, який займається 

експериментальним дослідженням і впроваджує в практику своєї роботи не 

тільки результати наукових досліджень учених, а й свого власного.   

      Творчий педагог створює у класі сприятливий психологічний 

клімат, де діти почуваються вільно, впевнено, збуджує позитивні почуття та 

емоції, які виступають каталізаторами пошукової активності дітей, 

ініціативи, оригінальності та самостійності у вирішенні навчальних завдань, 

розвитку творчого потенціалу. 

     Творчість педагога проявляється в основному в таких великих 

напрямках: у формуванні та розвитку нової людини, у творенні самого 

педагогічного процесу та в удосконаленні самого себе в ньому. Тому 

творчість є одним із важливих структурних компонентів педагогічної 

майстерності. В процесі педагогічної творчості педагог  удосконалює, 
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відточує свою професійну майстерність, оволодіває механізмами 

самоудосконалення та розвиває творчий потенціал дітей. 

      У творчій діяльності тісно поєднуються пізнавальний, емоційно-

вольовий і мотиваційний компоненти особистості. Тому майстерність 

педагога полягає у реалізації комплексного підходу до розвитку усіх сфер 

особистості дитини, в створенні сприятливих умов для цього. 

       

Відмінності педагогічної творчості від псевдотворчості 

    Справжня педагогічна творчість спрямована на особистість. Її 

істинною метою є створювати сприятливі умови для повноцінного, 

всебічного і гармонійного розвитку кожної дитини в навчально-виховному 

процесі. Іншими словами, розробляти, досліджувати, знаходити, 

компонувати, вдало поєднувати більш прогресивні, ефективні засоби роботи 

з дітьми, що підійматиме їх на новий рівень розвитку. 

Істинну педагогічну творчість необхідно відрізняти від  

псевдотворчості, яка має підвиди: прожектерство, оригінальничання та 

волюнтаризм. Для цього необхідно з’ясувати мету, сутність того чи іншого 

явища. Так, для оригінальничання характерним є бажання бути несхожим у 

своїй роботі на інших, тому сутністю його штучність, навмисність, 

надуманість тощо, головне, аби виділитися, бути не як усі.  

      Для прожектерства характерним є винахідництво, але  їх винаходи 

нереальні, нездійсненні, не мають під собою ніякої наукової основи, 

методологічно необгрунтовані. Якщо ж такі проекти впроваджувати, вони 

тільки заберуть час і сили, але ніякої користі ні педагогам, ні дітям не 

принесуть, а нашкодити можуть.  

     Волюнтаризм – це довільне тлумачення наукових розробок, при 

якому перекручується сама сутність наукового знання. Наприклад, коли 

вчителі намагаються впровадити якусь інноваційну технологію, де дається 

чіткий алгоритм дій, але на практиці використовують тільки частину 

методичних вказівок до неї, цілісність технології порушується, ефективних 
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результатів не буде. Істинна творчість не перекручує сутності наукових ідей, 

вона спирається на них, застосовуючи їх до конкретних умов, тим самим 

розвиваючи і збагачуючи ці ідеї.  

      Отже, творчість – це складова педагогічної майстерності. Творча 

педагогічна діяльність педагога – це складний безперервний процес його 

професійної самореалізації. Педагог, який перебуває у творчому пошуку, 

удосконалює себе, дітей, навчально-виховний процес у цілому. Тут 

важливими є уміння шляхом рефлексії об’єктивно оцінювати, себе, свої 

здібності, можливості, індивідуальний стиль взаємодії з дітьми та робити 

правильні висновки стосовно самовдосконалення, перспектив свого 

професійного розвитку. 

Поняття  педагогічної майстерності 

      Першим ввів поняття «майстерність вихователя» і «педагогічна 

техніка» А.Макаренко у своїй статті «Деякі висновки з мого педагогічного 

досвіду»: «Майстерність вихователя не є якимось особливим мистецтвом... 

але це спеціальність, якій треба вчитися, як треба вчити лікаря його 

майстерності, як треба вчити музиканта». 

      В.Сухомлинський продовжив розвиток теорії педагогічної 

майстерності. У його працях «Сто порад вчителеві», «Павлиська середня 

школа», «Як виховати справжню людину», «Розмова з молодим директором 

школи» та багатьох інших велика увага приділяється творчості вчителя в 

становленні справжньої людини, громадянина, патріота Батьківщини. «Ми 

маємо справу з найскладнішим, неоцінним, найдорожчим, що є в житті, – з 

людиною. Від нас, від нашого вміння, майстерності, мистецтва, мудрості 

залежить її громадянське й інтелектуальне обличчя, її місце і роль у житті, її 

щастя», – писав В.О.Сухомлинський.   

     У 80-ті роки ХХ століття творчі педагоги-новатори об'єдналися у 

творчий рух «Педагогіка співробітництва» («Учительская газета» від 18 

жовтня 1986 року ). Основні ідеї педагогів-новаторів: 

1) співробітництво з усіма учасниками навчально-виховного процесу;  
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2) навчання без примусу, з оптимізмом, без конфліктів; 

3) використання опори в навчанні;  

4) система випередження у навчанні; 

5) гуманістична система оцінювання;  

6) демократизація виховання особистості; 

7) самоаналіз, саморозвиток, самовдосконалення особистості тощо. 

      Деякі представники педагогів-новаторів: Ш.О.Амоношвілі («В 

школу – с 6 лет», «Здравствуйте, дети!», «Как живёте, дети?», «Единство 

цели»); С.М.Лисенкова («Когда легко учиться»); І.П.Волков («Учим 

творчеству», «Цель одна – дорог много»); І.П.Іванов («Воспитывать 

коллективистов»); Є.М.Ільїн («Шаги навстречу», «Искусство общения», 

«Рождение урока», «Путь к ученику»); В.Ф.Шаталов («Куда и как исчезли 

тройки», «Педагогическая проза», «Эксперимент продолжается», «Опорные 

конспекты по физике – 8 класс»);  

      Сутність педагогічної майстерності, її структурні компоненти, рівні, 

шляхи формування в психолого-педагогічній науці досліджували і 

продовжують досліджувати цілий ряд науковців: в Україні: Іван Андрійович 

Зязюн, Людмила Василівна Крамущенко, Іван Федорович Кривонос, Олена 

Григорівна Самещенко, Валентина Анатоліївна Семиченко, Ніна Миколаївна 

Тарасевич;  в Росії: Віталій Андрійович Сластьонін, Надія Єгорівна Щуркова, 

Віктор Абрамович Кан – Калик та багато інших. Аналізуючи їх дослідження, 

можна зробити висновки, що: 

     Майстерність – це найвищий рівень діяльності. 

     Педагогічна майстерність – це досконале, творче виконання 

вчителем професійних функцій на рівні мистецтва. 

     Педагогічна майстерність  – це синтез наукових знань, умінь, 

навичок, забарвлених особистісними якостями педагога. 

     Педагогічна майстерність проявляється в педагогічній діяльності. 
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     Педагогічна діяльність – це професійна активність вчителя, в якій за 

допомогою різних засобів впливу на учнів вирішуються завдання навчання та 

виховання. 

     Види педагогічної діяльності: 

- навчальна; 

- виховна; 

- організаторська; 

- пропагандистська; 

- управлінська; 

- консультативна; 

- діагностична; 

- самоосвіта; 

- дослідницька. 

Усі види діяльності мають свою специфіку і структуру: 

мета – мотив – засоби – оцінка – результат. 

Специфіка педагогічної діяльності: 

1. У визначенні мети. 

2. У необхідності враховувати індивідуальні та вікові особливості 

дітей. 

3. У встановленні суб’єкт – суб’єктних відносин. 

4. У постійному спілкуванні з учнями. 

5. У коригуванні багатьох впливів на дітей. 

6. У продукті педагогічної праці – це людина – випускник, який 

володіє певною сумою суспільної культури:  

  предмет праці – людина; 

  знаряддя праці – людина; 

  продукт праці – людина; 

Педагогічна майстерність як система: 
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      Педагогічна  майстерність –  це виконання вчителем  своїх функцій 

на рівні високих зразків та еталонів. Майстерність – це хороше, гарне 

володіння основами професії. 

Складові ПМ: 

 -        гуманістична спрямованість; 

- професійні знання; 

- педагогічні здібності; 

- педагогічна техніка. 

      «Гуманна позиція педагога – як низка золотих ключів, які 

допомагають відкривати скриньки з коштовностями». – Ш.О.Амонашвілі. 

   1.   Гуманістична спрямованість (ідеали, інтереси, ціннісні орієнтації) 

– спрямованість на іншу людину (дитина – центр уваги педагога), 

утвердження найвищих духовних цінностей, моральних норм поведінки та 

взаємовідносин. Це виявлення професійної ідеології вчителя, його ціннісного 

ставлення до педагогічної діяльності, її змісту, мети, засобів, суб'єктів. 

Ціннісні орієнтації педагога : 

а) на себе – самоутвердження («Я» – справжній вчитель );  

б) на вихованця (дитина – найбільша цінність, допомогти їй бути 

щасливою);  

в) на засоби впливу ( програма, способи впливу, заходи); 

г) на мету педагогічної діяльності (гуманізм – сприяння всебічному 

розвитку кожної дитини). Відповідальність педагога перед майбутнім, любов 

до дітей; усвідомлення мети. 

2. Професійні знання. Професійна компетентність: знання, вміння, 

навички, критичні погляди і оцінки, постійне самовдосконалення, високий 

рівень загальної культури. «Головне в житті – не самі знання, а та гармонія, 

яка виявляється, коли знання добре вміщені в душі, та філософія, яка 

визначає людину, її світогляд». – А.С.Макаренко. 

     Знання предмета, який педагог викладає, педагогіки, анатомії, 

фізіології, психології та ін.  
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     Знання психології допоможуть педагогу враховувати особливості 

психічних процесів, психічних станів, психічних властивостей дітей. 

      Психічні процеси: відчуття, сприйняття, пам’ять, мислення, мова, 

уява, увага, почуття, спостережливість, воля. 

      Психічний стан: підвищена або понижена активність психічних 

процесів, яка супроводжується певними хвилюваннями. 

      Психічні властивості: жвавий темперамент, спокійний характер 

тощо. 

      Психіка – це поєднання психічних процесів, психічного стану  та 

психічних властивостей. 

3. Педагогічні здібності: комунікативність, перцептивність (розуміння 

інших), динамізм особистості (активність, гнучкість впливу), емоційна 

стабільність (саморегуляція), оптимістичне прогнозування  віра в позитивне в 

кожній людині, у перспективу її розвитку), креативність (творчість) тощо. 

      Педагогічні здібності – складова структури особистості 

педагога. 

Структура особистості вчителя:  

- спрямованість: ідеали, інтереси, потреби, цінності; 

- властивості особистості: педагогічні здібності, характер і його риси,  

інтегральні характеристики: самосвідомість, індивідуальний стиль, 

креативність. 

      Здібності – індивідуально-психологічні властивості особистості, які 

сприяють успішному виконанню  діяльності. 

     Педагогічні здібності – стійкі індивідуальні властивості, які 

проявляються у:  

- ставленні до учнів, виборі найоптимальніших засобів, 

методів, приймів впливу на них; 

-  у створенні ситуації радості, умов для розвитку тощо.  

      Таким чином, педагогічні здібності – психічні властивості 

особистості педагога, що забезпечують високу результативність виконання 
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професійної діяльності. Вони проявляються у ставленні до дітей, виборі 

найоптимальніших засобів, методів, прийомів впливу на них, у створенні 

ситуації радості, умов для розвитку тощо. 

     Аналіз педагогічних здібностей відображений у дослідженнях 

Ф.М.Гоноболіна, Н.В.Кузьміної, В.А.Крутецького, В.А.Кан-Калика та ін. 

      Дослідники виділяють цілий їх ряд. 

1. Дидактичні – полягають в умінні навчати інших: уміння розвивати 

пізнавальний інтерес дітей, організовувати їх самостійну діяльність, керувати 

пізнавальною активністю, формувати пізнавальні потреби, створювати умови 

для розвитку особистості, подавати, перевіряти, оцінювати знання дітей. 

 2. Організаторські – здібності організовувати себе, свою діяльність 

(планування, контроль тощо); уміння організовувати учнівський колектив, 

згуртовувати та розвивати його. 

3. Комунікативні – виявляються в умінні спілкуватися. Слово педагога 

– основний інструмент його праці. У статті «Слово про слово»  

В.О.Сухомлинський пише: «В руках вихователя слово має таку потужну 

силу, як музичний інструмент в руках музиканта, як фарби і пензлі в руках 

художника, як мармур і долото в руках скульптора. Як немає музиканта без 

скрипки, без фарби і пензля – художника, без долота і мармуру – скульптора, 

так без живого відчуття, схвального слова немає школи, педагогіки. Слово – 

це наче міст, через який навчання і виховання проходять до віртуозності і 

майстерності». Однак, слово вчителя знаходить відгук у дитячих серцях і 

стає їхнім особистим надбанням лише тоді, коли «мудрість вихователя 

залучає, одухотворює вихованців цілісністю, красою ідейно-життєвих 

поглядів, морально-етичних принципів». 

       Спілкування з дітьми на демократичних та гуманістичних засадах 

формує у них почуття власної гідності, розвиває самостійність, активність, 

ініціативність, творчий потенціал, вчить їх бути справжніми людьми. 
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4. Перцептивні здібності педагога дозволяють йому проникати у 

внутрішній світ вихованця, проявляти психологічну спостережливість, за 

виразом обличчя, зовнішніми ознаками читати та розуміти внутрішній стан. 

5. Сугестивні здібності – здатність учителя до безпосереднього 

емоційно-вольового впливу на учнів. Це умінням педагога за допомогою 

твердого, вольового слова переконувати, надихати, заохочувати дітей. 

Сугестивні здібності тісно пов’язані з рівнем педагогічної свідомості, 

цілеспрямованості дій, сформованості емоційно-вольової сфери педагога. 

6. Науково-пізнавальні (академічні) полягають в умінні постійно 

поповнювати, розширювати, поглиблювати та збагачувати свої знання:  

постійне ознайомлення з новими досягненнями у своїй і суміжних галузях 

знань; читання та аналіз періодичних видань, проведення науково-

дослідницької роботи, відвідування майстер-класів, тренінгів, семінарів, 

лекцій, проходження підвищення кваліфікації у відповідних установах; 

ознайомлення та оволодіння інноваційними технологіями  тощо. Відомий 

вітчизняний педагог К.Ушинський зазначав, що вчитель до тих пір учитель, 

поки вчиться сам. 

7. Конструктивні здібності виявляються в умінні конструювати, 

будувати, планувати, створювати моделі колективу, уроку, виховного заходу, 

розвитку і саморозвитку кожної особистості тощо та реалізовувати їх 

відповідно до поставлених цілей та завдань.  

8. Прогностичні здібності – це здатність педагога  передбачати процеси 

навчання, виховання, розвитку, формування особистості та їх результати.   

9. Оптимістичне прогнозування – віра в можливості та здібності кожної 

дитини. Видатний педагог В.Сухомлинський на запитання «Як любити дітей, 

які приносять у школу багато потворного?», дав геніальну відповідь, сутність 

якої в тому, що треба повірити в цих дітей і полюбити їх такими, якими ви 

хочете побачити їх в майбутньому. 

10. Креативні здібності – здатність до творчості. Репродуктивний 

характер діяльності педагога не розвиває пізнавальний інтерес дітей як 
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провідний мотив діяльності, гальмує їх повноцінний розвиток. Саме 

творчість учителя підіймає його самого на високий рівень професіоналізму і 

розвиває творчі здібності дітей. 

10. Дослідницькі: педагогічна праця неможлива без дослідження, 

оскільки кожна дитина – це своєрідний і неповторний світ думок, почуттів, 

інтересів. У самій своїй основі педагогічна праця – справжня творча праця – 

стоїть близько до наукового дослідження. Ця близькість, спорідненість 

полягає передусім в аналізі фактів і необхідності передбачення. 

В.Сухомлинський писав, що педагогічна праця лише тоді стає творчим 

процесом, а педагог – активною силою, яка впливає на особистість 

вихованця, коли педагог  не фіксує все, що відбувається, а сам активно 

впливає на педагогічне явище, створює його. 

4. Педагогічна техніка ( форма організації поведінки педагога). 

     Існують різні визначення педагогічної техніки. 

     Педагогічна техніка – це комплекс (сукупність) умінь і прийомів 

особистого впливу на учнів. 

     Педагогічна техніка – це комплекс умінь вчителя, який сприяє 

ефективній взаємодії з учнями. 

     Педагогічна техніка – це форма організації поведінки педагога, 

вираження його почуттів, індивідуально-емоційних якостей. 

     Педагогічна техніка – комплекс умінь, який допомагає вчителю 

глибше, яскравіше, талановитіше виразити себе, досягти оптимальних 

результатів у навчально-виховній роботі. 

 Складові ПТ: 

1. Уміння педагогічного спілкування. 

2.Техніка мовлення (дихання, голос, дикція) і культура мовлення 

(грамотність, багатство, виразність, чистота тощо). 

3. Виразний показ почуттів і ставлення за допомогою міміки і 

пантоміміки (міміка – вираз очей, обличчя; пантоміміка – рух рук, тіла). 

4. Зовнішній вигляд вчителя. 
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5. Саморегуляція психічного стану (самоконтроль, витримка тощо). 

6. Уміння бачити себе і свою поведінку з боку. 

 Оволодіння ПТ – лише перша сходинка до педагогічної майстерності. 

Рівні майстерності:  

- елементарний;  

- базовий;  

- досконалий;  

- творчий. 

Критерії майстерності педагога:  

- доцільність (за спрямованістю); 

-  продуктивність (за результатами); 

-  діалогічність (характер взаємовідносин з усіма учасниками 

виховного процесу); 

-  оптимальність (у виборі засобів); 

-  творчість (за змістом діяльності). 

Шляхи формування педагогічної майстерності як основи 

педагогічної творчості: 

1. Формування гуманістичної спрямованості педагога: на дітей, методи 

та засоби впливу на них, на себе, на предмет, цілі навчання та виховання. 

2. Оволодіння глибокими професійними знаннями, уміннями і 

навичками: з педагогіки, психології, предмета, методики його викладання, 

суміжних дисциплін та ін., розширення, поглиблення та збагачення 

педагогічної ерудиції, професійної компетентності. 

3. Розвиток педагогічних здібностей: дидактичних, організаційних, 

комунікативних, перцептивних, сугестивних, науково-пізнавальних,  

дослідницьких та ін. 

4. Оволодіння педагогічною технікою: технікою мовлення: дихання, 

голос, дикція;  мімікою і пантомімікою; формування культури зовнішнього 

вигляду; умінь саморегуляції тощо. 

5. Самовиховання загальної та педагогічної культури. 
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6. Вивчення передового педагогічного досвіду. 

7. Оволодіння інноваційними технологіями навчання та виховання. 

8. Засвоєння професійних знань, вмінь, навичок. 

9. Громадська активність. 

10. Педагогічна практика. 

 11.  Розвиток творчих здібностей педагога. 

 Формула формування педагогічної майстерності: 

Професійна підготовка – професійна діяльність – самоосвіта, 

самовиховання. 

      Отже, професійна діяльність педагога за своєю природою і змістом 

є творчою, такою, що поєднує науку і мистецтво.  Тому педагогічна 

діяльність – творчий процес. А творчість, в свою чергу, є складовою 

педагогічної майстерності, яку треба розвивати та формувати. 

Питання і завдання для самоконтролю 

1. Розкрийте сутність понять: «творчість», «педагогічна творчість», 

«педагогічна майстерність». 

2. Які є види педагогічної діяльності? 

3. У чому полягає специфіка педагогічної діяльності? 

4. Що таке педагогічна майстерність? 

5. Доведіть, що педагогічна майстерність є системним утворенням. 

6. У якому співвідношенні знаходяться педагогічна творчість та 

педагогічна майстерність? 

Тестові завдання для самоконтролю: 

1.Якими особливостями характеризується творча особистість? 

           звичайна працездатність 

           порушує інструкції, виконує так, як вважає за краще 

           працездатність, оригінальність, висока самоорганізація 

2. У чому проявляється творчість вчителя? 

          у прагненні навчати старими методами та прийомами 

          у прагненні і вмінні вдосконалювати педагогічну майстерність 
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          у застосуванні передового досвіду 

3.Які є риси педагогічної творчості? 

          розвинене мислення, сприйняття 

          доброзичливість, милосердя 

          комунікативні здібності, високий рівень загальної культури,  

          творча фантазія 

4.Що є одним із головних завдань педагога? 

         формування творчої особистості дитини 

         формування дружелюбного ставлення до інших 

         виховання культури поведінки 

5.Чим відрізняється педагогічна творчість від інших видів творчості 

(наукової, технічної та ін.)? 

          її об’єктом і підсумком є творення особистості 

          її об’єктом і підсумком є образ 

          її об’єктом і підсумком є механізм 

6.Педагогічна майстерність – це: 

           виконання педагогом своїх функцій на рівні мистецтва 

           сукупність прийомів впливу на дітей 

           процес формування особистості дитини 

7.Педагогічна майстерність як система включає в себе: 

          гуманістичну спрямованість, професійні знання 

          педагогічні здібності, педагогічну техніку 

          усі варіанти вірні 

8. Формула формування педагогічної майстерності: 

профпідготовка – профдіяльність 

самоосвіта, самовиховання 

усі варіанти вірні 

9.Повага та любов до дітей – це сутність якого компонента 

педмайстерності? 

професійні знання 

гуманістична спрямованість 

педагогічна техніка 
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Тема: Психологічні основи педагогічної творчості 

План: 

1. Роль психології у творчій діяльності педагога. 

2. Увага в творчому педагогічному процесі. 

3. Уява в творчому педагогічному процесі. 

Література: 

1. Бадмаев Б.Ц. Психология в работе учителя: В 2 кн. – Кн. 2 / Б.Ц. 

Бадмаев. – М. : Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2000. – 160 с.  

2. Скрипченко О.В. Вікова та педагогічна психологія : Навчальний  

посібник / О.В.Скрипченко, Л.В.Долинська, З.В.Огороднійчук, І.С.Булах, 

Т.М.Зелінська. – К. : Просвіта, 2004. – 413 с.  

3. Цимбалюк І.М. Психологія спілкування: Навч посіб. / І.М. 

Цимбалюк. – К. : Професіонал, 2007. – 464 с. 

4. Рогов Е.И. Эмоции и воля / Е.И. Рогов. – М. : Гуманит. изд. центр 

ВЛАДОС,1999. – 240 с. 

5. Величковский Б.М. Современная когнитивная психология / 

 Б.М. Величковский. – М. : Изд-во Моск. ун-та, 1982. – 336 с. 

6. Сергеев И.С. Основы педагогической деятельности: Учебное 

пособие / И.С. Сергеев. – СПб. : Питер, 2004. – 316 с. 

7. Семиченко В.А. Психологія педагогічної діяльності: Навч. посіб. 

/  В.А.Семиченко. – К. : Вища школа, 2004. – 335 с. 

 

        В умовах реорганізації системи освіти на перший план роботи 

освітньо-виховних закладів висуваються завдання розвитку і формування 

особистості та індивідуальності дітей, створення умов, що забезпечують 

удосконалення творчих здібностей кожного вихованця. 

          Психологія стверджує, що існує тісний зв'язок між педагогічним 

процесом і розвитком психіки дитини. Науковцями доведено, що 

педагогічний процес має бути організованим таким чином, щоб вести за 
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собою розвиток, стимулювати його. Іншими словами – створювати відповідні 

умови для повноцінного розвитку.  

Однією з умов є забезпечення гармонійної, синергетичної роботи обох 

півкуль головного мозку, зважаючи на диференційованість їх функцій. Саме 

права півкуля відповідає за творчість, за творчі здібності. Але успішно 

розвиватиметься творчий потенціал особистості тоді, коли півкулі 

працюватимуть гармонійно, будуть навантажуватися пропорційно. Однобоке 

навантаження гальмує розвиток взагалі і творчих здібностей зокрема.  

Відоме вчення психолога Л.С.Виготського про дві зони розвитку 

розкриває можливості інтелектуального розвитку, до якого входить і 

розвиток уяви, як основи творчості.  

 Коли діти працюють в зоні актуального розвитку (ЗАР), вони легко, 

швидко виконують усі завдання, оскільки оперують наявними знаннями, 

якостями, властивостями, уміннями, навичками. Такий характер завдань не 

сприяє просуванню вперед, підняттю на нові, більш високі сходи. Легкі, 

прості, примітивні завдання, які дають педагоги, вихователі дітям не 

сприяють розвитку, вони виступають його гальмівною силою. 

Робота дітей в зоні найближчого розвитку (ЗНР) забезпечує їх 

повноцінний розвиток. Дітям доводиться напружуватися, долати 

інтелектуальні перешкоди, переборювати труднощі на шляху виконання 

завдання. Їм нелегко, непросто, але, ввімкнувши усі пошукові емоції, 

проявляючи силу волі, вони виконують завдання. Це викликає радість, 

задоволення, впевненість, формує почуття власної гідності, підвищує 

самооцінку. Народна мудрість нам говорить про те, що цінується саме те, що 

дістається важко. Але у кожної дитини свій багаж знань, свої зони розвитку. 

Тому вести кожну дитину в ЗНР можна тільки на основі індивідуального 

підходу. 

Звісно, що не можна сутність вчення про дві зони розвитку дитини 

сприймати так, що діти повинні завжди працювати тільки в зоні найближчого 

розвитку, де важко, складно. За таких умов діти будуть перевантажені, 
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швидко втомлюватися, виснажуватися. Тому педагогам ще на 

прогностичному етапі підготовки чи то до уроку, чи до заняття в дошкільних 

установах, чи до виховного заходу, необхідно ретельно продумувати 

завдання різних рівнів, вдало поєднувати їх та чергувати. 

Урахування індивідуальних особливостей дітей – ще одна умова їх 

ефективного розвитку. Вітчизняний педагог К.Д.Ушинський у своїй праці 

«Людина, як предмет виховання» говорив, що, якщо педагогіка хоче 

виховувати дитину у всіх відношеннях, вона повинна, перш за все, вивчити її 

також у всіх відношеннях. Мається на увазі вивчити характер, темперамент, 

особливості функціонування усіх психічних процесів: пам'яті, мислення, 

уваги, уяви, сприйняття тощо; вивчити, якими здібностями, талантами  

володіє; специфіку перебігу психоемоційних станів та ін. Володіючи такою 

інформацією про дитину, педагог знайде необхідний підхід, зможе пояснити 

мотивацію, передбачити труднощі, іншими словами, спроектувати розвиток 

кожної особистості дитини та допомогти їй. 

Окрім індивідуальних, педагогам треба брати до уваги і вікові 

особливості. Психологи розподілили вікові періоди на дошкільний (в свою 

чергу він поділяється на декілька етапів), молодший шкільний, підлітковий 

та старший шкільний вік.  

Для кожного вікового періоду характерні: 

- своя соціальна ситуація розвитку, яку Л.С.Виготський характеризує 

як сукупність зовнішніх умов, в яких розвивається і формується особистість,  

і внутрішніх процесів розвитку; 

- психологічні новоутворення віку; 

- наявність вікових суперечностей (протиріч); 

- домінуючі потреби віку; 

- провідний тип діяльності. 

Так, для дошкільного віку провідним типом діяльності виступає гра, 

яка є потужним засобом розвитку дитини, оскільки в ігровій діяльності, за 
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умови правильної її організації, моделюються, відтворюються і 

закріплюються ціннісні і для дитини, і для соціуму відносини.  

У молодшому шкільному віці – навчально-пізнавальна діяльність. У 

дітей ще є бажання вчитися, їх приваблюють нові обставини життя, шкільна 

атрибутика, вони хочуть на багато запитань отримати відповіді і впевнені, що 

вчитель все знає, про все розкаже, на всі питання дасть відповіді. Авторитет 

учителя в цьому віці надзвичайно великий. А пояснюється все дуже просто: 

педагог задовольняє домінуючу потребу віку – потребу в пізнанні. 

Для підлітків основним типом є суспільно корисна діяльність. Деякі 

психологи вважають спілкування провідним видом діяльності у цьому віці. У 

підлітків з’являється багато новоутворень: рефлексія, пошук ідеалу, почуття 

дорослості, формується самооцінка, Я – концепція.  

Формування та розвиток особистісних якостей багато в чому залежить 

від думки про підлітків інших людей, особливо однолітків, ровесників. Тому 

якнайкраще проявити себе в різних видах суспільно цінної діяльності, 

підняти свій авторитет, статус в міжособистісних відносинах є дуже 

значущим для підлітків, для їх повноцінного розвитку. 

У старшому шкільному віці більшість школярів уже визначилися щодо 

своєї майбутньої професійної діяльності. Тому більше уваги приділяють 

вивченню тих предметів, знання з яких знадобляться при вступі до тих чи 

інших навчальних закладів. Задіюються всі можливі форми поглиблення, 

розширення знань: профільні класи, факультативи, гуртки, репетиторство, 

курси тощо. Звідси – провідним типом діяльності у цьому віці є професійно-

пізнавальна. 

Знання педагогом провідних типів діяльності забезпечить створення 

сприятливих умов для розвитку дітей різних вікових груп. Але треба 

пам’ятати про глобальну мету, яка зумовлюється рівнем розвитку суспільства 

та його потребами: виховати всебічно та гармонійно розвинену особистість.  

Залучення дітей певного віку тільки до провідних типів діяльності не 

сприятиме їх всебічному розвитку, а, навпаки,  спрямовуватиме на 



44 
 

однобічний розвиток. Тому дітей необхідно залучати до різних видів 

діяльності, пам’ятаючи при цьому, що домінуючі потреби віку 

задовольняються саме в провідних типах діяльності, в них же діти найкраще 

самореалізовуються та самостверджуються, що підіймає їх на нові висоти 

розвитку. 

Щоб гарно навчати дітей, забезпечувати їх повноцінний розумовий 

розвиток, учитель повинен знати основи теорії пізнання (гносеології), 

основним положенням якої є діалектичний шлях (метод) пізнання: від живого 

споглядання – до абстрактного мислення, а від нього – до практики.  

Спираючись на розроблений філософією метод пізнання, психологія 

розробила стадії (етапи) пізнання: 

1. Сприйняття, яке може відбуватися через різні рецептори: слухові, 

зорові, тактильні тощо. У процесі сприйняття у свідомості дитини 

відображаються зовнішні сторони об’єкта, предмета. Вчителеві треба 

активізовувати психічну діяльність дітей, щоб сприйняття було активним, 

а не пасивним.  Для цього доцільно добирати методи, прийоми, засоби 

активізації. Результатом сприйняття є уявлення про зовнішні боки, ознаки, 

прояви того, що сприймається. 

2. Осмислення – усвідомлення виключає механічне запам’ятовування, 

зазубрювання. Воно передбачає з’ясування сутності, змісту, внутрішніх 

структурних компонентів, причинно-наслідкових зв’язків того, що 

вивчається. Ефективність процесу осмислення забезпечать завдання дітям на 

аналіз, синтез, порівняння, співставлення тощо. В результаті осмислення у 

дітей з’являються поняття, які є відображенням у свідомості дитини 

внутрішніх, суттєвих зв’язків. 

3. Узагальнення. Його метою є виокремлення з наступним поєднанням 

найбільш характерних рис, особливостей, ознак. Ефективними на цьому етапі 

є абстрагування, порівняння, формулювання правил, висновків. 
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4. Закріплення. Метою закріплення є переведення знань з 

короткотривалої пам’яті в довготривалу. Цьому сприяють повторення з 

доданням нової інформації, різноманітні вправи, лабораторні завдання. 

5. Застосування. Метою застосування знань в практичній навчальній 

діяльності є формування умінь та навичок користування знаннями. 

Сприятимуть їх формуванню вправи, лабораторні роботи, різні види 

діяльності, науково-дослідницькі завдання. 

Особливого значення набуває творчий характер застосування знань. 

Він передбачає використання набутих знань зовсім в нових ситуаціях, 

умовах, не за схемою, не за шаблоном, не за алгоритмом, а творчо, по-

новому. Творчий рівень засвоєння знань – найцінніший з точки зору 

розвитку дитини.  

 Педагогам треба пам’ятати, що всі стадії засвоєння знань тісно 

взаємопов’язані та взаємообумовлені.  Тому до засвоєння знань дітьми не 

може бути механічного підходу, а повинна бути реалізація комплексного 

підходу. Виділення психологами окремих етапів спрямоване на краще 

усвідомлення вчителем процесів, що відбуваються в свідомості дитини в 

цілісному процесі засвоєння знань та створення педагогом 

найоптимальніших умов для розвитку дитини. 

 Ефективність розвитку дитини залежить і від атмосфери, сприятливого 

психологічного клімату. Атмосфера любові, доброти, чуйності вселяє віру, 

впевненість, нормалізує психоемоційний стан, відкриває нові можливості 

дитини, надихає на нові звершення, на творчість.  Таку атмосферу 

забезпечать демократичний стиль педагогічного керівництва, стійкий 

позитивний стиль ставлення до дітей, спілкування на основі захоплення 

спільною творчою діяльністю, на основі довіри, дружніх стосунків, в основі 

яких – любов до дітей, віра в безмежні можливості кожної дитини. 

Для виховання дітей вихователям необхідно знати психологічні 

механізми виховного впливу на них. У психолого-педагогічному аспекті 
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виховання моральної особистості забезпечує комплексний цілеспрямований 

виховний вплив на свідомість, почуття та поведінку. 

     Психологи стверджують, що у цій тріаді почуття є стимулюючою 

і цементуючою ланкою, яка сприяє ефективному формуванню моральної 

свідомості і моральних форм поведінки, тому збудження та розвиток 

емоційно-чуттєвої сфери дитини – важлива умова формування її 

особистості. Це пояснюється тим, що вплив усіх зовнішніх вимог 

переломлюється через внутрішній світ дітей (система цінностей, інтереси, 

потреби, ідеали). Зовнішній вплив може сприйматися дітьми або активно 

відштовхуватися. Якщо він сприймається, то зовнішні педагогічні вимоги 

трансформуються в особисто значущі потреби учнів. Це відбувається за 

умови, коли сприйняття вимог дорослих буде супроводжуватися 

позитивними переживаннями, які виражаються у різних почуттях та 

емоціях. У збудженні необхідного емоційного відгуку велику роль 

відіграють емоційні стимули: музика, гра, романтика, вірші, пісні, 

змагання, проблемно-пошукові ситуації, емоційність  мовлення самого 

педагога тощо. 

Названі стимули, викликаючи емоційний відгук, сприяють 

трансформації педагогічних вимог в особистісно-значущі потреби дітей, 

стимулюють появу суспільно-ціннісних мотивів поведінки, створюють 

ситуації, найбільш сприятливі для вирішення конкретних виховних 

завдань. У виховній практиці формування моральної свідомості, 

збудження і розвиток почуттів, емоцій та формування моральної поведінки 

– процеси взаємопов'язані й взаємозумовлені, тому усі виховні впливи 

повинні мати комплексний характер. 

      Отже, значення психології в педагогічній діяльності дуже велике. 

Знання психології допомагають: 

- враховувати вікові та індивідуальні особливості дітей: тип 

нервової системи, особливості характеру, спрямованість особистості, 

специфіку протікання психічних процесів; 
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- з’ясовувати психологічні основи та механізми розвитку, 

формування та виховання особистості; 

- створювати сприятливі умови для розвитку творчих здібностей 

дітей. 

     У педагогічній творчості велику роль відіграють усі психічні 

процеси, але особливе значення мають увага та уява. 

  

2. Увага в педагогічному процесі 

     Успішна діяльність людини багато в чому залежить від 

цілеспрямованої уваги, яка є організуючою та регулюючою складовою 

психіки.  

«Увага – це ті двері, через які все входить у душу учня» – 

К.Д.Ушинський. 

Увага – спрямованість і зосередженість свідомості людини на певних 

об’єктах. Об’єктами уваги можуть бути предмети і явища оточуючого світу, 

думки та почуття самої людини, які-небудь образи.  

     За ступенем активності людини в організації уваги, вона поділяється 

на: мимовільну (пасивну), довільну (активну) та післядовільну. 

     Мимовільна – найбільш проста, пасивна, властива людині і тварині, 

генетично вихідна, базується на інтересі; відсутні вольові зусилля. 

     Довільна – має більш складну структуру, активна, властива тільки 

людині, проявляється у формі вольового зусилля. 

     Післядовільна – виникає на основі інтересу після довільної уваги, 

зусилля відсутні. 

                                     Якості уваги: 

1.    Обсяг – кількість об’єктів, які можуть бути охоплені увагою 

одночасно. 

2.    Концентрація  –  ступінь зосередженості на об’єкті. 

3.  Переключення – усвідомлене перенесення уваги з одного об’єкта на 

інший. 
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4.  Розподіл – можливість утримувати в сфері уваги одночасно декілька 

об’єктів. 

5.   Стійкість – тривале зосередження уваги на об’єкті. 

6. Спрямованість – зовнішня (на предмети навколишнього світу) та 

внутрішня (на свої почуття, відчуття тощо). 

Часто проявляючи увагу, людина формує в собі таку важливу 

особистісну якість – уважність. 

     Для цього необхідно: 

1. Привчатися працювати в різних умовах, не відволікаючись на 

інші об’єкти тощо. 

2. Завжди виконувати роботу активно, відповідально. 

3. Братися за складну, цікаву, але доступну роботу. 

4. Формувати вольові якості, підвищуючи стійкість уваги, 

5. Одночасно виконувати декілька професійних дій при високому 

темпі роботи, щоб розвивати обсяг і розподіл уваги. 

6. Чергувати види діяльності (розвивається переключення уваги). 

Засоби активізації уваги дітей: 

1. Інтерес дітей. 

2. Проблемне навчання. 

3. Зв'язок з сучасністю. 

4. Усвідомлення мети та завдання. 

5. Оптимальний темп заняття. 

6. Яскраві приклади. 

7. Здивування, фантастичні елементи. 

8. Міжпредметні зв’язки. 

9. Діалогова взаємодія з дітьми та інші. 

10. Активні та інтерактивні методи та форми навчання та інші. 

3. Уява в педагогічному процесі 

      Уява – це форма психічного відображення дійсності. Сутність уяви 

– в створенні нових образів на основі раніше сформованих. 
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Уява тісно пов’язана з мисленням, оскільки образ і думка з’являються  

одночасно. Мислення оперує поняттями, а уява – образами. Уява сприяє 

передбаченню майбутнього і ніби оживляє майбутнє. 

    Поняття «уява» і «фантазія» є синонімами. Уява властива тільки 

людині. К.Маркс: «У природи є прекрасні ткалі – павуки і архітектори – 

бджоли. Але особливість архітектора-людини полягає в тому, що спочатку 

вона будує свій проект у голові». 

                                   Види уяви: 

Довільна – коли нові образи, ідеї з’являються в результаті спеціальних 

намірів, вольових зусиль. 

Мимовільна – коли нові образи, ідеї з’являються без зусиль, без 

спеціальних намірів (хмари на небі). 

Захоплююче, цікаве викладання завжди викликає мимовільну уяву. 

     Одним із видів мимовільної уяви є сновидіння. 

За ступенем самостійності уява поділяється на: 

- відтворюючу – створення нових образів за схемою, за аналогією, 

за описом, за алгоритмом; 

- творчу – самостійне створення нових образів у процесі творчої 

діяльності (створення чогось зовсім нового). 

Основне значення уяви: вона забезпечує прогрес у всіх сферах 

життєдіяльності. 

У дітей шкільного віку інтенсивно розвивається уява. 

Прийоми розвитку уяви: 

1. Розповідь і твори за картинками, малюнками. 

2. Подорожі в минуле, майбутнє з описом природи, побуту, 

культури тощо. 

3. Прослухати музику. Що уявили? 

4. Придумати казку, розповідь, оповідання (можна за початком, або 

серединою, або кінцем). 

5. Уявити, що було до тих подій, які зображені на картині, малюнку. 
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6. Скласти вірш, написати твір. 

7. Виконання різноманітних творчих завдань та інші. 

Прийоми створення нових образів: 

1. Комбінація – це синтез елементів. Вони змінюються і виступають 

у нових співвідношеннях (образ героя на основі глибокого аналізу характеру 

і особливостей декількох людей). 

2. Аглютинація – поєднання частин, властивих різним об’єктам. 

3. Акцентування – загострення, підкреслення якихось частин, 

якостей. 

4. Типізація – створення образів, у яких виражаються і втілюються 

найбільш типові властивості, особливості представників певних класів, 

прошарків. 

5. Гіперболізація – зміна розмірів у бік перебільшення.  

      Отже, творчість тісно пов’язана зі всіма психологічними процесами, 

але найважливішу роль відіграють увага й уява. Саме завдяки роботі творчої 

уяви з’являється нове, оригінальне, неповторне, самобутнє, одним словом, 

відбувається прогрес в усіх сферах життя. Педагог повинен знати 

психологічні основи педагогічної творчості і вдало на них спиратися. 

 

Питання і завдання для самоконтролю 

1. Яка роль психології в педагогічній діяльності? 

2. На які види поділяється увага? 

3. Охарактеризуйте якості уваги. 

4. Визначте шляхи розвитку уваги та уважності у дітей. 

5. Що таке уява? 

6. На які види поділяється уява? 

7. Визначте прийоми розвитку уяви у дітей.     
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Тестові завдання для самоперевірки 

1.Як називається спрямованість і зосередженість свідомості людини на 

певних об’єктах? 

       увага 

       уява 

       цілеспрямованість 

2.На які види поділяється увага за ступенем активності людини? 

         довільну і мимовільну 

        довільну та післядовільну 

        мимовільну, довільну, післядовільну 

3.Який вид уваги властивий тільки людині? 

       мимовільна 

       довільна 

        післядовільна 

4.Як називається можливість утримувати в сфері уваги одночасно декілька 

об’єктів? 

      розподіл 

      спостереження 

      переключення 

5.Яку важливу особистісну якість формує в собі людина, яка часто проявляє 

увагу? 

     спостережливість 

     зосередженість 

     уважність 

6.Що є засобом активізації уваги дітей? 

      ігри, яскраві приклади 

     звичайне подання матеріалу 

      швидкий темп подання інформації 

7. Уява – це: 

        спрямованість і зосередженість свідомості людини на певних об’єктах 
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        форма психічного відображення дійсності 

         загострення, підкреслення якихось частин, якостей 

8.У чому  сутність уяви?  

        у створенні нових образів на основі раніше сформованих 

        у формуванні  вольових якостей 

        у підвищенні стійкості уваги 

9.Які є види уяви? 

         концентрована, акцентована 

        комбінована, гіперболізована 

       мимовільна, довільна 

10.На які види поділяється уява за ступенем самостійності? 

        творча, відтворююча 

        мимовільна, довільна 

        ситуативна, постійна 

 11.Уява людини оперує: 

образами 

поняттями 

мовними одиницями 

   12.Сновидіння є одним із видів уяви: 

                довільної   

                мимовільної   

                творчої   

  13.Уява, яка створює нові образи за схемою, за аналогією, за описом, за 

алгоритмом – це:   

             довільна  

             відтворююча 

             творча 
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Тема: Педагогічне спілкування – джерело педагогічної творчості 

План: 

1. Сутність педагогічного спілкування. 

2. Функції спілкування. 

3. Структура педагогічного спілкування. 

4. Стилі професійно-педагогічного спілкування. 

5. Правила педагогічного спілкування. 

6. Бар’єри педагогічного спілкування. 

Література: 

1. Амонашвілі Ш.О. Посмішко моя, де ти? Думки в учительській ( 

переклад з російської) / Ш.О.Амонашвілі. – Хмельницький : Подільський 

культурно-просвітительський центр ім. М.К. Реріха, 2007. – 32 с.  

2. Ананьєв Б. Г. Человек как предмет познания / Б.Г. Ананьев. – Л. : 

Изд-во ЛГУ, 1968. – 338 с. 
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Мысль, 1978. – 325 с.  

5. Грехнев В.С. Культура педагогического общения / В.С. Грехнев. – М. 

: Просвещение, 1990. –144 с. 

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

Кн. для учителя и родителей /  А.Б. Добрович. – М. : Просвещение, 1987. – 

207 с. 

7. Каган М.С. Человеческая деятельность (опыт системного анализа) / 

М.С. Каган. – М. : Просвещение, 1974. – 356 с. 

8. Кан-Калик В.А. Учителю о педагогическом общении: Кн. для 
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10. Ломов Б.Ф. Общение и социальная регуляция поведения индивида / 

Б.Ф. Ломов // Психологические проблемы социальной регуляции поведения. 

– М. : Наука, 1976. – C. 64-93. 

11. Мясищев В.М. Проблемы общей психологии / В.М. Мясищев. – М. : 
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      Становлення і розвиток особистості дитини залежить від багатьох 

соціологічних, педагогічних та психологічних чинників. Невичерпним 

джерелом її соціального становлення  виступає система педагогічної 

взаємодії суб’єктів виховного впливу (родини, педагогічних працівників 

освітньо-виховних закладів, ЗМІ тощо) з особистістю, її внутрішнім світом, 

соціальними установками, спрямованістю, ціннісними орієнтаціями, 

матеріальними та духовними потребами.  

     Гуманістична технологія педагогічної взаємодії визнає спілкування 

найважливішою умовою та засобом розвитку особистості. Психологи 

стверджують, що потяг дитини до спілкування зумовлений природними 

потребами, серед яких потреба в спілкування визначається як одна із базових. 

Вона виступає своєрідним внутрішнім поштовхом, стимулом, рушійною 

силою діяльності та розвитку особистості. Фрустрація цієї потреби 

призводить до важких психоемоційних порушень, стресів та деформації 

розвитку дитини. Тому культура педагогічного спілкування визначається 

важливим фактором повноцінного розвитку особистості дитини. 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&ved=0ahUKEwjL0r_hofXOAhWIPZoKHZCiCXsQFgg6MAU&url=http%3A%2F%2Fwww.twirpx.com%2Ffile%2F1537172%2F&usg=AFQjCNHFizwtoHDUwB_e6ZKRQePeVa6-5A&bvm=bv.131783435,d.bGs
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      Спілкування вивчається філософією, соціологією, загальною та 

соціальною психологією, педагогікою та іншими науками як у нашій країні, 

так і за її межами.   

     У філософській літературі проблеми спілкування розкриваються з 

методологічних позицій, в яких відображаються різні тенденції. Так, 

філософи М.Каган та В.Соковнін розглядають спілкування як один із видів 

людської діяльності, яку визначають як комунікативну поряд з пізнавальною, 

перетворюючою та ціннісно-орієнтованою.  

 Інший підхід до феномену спілкування та співвідношення його з 

діяльністю розглядає Л.Буєва. Вона обґрунтовує ту точку зору, що діяльність 

і спілкування – дві взаємопов’язані, відносно самостійні, проте не рівноцінні 

боки єдиного (індивідуального і суспільного) процесу життя.   

У сучасних вітчизняних дослідженнях глибоко розкриті психологічні 

основи спілкування (праці Б.Ананьєва, А.Добровича, Г.Гусєва, 

Я.Коломинського, О.Леонтьєва, Б.Ломова, В.Мясищева, В.Рахматшаєвої, 

В.Семиченко, І.Страхова та ін.), але в них також визначаються різні підходи 

до його феномену.  

Так, О.Леонтьєв та Б.Ананьєв спілкування вважають одним із боків 

діяльності, оскільки воно притаманне усім її видам.  Діяльність, на їх думку, 

– умова спілкування.   

Психолог Б.Ломов розглядає діяльність і спілкування як різні сфери 

соціального буття. Вважає спілкування однією із важливих самостійних 

категорій і дає їй системний аналіз. 

Науковець В.Мясищев та його учні розглядають проблему спілкування 

в руслі теорії відносин. 

     Спілкування як наука та мистецтво розкривається в працях 

А.Добровича, Л.Власова,  Є.Ільїна та інших. 

 Гностичні, емоційні та практичні характеристики спілкування 

розглядаються в працях О.Бодальова. 
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     Педагогічний аспект спілкування розкривається в працях 

В.Грехнєва, В.Кан-Калика, А.Лутошкіна, В.Мудрика, Ф.Рахматуліної та 

інших. У них визначено та охарактеризовано його сутність, структуру, 

функції, стилі, правила, бар’єри тощо.   

     У психологічному словнику за редакцією А.Петровського та М. 

Ярошевського поняття «спілкування» визначається як багатоплановий 

процес установлення і розвитку контактів між людьми, породжених їх 

потребами у спільній діяльності.  

      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. 

Яке значення спілкування в житті людини? 

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 виганяли громадян, небезпечних для держави, шляхом 

таємного голосування за допомогою черепків, на яких писали імена цих 

громадян). 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 років дитина була 
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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. 

     Отже, спілкування – складний, багатоплановий процес установлення 

і розвитку контактів між людьми.  

     Визначення педагогічного спілкування подано у праці О. Леонтьєва 

«Педагогічне спілкування». Він зазначає, що педагогічне спілкування – це 

професійне спілкування педагога з дітьми, яке має певні педагогічні функції і 

спрямоване на створення сприятливого психологічного клімату, на 

оптимізацію діяльності та відносин між педагогом й дітьми та між дітьми у 

колективі.  

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.   

У педагогічному спілкуванні складається особлива система виховних 

взаємин, що сприяють ефективності виховання, навчання, формування та 

розвитку особистості дитини. У педагогічній діяльності спілкування виступає 

як основний засіб та інструмент педагогічного впливу. Тому умови і функції 
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спілкування з аспектів загальнолюдських переростають у компоненти 

професійно-значущі. 

Функції педагогічного спілкування 

Науковці виділяють багато функцій, однак їх можна звести до 6 

основних: 

1. Інформаційна (комунікативна) – отримання і передача інформації, 

обмін інформацією. 

2. Пізнавальна (перцептивна) – пізнання особистості (який 

внутрішній стан, які потреби, інтереси, бажання, почуття, стан здоров’я та 

ін.). 

3. Обмін ролями – вчителі підключають учнів до ведення окремих 

елементів уроку, кожному учневі дають можливість побувати і в ролі 

організатора, і в ролі виконавця; діти бувають і в ролі слухачів, і в ролі 

доповідачів. 

4. Організаційна (інтерактивна) – організація взаємодії, 

взаємоконтактів, співробітництва, передбачає вихід на позицію «ми». 

5. Співпереживання. 

6. Самоствердження – допомогти учневі усвідомити своє «я», 

відчути свою особистісну значимість, формуванню адекватної самооцінки. 

 Правило педагогічного спілкування: щоб досягти успіхів у навчанні та 

вихованні дітей, ми повинні серйозно потурбуватися про організацію 

цілісного, безперервного педагогічного спілкування, в процесі якого були б 

реалізовані всі функції. Якщо із цього віяла функцій випадає хоча б одна, 

механізм спілкування розлагоджується і порушується. 

       Структура педагогічного спілкування 

Педагогічне спілкування має певну структуру, яка відповідає загальній 

логіці педагогічного процесу: 

– задум;  

– втілення задуму; 

– аналіз.  
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1.  Моделювання педагогом спілкування з дітьми (прогностичний 

етап). 

    На цьому етапі в уяві педагога та в конспекті, який він складає до 

уроку, заняття, окреслюються контури майбутньої взаємодії: планування й 

прогнозування змісту, структури, засобів спілкування. Добираються способи 

комунікації, прогнозується сприймання дітьми змісту взаємодії, їх реакція, 

інтерес, активність, працьовитість, можливі труднощі тощо. Цільова 

установка вчителя має вирішальне значення.  Тому у процесі підготовки до 

спілкування на цьому етапі треба враховувати таку вимогу: установка на 

майбутнє спілкування повинна бути позитивною, оптимістичною 

(спілкування буде приємним, цікавим, корисним). В іншому випадку будуть 

з’являтися труднощі – психологічні бар’єри, які важко долати. Тому не 

можна формувати негативну установку, вона буде заважати. 

Спілкування на цьому етапі необхідно планувати у відповідності з 

віком дітей, характером діяльності, рівнем розвитку, враховувати вікові 

особливості й характер стосунків з учителем. 

2. Організація безпосереднього спілкування з дітьми на початку уроку, 

заняття чи виховного заходу (комунікативна атака).   

Мета комунікативної атаки – швидко дисциплінувати, організувати, 

мобілізувати дітей, викликати інтерес до теми, до взаємодії, викликати 

позитивні почуття та емоції, налаштувати на плідну співпрацю. Відомий 

учитель словесності Є. Ільїн радив учителям, щоб вони не поспішали відразу 

повідомляти дітям тему, а підвели до її сприйняття, вмотивували та 

аргументували її, викликали інтерес до неї, домоглися усвідомлення її 

значущості (навіщо їм знання з цієї теми, яку користь вони їм принесуть 

тощо), і тільки після цього «записали тему на дошці й в душах дітей на все їх 

життя». Красномовно звучать ці слова, а суть в тому, що без таких 

цілеспрямованих дій,  вчитель не має морального права рухатися далі, тому, 

що все буде втрачати свою вартість і якісних результатів досягти важко. 
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Оскільки під час комунікативної атаки все повинно відбуватися жваво, 

активно й стрімко, вчені розробили механізми швидкого завоювання 

ініціативи, встановлення емоційного і ділового контакту з дітьми:   

- зараження (збудження позитивного емоційного відгуку); 

- навіювання (суггестия – внушение); 

- переконання (донесення до дітей необхідної інформації за допомогою 

твердого, вольового слова педагога, вплив на систему їх поглядів ); 

- наслідування (підсвідоме повторення поведінкових форм, способів 

комунікації, стилів взаємодії, життєвих позицій тощо). 

3.Управління спілкуванням в педагогічному процесі (підтримувати 

інтерес, творчість).  

     Керування спілкуванням – свідома і цілеспрямована організація 

взаємодії з коригуванням процесу спілкування відповідно до його мети. На 

цьому етапі відбувається обмін інформацією, діями, оцінками інформації, 

взаємооцінка учасників. Педагог повинен володіти ситуацією, вчасно 

змінювати види діяльності, використовувати різноманітні методи, прийоми, 

форми, щоб підтримувати інтерес дітей, їх активність, ініціативність, 

працездатність. Нелегко викликати інтерес на початковому етапі спілкування 

з дітьми, але ще важче розвивати та підтримувати його протягом уроку. 

Важливою умовою є гарний психологічний клімат, атмосфера 

доброзичливості, невимушеності, в якій діти почувалися б комфортно, 

вільно, могли творити та отримувати задоволення від своєї праці та 

співтворчості з учителем. 

4.Аналіз комунікативної взаємодії.  

Педагог шляхом рефлексії здійснює самоаналіз спілкування, яке 

відбулося. Шлях його такий: співвіднести отримані результати з поставленою 

метою (мета – засоби – результат): порівняння мети, засобів з результатами 

взаємодії, моделювання подальшого спілкування (етап самокоригування). 

Стилі професійно-педагогічного спілкування 



61 
 

Стиль педагогічний – це своєрідний почерк, певна манера педагогічних 

дій та спілкування, властивих конкретному педагогу (Педагогічна 

енциклопедія). 

Стиль педагогічного спілкування – індивідуально типологічні 

особливості соціально-психологічної взаємодії вчителя й учнів.  (В.А. Кан-

Калик). 

Стиль педагогічного спілкування включає в себе відповідний стиль 

(стилі) ставлення педагога до дітей та стиль (стилі) педагогічного 

керівництва. Тому можна вивести таку формулу: 

Стиль педагогічного спілкування = стиль ставлення + стиль 

керівництва. 

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. 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. 

3. Нестійкий (ситуативний). Загальна установка – емоційно-

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

передбачити дій, слів.  

4. Негативний:  

– стійкий негативний; 

          – ситуативно-негативний: педагоги дітей не люблять, не поважають, 

звинувачують у всьому. 

Стилі педагогічного керівництва 

1. Авторитарний (імперативний) – це стиль жорсткої дисципліни. 

Учитель одразу ставить суворі вимоги. Підпорядкування їм – основна умова, 
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що забезпечує позитивне чи негативне ставлення педагога до дітей. 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 вчителя 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. 

Форми зв’язку: наказ, вказівка, інструкція, догана. 

2.  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 учителям, котрим бракує професіоналізму, педагогічної 

майстерності, психологічного розуміння дітей конкретного віку, знання 

вчителем і вихователем життя школярів. 

Зовнішня терплячість учителя, що по суті може бути безпорадністю, 

страхом перед дітьми або байдужістю, не забезпечує виховання у дітей 
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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. 

3. Демократичний. 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. 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 
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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. 

Учитель-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. 
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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: прохання, порада, натяк, інформація. 

Стиль ставлення + стиль керівництва (характер взаємодії) в сукупності 

створюють стилі педагогічного спілкування. 

Стилі педагогічного спілкування 

1. Спілкування на основі захопленості сумісною творчою діяльністю.  

     В його основі – демократичний стиль педагогічного керівництва та 

стійке позитивне ставлення до дітей.   

На цій основі формують свою систему взаємовідносин педагоги-

новатори. 

2. Спілкування на основі взаємної прихильності. 

     Прихильність – важливий регулятор спілкування. У педагогіці також 

існує так званий закон бумерангу. Любов, повага, чуйність вчителя до дітей 

породжують повагу, прихильність та любов до вчителя. Взаємна 

прихильність – потужний стимулятор натхнення, творчості. Цей стиль 

педагогічного спілкування багато в чому перегукується з попереднім, 

оскільки також базується на демократичному керівництві та стійкому 

позитивному ставленні педагога до дітей. 

        3. Спілкування – дистанція. 

      Дистанція поміж педагогом та дітьми не вимірюється метрами та 

сантиметрами, вона відчувається учасниками взаємодії. Дистанція повинна 

існувати в системі взаємин учителя і дітей. Вона повинна випливати із 

загальної логіки відносин, а не диктуватися вчителем як основа 

взаємовідносин, виступати як показник провідної ролі педагога, базуватись 

на його авторитеті.  

Звісно, що дистанція – субстанція динамічна, рухома. В залежності від 

багатьох факторів вона змінюється, то у бік збільшення, то – навпаки. І це 
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природно, виправдано. Коли ж йдеться про стиль педагогічного спілкування 

– «спілкування-дистанція», то мається на увазі, що дистанція завжди велика, 

педагог не наближається до дітей і не дає їм такої змоги, тримає їх на 

«длинном поводке». В основі ж такого стилю спілкування – авторитарний 

стиль керівництва та негативний (інколи ситуативний та пасивно-

позитивний) стилі ставлення. 

Такий характер взаємодії з дітьми гальмує їх повноцінний розвиток, 

знижує рівень проявлення творчості, оскільки привносить тривогу, 

нервування, занепокоєння, викликає негативні почуття та емоції. 

 4. Спілкування – залякування. 

Педагоги часто вдаються до різних форм залякування: «Викличу 

батька», «Видам погану характеристику», «Поставлю погану оцінку» тощо.  

Частіше такі залякування не співвідносяться з діями педагогів, а 

залишаються в повітрі. Діти звикають до таких комунікативних проявів 

учителів та, крім посмішки (в душі), і не реагують на них. 

Але є й такі педагоги, у яких слова ніколи не розходяться зі справами: 

як залякують, так і діють, виконують свої обіцянки. Тоді в силу вступає стиль 

педагогічного спілкування – «спілкування–залякування». Він вносить в 

педагогічну взаємодію атмосферу напруженості, викликає в душах дітей 

негатив, який, в свою чергу, порушує їх психоемоційний стан та гальмує 

розвиток усіх сфер особистості. Основується він на негативному ставленні до 

дітей та авторитарному керівництві. 

  Вдаються до нього педагоги, які нездатні організувати спільну 

діяльність та продуктивне спілкування, ідуть по лінії найменшого опору. 

Такий стиль створює атмосферу нервування, емоційного неблагополуччя, 

гальмує творчу діяльність, оскільки орієнтує не на програму дій, а не її 

обмеження і заборони. 

5. Спілкування–загравання. 

      Негативну роль в роботі з дітьми відіграє спілкування-загравання. 

Поєднує в собі позитивне ставлення до дітей з лібералізмом. Педагог прагне 
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завоювати авторитет (дешевий), хоче подобатися дітям, але не намагається 

відшукати доцільних способів організації взаємодії, вдається до дешевих 

прийомів. Частіше такий стиль спілкування характерний для педагогів-

початківців, яким бракує досвіду, майстерності, мудрості. Прагнуть 

якнайшвидше завоювати авторитет, не замислюючись, що такий авторитет 

буде стояти на заваді розвитку їх педагогічної майстерності і ні дітям, ні 

самому педагогу користі не принесе. Характеризує відсутність у педагога 

загальної педагогічної та комунікативної культури. 

Досвідчений педагог-практик Л. Косвінцева зазначала, що справжній, 

істинний авторитет швидко не завойовується. На нього педагогу треба 

працювати не менше п’яти років, і тільки після цього, справжній авторитет 

буде працювати на педагога.   

Правила педагогічного спілкування 

Правила педагогічного спілкування – це конкретні вимоги до його 

організації та здійснення. 

 1. Формування позиції почуття «ми». Необхідна оптимальна фізична 

дистанція в спілкуванні. Треба спиратися на їхній життєвий досвід, 

враховувати рівень понять і уявлень, уникати вживання незрозумілих слів. 

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). 

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, тому приділяють увагу. 

Форми установлення особистісного контакту: погляд, посмішка, жест, 

привітне слово, питання, репліка, дія, прохання, згадування, тактильний 
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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, яка 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). 

4. Показ яскравих цілей сумісної діяльності. Значущість цих положень 

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

середня та далека. Наприклад, першого вересня класний керівник пропонує 

організувати похід у ліс; на осінні канікули – екскурсія в інше місто. 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.  

Бар’єри спілкування  

У процесі спілкування з дітьми в силу тих чи інших причин виникають 

деякі психологічні труднощі, перешкоди, що негативно впливають на 

самопочуття учителя і учнів.  

      Бар'єри спілкування – перешкоди, що спричиняють опір 

партнера впливові співрозмовника. Вони виникають непомітно, і педагог 

може не усвідомлювати їх. Але примирення з ними формує негативний стиль 

спілкування. 
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       Серед чинників, що впливають на особливості взаємодії між 

педагогом і дітьми, велике значення мають соціальний, психологічний, 

фізичний і смисловий (когнітивний). Відповідно до цього розрізняють 

наступні бар'єри у спілкуванні. 

 1.Соціальний бар’єр – створюється, коли вчитель постійно підкреслює 

свою позицію «зверху», зверхність (підкреслює, що багато знає, мудрий, 

тому тільки він правий тощо). 

2. Гностичний (від гр. «знання, пізнання, учіння») – педагог не адаптує 

своє мовлення до рівня розуміння учнів (говорить зарозумно, вживає без 

пояснень терміни, сутність яких діти не розуміють). 

3. Бар’єр наслідування – молодий учитель наслідує манери 

спілкування, діяльності іншого педагога, не усвідомлює, що неможливо 

переносити чужий стиль спілкування на свою педагогічну творчість (копія 

завжди гірша оригіналу). 

   4. Бар’єр звужування функцій спілкування: існує так зване золоте 

правило спілкування, яке визначив В.Кан-Калик, і сутність його в тому, що 

успіхів у комунікативній взаємодії з дітьми педагог досягне, коли буде 

реалізовувати усі функції, не ігноруючи жодну з них. 

    5. Бар’єр страху перед класом: педагог боїться дітей, боїться, що не 

зможе гарно пояснити, налагодити співпрацю тощо. 

   6. Бар'єр неспівпадання установок (учитель із задумом цікавого 

уроку, захоплений ним, а клас незібраний, неуважний, в результаті молодий 

учитель роздратований, нервує). 

   7. Бар’єр негативної установки на клас або на учня. Формується на 

основі думок інших педагогів, або в результаті своїх перших помилок. 

 8. Бар’єр боязні педагогічних помилок: боязнь, страх запізнитися на 

урок, невірно оцінити відповіді, не вкластися в час тощо.   

 9. Фізичний бар'єр: педагог тримає велику дистанцію, проявляє 

віддаленість від дітей у процесі взаємодії з ними.   
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10.Естетичний бар'єр: несприйняття педагогом (або ж дітьми) 

зовнішнього вигляду, міміки, пантоміміки співрозмовника.  

 11.Емоційний бар'єр: невідповідність настрою, негативних емоцій, що 

деформують сприймання. Долають його за допомогою усмішки, чуйного 

ставлення до співрозмовника. 

       Поява бар'єрів та невміння їх подолати, призводить до 

малоефективних моделей спілкування: 

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. 
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      Педагогам треба знати, які є бар’єри у спілкуванні, їх 

характеристики, негативну роль, щоб попереджувати, запобігати їх задля 

ефективного, продуктивного спілкування з дітьми. 

      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. 
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     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.  



73 
 

      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 

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 

http://ua-referat.com/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B0
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психічного стану, самоконтроль, витримка); розуміння внутрішнього стану 

вихованців і уміння адекватно впливати на них. 

       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. 

       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 вчителі змінили установку по відношенню до дітей: стали 

дивитися на них як талановитих, більше приділяли уваги, любові, 
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створювали ситуації успіху і робили все для того, щоб діти повноцінно 

розвивалися. Тому установка завжди повинна бути позитивною, 

оптимістичною і це ще одна умова ефективності педагогічного спілкування. 

       Отже, спілкування – важливий фактор розвитку дитини, воно 

забезпечує її зв'язок з людьми, соціумом, де дитина соціалізується, 

формується як особистість. Кожному педагогу необхідно оволодівати 

культурою педагогічного спілкування, яке сприятиме повноцінному розвитку 

особистості дитини взагалі та її творчого потенціалу зокрема.  

Культура педагогічного спілкування – поняття широке, об’ємне і 

включає в себе багато чинників, серед яких важливе місце посідають умови 

педагогічного спілкування, дотримання яких поліпшить культуру 

педагогічної взаємодії, яка виступає основою деонтологічної культури 

педагога. 

     Питання та завдання для самоконтролю 

1. Що таке спілкування взагалі? 

2. Що таке педагогічне спілкування? 

3. Які є умови спілкування? 

4. Сформулюйте «золоте правило спілкування». 

5. Дайте характеристику стилям педагогічного спілкування. 

6. Сформулюйте правила педагогічного спілкування. 

7. Навіщо педагогу знати перешкоди (бар’єри) спілкування? 

Тестові завдання для самоперевірки 

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

                     пізнавальна 

                     інформаційна 

                     мотиваційна 

 2.Яка функція педагогічного спілкування відіграє вирішальну роль у 

формуванні емпатійних здібностей? 

                   співпереживання 

                   обмін ролями 
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                    організаційна 

3.Яка функція педагогічного спілкування сприяє усвідомленню 

дитиною свого «я»? 

                      інформаційна 

                      співпереживання 

                      самоствердження 

4.Стиль педагогічного спілкування, для якого характерне завоювання 

дешевого авторитету – це: 

               спілкування – залякування   

               спілкування – загравання  

               спілкування – дистанція     

5.Дистанція між педагогом та дітьми повинна бути: 

            маленькою 

            великою 

            оптимальною 

6.В основі співпраці, взаємодії з дітьми найдоцільніша педагогічна 

позиція: 

            я 

            ми 

            ти 

7.Формою установлення особистісного контакту педагога з дітьми є: 

             демонстрація педагогом власної прихильності 

             сухість, офіційність, вимогливість 

             вседозволеність, безконтрольність 

8.Бар’єр наслідування – це: 

              педагог говорить «зарозумно» 

              педагог наслідує манери іншого педагога 

              педагог підкреслює свою зверхність 

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

               соціальний 
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               гностичний 

               бар’єр негативної установки 

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

               спілкування – дистанція 

               спілкування – залякування  

               спілкування – загравання 

11.Співпраця, взаємодія, співтворчість педагога з дітьми лежать в 

основі якої позиції? 

                ми 

                ви 

                вони  

12.Слухати і чути те, що говорять діти – це: 

         демонстрація педагогом власної прихильності 

         постійний прояв інтересу до своїх учнів 

         надання й прохання допомоги 

13.Бар’єр, який з’являється тоді, коли педагог постійно підкреслює 

свою зверхність – це: 

           соціальний бар’єр 

           бар’єр страху перед класом 

           бар’єр звуження функцій спілкування 

14.Вислів: «Копія завжди гірша оригіналу» співвідноситься  з: 

           бар’єром неспівпадання установок 

           бар’єром негативної установки 

           бар’єром наслідування 

15. Любов, повага до дітей – в основі якого стилю керівництва? 

авторитарного 

демократичного 

ліберального 
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Тема: Педагогічна взаємодія як засіб комунікативних технологій 

План: 

1. Сутність педагогічної взаємодії. 

2. Основні характеристики педагогічної взаємодії. 

3. Принципи педагогічної взаємодії. 

4. Прийоми педагогічної взаємодії. 

5.   Шляхи підвищення ефективності педагогічної взаємодії. 
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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.  
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      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; 
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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.   
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  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, 
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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 
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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  
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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);  
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- 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). 
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        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). 
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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. 

Чи підтримуєте ви думку учнів? Чому? 

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. 

Так в якому ж напрямі треба удосконалювати взаємини з учнями? 

Встановлювати відносини співробітництва, в основі яких стійкий позитивний 

стиль ставлення, демократичний стиль керівництва і позиція педагога 

«поруч». 

2. 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. 
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3.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 
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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 
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Тема: Педагогічний такт – передумова педагогічної творчості 

План: 

1. Сутність педагогічного такту. 

2. Педагогічна тактика. 

3. Рольові позиції педагога. 

4. Шляхи формування педагогічного такту. 

 Література: 

1. Добрович А. Б. Воспитателю о психологи и психогигиене 

общения: Книга для учителя и родителей. – М.: Просвещение, 1987. – 207 с. 

2. Синиця І. О. Педагогічний такт у вихованні дітей в сім’ї / І. О. 

Синиця. – К. : Радянська школа, 1956. – 35 с. 

3.  Синиця І. О. З чого починається педагогічна майстерність / І. О. 

Синиця. – К. : Радянська школа, 1972. – 167 с. 

4. Сухомлинський В. О. Слово про слово / О. В. Сухомлинський // 

Вибрані твори : у 5 т. – Київ : Радянська школа, 1977. - Т. 5. - С. 160 – 167. 

5. Чернокозова В.Н., Чернокозов И.И. Этика учителя / 

В.Н.Чернокозова, И.И.Чернокозов. – К.: Радянська школа, 1973. – 176 с. 

 

   Головними завданнями реформування освіти в Україні є її 

демократизація та гуманізація. В державних документах про освіту чітко 

визначені завдання: забезпечення всебічного та гармонійного розвитку 

особистості в сучасних умовах,  розвитку її здібностей та обдарувань,  

збагачення на цій основі інтелектуального потенціалу народу,  його 

духовності й культури.  

    Особлива роль у їх вирішенні відводиться навчально-освітнім 

закладам, зокрема, – педагогам. Від їх педагогічної майстерності: 

компетентності, інтелектуального, методичного, духовного, морально-

етичного потенціалу залежить цілісний гармонійний розвиток дітей, 

майбутнє нашої країни.  
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     Сутність педагогічної майстерності, її структурні компоненти, рівні, 

шляхи формування в психолого-педагогічній науці досліджували і 

продовжують досліджувати цілий ряд науковців: в Україні: І. Зязюн, Л. 

Крамущенко, І. Кривонос, О. Самещенко, В. Семиченко, В. Сухомлинський, 

Н. Тарасевич та інші;  в Росії: В. Сластьонін, Н. Щуркова, В. Кан-Калик та 

багато інших. 

     На основі аналізу їх  досліджень можна зробити висновок, що 

педагогічна майстерність характеризується найвищим рівнем педагогічної 

діяльності; досконалим, творчим виконанням учителем професійних функцій 

на рівні мистецтва; синтезом наукових знань, умінь та навичок, забарвлених 

особистісними якостями педагога; позитивно-емоційним налаштуванням на 

учнів. 

      Одним із суттєвих показників педагогічної майстерності педагога є 

педагогічний такт, проявлення якого створює атмосферу доброзичливості, 

сприятливий психологічний клімат, необхідні умови для творчості, як 

педагога, так і дітей.   

     Термін «такт» латинського походження (від лат. tactus), в перекладі 

означає доторкування,  почуття міри.  

     Такт – частина культури людини. Такт – почуття міри, яке формує 

уміння поводити себе пристойним способом (словарь русского языка 

Ожегова). 

     Такт – це моральна категорія, яка допомагає регулювати 

взаємовідносини між людьми. 

     Такт властивий людині гуманній і морально вихованій. 

     Тактовний – делікатний, уважний. 

     Такт є основою педагогічного такту.     

     Однозначного визначення педагогічного такту сьогодні не існує. 

Науковці по-різному пояснюють його сутність. На їх думку, педагогічний 

такт – це: 

-  природна здатність педагога впливати на дітей;   
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- складова частина загальної культури педагога;  

- це досконале володіння своїм предметом і методикою його 

викладання;  

- це моральна категорія, яка допомагає регулювати 

взаємовідносини між педагогами та дітьми; 

- це професійне  уміння педагога знаходити і правильно 

застосовувати найбільш ефективні засоби виховного впливу на дітей. 

-  міра педагогічного доцільного впливу вчителя, який не 

принижує гідності особистості учня і власної гідності і стимулює дитину до 

самовдосконалення. 

      Так, В.Чернокозова та І. Чернокозов визначають такт як форму 

поведінки, в основі якої моральний компроміс в ім’я високих моральних 

цілей.  

       М. Скаткін, Ю. Бабанський, І. Страхов основною складовою такту 

вбачають міру: міру педагогічної доцільності у застосуванні навчально-

виховного впливу, яка виражається в його оптимізації, делікатному 

пристосуванні до особливостей кожної ситуації та індивідуальної 

своєрідності особистості. 

       І. Синиця педагогічний такт визначав як  спеціальне професійне 

вміння встановлювати і підтримувати потрібні взаємини з дітьми. 

         У педагогічній енциклопедії   педагогічний такт визначається як 

міра у системі спілкування з дітьми, уміння обрати вірний підхід у системі 

виховних відносин. 

      Відомий науковець В. Кан-Калик стверджує, що такт педагогічний 

– це дотримання педагогом принципу міри у спілкуванні з дітьми в різних 

сферах діяльності, уміння обрати правильний підхід до учня. 

     Видатний педагог В. Сухомлинський педагогічний такт 

характеризує як людяність, гуманність, глибоке розуміння і відчуття 

педагогом духовного світу кожної дитини – її настроїв, почуттів, переживань. 

    Незважаючи на деякі відмінності у поясненнях педагогічного такту, 
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у них висвітлюються основні положення його сутності, до яких відносяться: 

- любов до дітей. В. Сухомлинський говорив, що мудра любов до 

дітей – вершина педагогічної культури вчителя. Любов до дітей, за його 

переконанням, – це повага до гідності дитини, турбота про неї, складний 

процес її вивчення та розуміння, відкриття в ній людської красоти, на основі 

якої формується особистість.  

-    єдність вимог, поваги і довіри до дітей.  

Український педагог А. Макаренко визначив і обґрунтував принцип 

взаємодії з дітьми, в основі якого, з одного боку, - повага й довіра до дітей, а 

з іншого, – вимогливість до них. Тільки в такому поєднанні вимоги до дітей 

будуть мати спонукальний і дієвий характер. Повага викликає довіру, 

щирість, збуджує позитивні емоції та формує позитивні установки. 

       Довіра до дітей – найкращий стимул для учнів. Але довіра щира, 

якщо вона проявляється та підкріплюється конкретними вчинками, 

поєднується з розумним контролем та інтересами  педагога до розвитку 

дітей. 

- підхід до учнів з оптимістичною гіпотезою: віра в дітей, в їх 

можливості, здібності, таланти. Сутність цього положення прекрасно розкрив 

В. Сухомлинський у відповіді на питання як любити дітей з поганими 

вчинками, поганою поведінкою. А ви полюбіть їх не такими, якими вони є, 

говорив видатний педагог, а такими, якими ви хочете, щоб вони стали. І 

тільки тоді  вчитель зробить все для досягнення цієї благородної мети; 

- бережливе ставлення до особистості: урахування індивідуальних 

та вікових особливостей, повага, любов, турбота, створення умов для 

повноцінного розвитку, укріплення почуття власної гідності, захист дитини;  

- опора на позитивне в дітях: у кожній людині, у кожній дитині є 

як позитивні навички, звички, якості, властивості, так і негативні. Завдання 

педагога – вивчати дітей, знаходити все позитивне, підкріплювати його, 

розвивати, акцентувати увагу на ньому, давати завдання, доручення, залучати 

дітей до таких видів діяльності, де учень показав би себе з найкращого боку,  
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де проявилися б його переваги, здібності, таланти. Таким чином 

укріплюється віра у власні сили, можливості, підвищується статус дитини в 

міжособистісних відносинах в колективі. 

- турбота про фізичне та моральне здоров’я. Здоров’я – 

найцінніший скарб кожної людини. В школі воно в найбільшій мірі залежить 

від педагога, від його майстерності, тактовності, комунікативних здібностей. 

«Словом можно убить, словом можно спасти, словом можно полки за собой 

повести» - говорив  відомий поет. В педагогічній діяльності від слова вчителя 

залежить сприятливий психологічний клімат, доброзичлива атмосфера. 

Ласкаве, тепле, доброзичливе, переконливе слово викликає позитивні 

почуття та емоції в душах і серцях дітей, вселяє віру, надихає, підіймає, 

допомагає долати перешкоди, зміцнює характер, волю дітей, загартовує. 

         В. Сухомлинський застерігає вчителів від появи так званих 

шкільних хвороб, які порушують як фізичне, так і моральне здоров’я дітей, – 

дидактогеній, в основі яких – серйозні психічні травми в учнів, причиною 

яких є порушення педагогами педагогічного такту.  

       Педагогічний такт передбачає гнучкість поведінки педагога – 

тактику.  Вибір тактики пов’язаний з умінням педагога користуватися 

рольовими позиціями. На думку А. Добровича, їх чотири:  

- рольова позиція «зверху»: демонстрація незалежності, 

відповідальності, готовність прийняти рішення;   

- рольова позиція «знизу»: педагог ніби відходить на «задній 

план», дає можливість дітям проявити самостійність, відповідальність, 

креативність; 

- рольова позиція «поряд»: суб’єкт-суб’єктна взаємодія, 

врахування думок, інтересів дітей, спільне планування, вирішення завдань, 

проблем тощо; 

- рольова позиція «невтручання»: інколи доцільно практикувати і 

таку позицію, коли діти всю відповідальність повинні взяти на себе за якісь 

дії, справи. 
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      Вибір педагогом тієї чи іншої рольової позиції залежить від вікових, 

індивідуальних особливостей дітей, від умов, конкретних ситуацій, мети, 

позиції учнів. Тактовність педагога і полягає в умінні ювелірно тонко 

реагувати на дії, вчинки, поведінку дітей, загалом, на все, що відбувається в 

навчально-виховному процесі. І. Синиця писав: «Педагогічний такт 

передбачає доречність того чи іншого виховного впливу саме в даних 

конкретних умовах».  

          Педагогічний такт – якість не природжена, вона формується в 

процесі педагогічної діяльності. 

Шляхами формування педагогічного такту можуть бути: 

- оволодівати знаннями з педагогіки, загальної, педагогічної та 

вікової психології, що допоможе вивчати дітей, ураховувати їх особливості, 

усвідомити психологічні основи педагогічного впливу на них; 

- оволодівати знаннями  основ моралі, етики, естетики, формувати 

та розвивати уміння та навички дотримання морально-етичних норм у 

поведінці та ставленні до дітей, інших людей; 

- розвивати комунікативні здібності, уміння володіти словом, що 

попереджуватиме конфліктні ситуації та сприятиме повноцінному розвитку 

дітей. 

          Отже, педагогічний такт – один із аспектів педагогічної культури 

та майстерності. Він являє собою інтегративне утворення, тому однозначного 

його визначення не існує. Але основною його характеристикою, як 

зазначають усі дослідники, є почуття міри. 

Педагогічний такт виховується і набувається разом з педагогічною 

культурою. Він є показником зрілості педагога як майстра своєї справи. 

Педагог повинен працювати над формуванням власного педагогічного такту 

та постійно його вдосконалювати.  

Питання та завдання для самоконтролю  

1. Проаналізуйте визначення педагогічного такту. Виділіть спільні 

ознаки. 
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2. У чому сутність педагогічної тактики? 

3. Наведіть приклади  доцільності вибору педагогом тієї чи іншої 

рольової позиції. 

4. Дайте характеристику шляхам формування педагогічного такту. 

Тестові завдання для самоконтролю 

1.Що таке такт? 

                   турбота про фізичне і моральне здоров’я  

                   моральна категорія, яка допомагає регулювати 

                   взаємовідносини   між людьми 

                   принцип бережливого ставлення до особистості 

 2.Що таке педагогічна тактика? 

                   гнучкість поведінки педагога 

                   засоби педагогічного впливу 

                   стимулювання дитини до самовдосконалення 

3.Що є основою педагогічного такту? 

                    компетентність педагога 

                    любов до дітей 

                    принциповість педагога  

4.Якого походження слово «такт»? 

                    латинського 

                    грецького 

                    англійського  

5.Що в перекладі з латинської означає слово «такт»? 

                   доторкування, почуття міри 

                   опора на позитивне 

                   доброзичливість 

6.До принципів педагогічного такту не належить: 

                    принцип опори на позитивне в дитині 

                    принцип природовідповідності 

                    принцип бережливого ставлення до дитини 
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 Тема: Комунікативна культура педагога як засіб формування 

творчої особистості 

План: 

1.Спілкування як комунікація, інтеракція і соціальна перцепція. 

2.В.О.Сухомлинський про роль комунікативної культури в розвитку 

особистості дитини. 

3.Складові комунікативної культури педагога. 

4.Психологічні засади комунікативної культури вчителя. 
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 Становлення і розвиток життєво активної, здорової, гуманістично 

спрямованої людини, яка в своїй життєдіяльності керується культурно-

національними і загальнолюдськими вартостями визначається великою 

кількістю соціологічних, педагогічних та психологічних чинників. Особливе 

місце серед них належить системі педагогічної взаємодії суб’єктів виховного 

впливу  з особистістю, її внутрішнім світом, соціальними установками і 

ціннісними орієнтаціями, матеріальними та духовними потребами. 

У педагогічному процесі взаємодія його учасників посідає пріоритетне 

місце. Гуманістична технологія педагогічної взаємодії визнає спілкування 

найважливішою умовою та засобом розвитку особистості. 

  Спілкування вивчається філософією, соціологією, загальною та 

соціальною психологією, педагогікою та іншими науками як у нашій країні, 

так і за її межами.  

  У сучасних вітчизняних дослідженнях розкриті психологічні основи  

спілкування (праці А.Добровича,  Г.Гусєва, І.Страхова, Я.Коломинського,        

О.Леонтьєва, В.Рахматшаєвої, В.Семиченко, І.Страхова та ін.).  

Як наука та мистецтво спілкування розглядається в працях  

А.Добровича, Л.Власова, Є.Ільїна та ін. З’явились фундаментальні 

публікації, присвячені  педагогічному спілкуванню: В.Грехнєва, В.Кан-

Калика, А.Лутошкіна, В.Мудрика, Ф.Рахматуліної та інших. У них визначені 

та охарактеризовані його сутність, структура, функції, стилі, правила, 

перешкоди тощо.   

 Спілкування – складний багатоплановий процес установлення і 

розвитку контактів між людьми і групами, який є потребами спільної 

діяльності і включає в себе мінімум три різні процеси: комунікацію (обмін 

інформацією), інтеракцію (обмін діями) і соціальну перцепцію (сприйняття 

і розуміння партнера) [ 4 ]. 

Функціонально і професійно значеннєвим є спілкування в педагогічній 

діяльності. Воно виступає як інструмент впливу, і звичайні умови та функції 
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спілкування отримують додаткове «навантаження», оскільки із аспектів 

загальнолюдських переростають у професійно-творчі складові. 

Спілкування вчителя та учнів – процес формування атмосфери, в 

якій між ним і дітьми, а також їхніми батьками складаються відносини 

взаємоповаги, довіри, відповідальності, стверджується особистісна гідність 

кожного учасника навчально-виховного процесу (учня, вчителя, батьків) [ 5 ]. 

Видатний український педагог В.О.Сухомлинський велику роль у 

розвитку здорової особистості відводив радісній атмосфері творчої праці 

учителів і учнів, яка наповнює Школу радощів. Основою такої атмосфери на 

його думку повинні бути справедливість, гуманність, доброзичливість та 

чуйність, які є домінантами комунікативної взаємодії з дітьми [ 8 ].  

Василь Олександрович переконаний, що створення сприятливої 

психологічної атмосфери необхідно тому, що в ній не тільки гарно  

засвоюються знання дітьми, а й формуються ціннісні моральні якості, 

розвивається та формується здорова у всіх відношеннях (фізичному, 

психічному, духовному) особистість дитини. Він підкреслює, що створити 

таку атмосферу може тільки гуманний учитель у гуманному педагогічному 

процесі. А визначальною складовою гуманності педагога є любов до дітей.  

Видатний педагог був переконаний, що навчати і виховувати дітей 

можна за умови, якщо їх по-справжньому любити. «Любов до дитини, писав 

Василь Олександрович, - це плоть і кров вихователя як сили, яка здатна 

впливати на духовний світ іншої людини. Педагог без любові до дитини – все 

рівно, що співак без голосу, музикант без слуху, живописець без почуття 

кольору» [ 10, с. 309]. Для Сухомлинського педагогічна любов – це повага до 

особистої гідності дитини, постійна турбота про неї, це складний процес 

розуміння, вивчення дитини, відкриття в ній людської краси, на основі якої 

формується здорова особистість. 

Проявлення любові до дітей – це позитивно-емоційне ставлення до них, 

яке забарвлене особистісними якостями педагога. Таке ставлення – тонкий 

інструмент дотику до душі кожного вихованця. Воно стимулює, надихає, 
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впевнює, активізує, вселяє віру в свої сили, здібності. У дітей з’являються 

позитивні почуття та емоції, вони відчувають душевний комфорт. Це сприяє 

усуненню негативних психологічних станів, нормалізації стану нервової 

системи, яка в свою чергу нормалізує роботу всіх інших систем та органів. 

Славетний педагог застерігав учителів від так званих шкільних хвороб, 

причинами яких є нехтування принципами гуманності та справедливості.  

Він писав, що  дорослий може визнати несправедливість як  помилку, але 

дитині це зробити важко. Несправедливість, безтактовність, грубість учителя, 

які проявляються в процесі спілкування, принижують гідність дитини, 

обурюють її, породжують в душі форми активного і пасивного протесту. Все 

це негативно впливає на її нервову систему, збуджує клітини головного 

мозку та підкоркові області. Цей стан підсилюється ще й від усвідомлення 

дитиною своєї безвихідності, що вона не в силах протистояти 

несправедливості вчителя. 

Після сильного нервового збудження, як правило, наступає 

гальмування, дитина відчуває слабкість, апатію. Як в першому, так і в 

другому випадку дитина не здатна нормально мислити, почуватися, 

засвоювати знання, створювати щось нове, оригінальне. За умови частого 

повторення таких станів настає нервовий зрив, що є підставою шкільних 

захворювань.  

Василь Олександрович дає умовну класифікацію ознакам цих хвороб: 

збентеженість, манія несправедливих образ і переслідувань, дитяча 

озлобленість, удавана безтурботність, страх, тривога та інші. Симптоми різні, 

але причини одні: учительська грубість, безтактовність, несправедливість, 

душевна черствість та інші, тобто все те, що Сухомлинський включав в 

поняття «комунікативне безкультур’я», яке в свою чергу є складовою 

«педагогічного безкультур’я» [ 8, 9 ].   

Для педагогічної творчості потрібен душевний комфорт, політ душі на 

фоні позитивного душевного стану. Тому брак педагогічної та 

комунікативної культури гальмує творчість, стоїть на її заваді. 
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Сьогодні вчені віднайшли новий термін, яким позначають 

захворювання, які з’явилися  в процесі навчання дітей в школі – 

«дидактогенні захворювання», а це вже серйозні функціональні відхилення в 

роботі різних систем і органів в організмі дитини, які є наслідком серйозної 

причини – браку комунікативних здібностей учителя.  

До комунікативної культури  педагога входить  уміння знаходити 

оптимальні способи спілкування з дітьми, які сприяють піднесенню, 

налаштовують їх на мажорний лад, сприяють розвитку доброзичливого 

ставлення до інших та сприяють зміцненню здоров’я дітей, їх розвитку. 

Щоб цього досягти, учитель повинен вивчати психологічні особливості 

не тільки вікові, а й кожного учня. Перш за все необхідно знати тип 

темпераменту дітей, особливості перебігу різних психічних функцій, рівень  

самооцінки, спрямованість кожної особистості дитини, яка виявляється у її 

інтересах, потребах, ідеалах, ціннісних орієнтаціях. Мова йде про врахування 

кожним педагогом індивідуальних особливостей  дітей та здійснення 

індивідуального підходу. 

Аналіз психолого-педагогічної літератури дозволяє виокремити цілий 

ряд важливих складових комунікативних здібностей, від рівня розвитку яких 

багато в чому залежить ефективність спілкування педагога з учнями, як 

основного засобу їх навчання, виховання та формування здорової особистості 

дитини [ 1; 2; 7 ].  

Однією із значущих характеристик вчителя є його спрямованість на 

іншу людину, тобто дитину, яку він розвиває та формує як всебічно та 

гармонійно розвинену здорову особистість. Любов до дітей, повага і пошана, 

створення ситуацій успіху для кожного із них, турбота про фізичне та 

духовне здоров’я, ставлення до дитини як найвищої цінності – невід’ємні 

складові педагогічної спрямованості. 

На високому рівні розвитку у кожного вчителя повинні бути й усі 

пізнавальні процеси, а саме: увага, сприйняття, пам’ять, мислення, уява. 
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Як підтверджує практика, у кожного педагога повинні бути: великий 

обсяг уваги, висока її стійкість, уміння правильно розподіляти її, високий 

рівень розвитку довільної, мимовільної та післядовільної уваги. Це дає змогу 

вчителю тримати усе і усіх в полі свого зору, вислуховувати, чути і розуміти 

кожного, вчасно правильно реагувати, допомагати, вносити необхідні 

корективи. 

Поряд з увагою неоціненною якістю для педагогічно доцільного 

спілкування з вихованцями  є і сприйняття та спостережливість учителя. Від 

рівня їх розвитку залежать і перцептивні здібності педагога: уміння за 

зовнішніми ознаками, проявами читати, розуміти внутрішній стан своїх 

учнів. Спостережливому вчителеві багато чого скажуть манери, одяг, 

мовлення, постава, хода, вираз обличчя, емоційні реакції своїх вихованців 

тощо. Такий педагог зможе співставити, проаналізувати, порівняти, вчасно 

помітити як позитивні, так і негативні зрушення і, як результат, – установити   

причинно-наслідкові зв’язки, що сприятиме об’єктивній оцінці, внесенню 

необхідних коректив, наданню відповідної допомоги. 

Велику допомогу педагогу в організації ефективного спілкування з 

учнями надасть гарна пам’ять. Вона допоможе установити особистісні 

контакти з кожним вихованцем, що є дуже важливим для дітей, оскільки 

кожен з них має відчувати, що він потрібний своєму вчителеві, що педагог 

його помічає, турбується про нього. Дякуючи своїй гарній пам’яті, вчитель 

швидко запам’ятає прізвища, імена дітей, не буде забувати їх обличчя, буде 

пам’ятати про їх  особливості та враховувати це все у спілкуванні з ними. 

Важливим пізнавальним процесом, який  сприяє забезпеченню                    

суб’єкт-суб’єктного рівня спілкування з вихованцями є мислення. Уміння 

аналізувати, робити правильні висновки, узагальнювати, систематизувати, 

з’ясовувати мотиви поведінки, окремих учинків, дій, ставлень, уміння 

об’єктивно оцінити поведінку дітей у будь – яких ситуаціях – далеко не усі 

можливості  мислення. 
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Щоб спілкування з дітьми було позитивним, якісним, у педагогів 

повинно бути гарно розвиненою уява. Вона допомагає прогнозувати, 

передбачати результати виховних впливів на дітей, підходити творчо до 

виконання своїх професійних обов’язків. Її виявом є також уміння вчителя 

ставити себе на місце дитини і сприймати світ її очима, відчувати її 

переживання, наміри, хід думок. Саме уява виступає основою педагогічної 

творчості. Дякуючи їй, педагог створює свою творчу лабораторію, наповнює 

її інноваційними підходами до навчання, виховання та розвитку дітей. 

Однією з умов успішного спілкування вчителя з учнями є його 

високорозвинені емпатійні здібності. Здатність педагога до співпереживання, 

співчуття, його уміння відчувати радість і біль дітей як свої, іншими словами, 

уміння душею і серцем відчувати стан своїх вихованців, відіграє чи не 

найголовнішу роль у спілкуванні педагога зі своїми  учнями. Саме від 

емоційного стану дітей залежить ефективність усіх виховних впливів 

педагогів. Якщо вони, пройшовши через внутрішній світ школярів, 

викликають у них позитивні почуття та емоції, тоді вимоги дорослих, 

трансформуються в особистісно-значущі потреби дітей, і далі вони 

виконують усе за своїми власними потребами, за своєю ініціативою. Тоді на 

цьому етапі спрацьовує порада В.О.Сухомлинського №100 (праця «Сто 

порад учителеві), сутність якої в тому, що навчати і виховувати дітей треба 

так, щоб вони цього не помічали, а щоб їм самим хотілося про щось 

дізнатися, щось сформувати у себе, чи виховати, розвинути, чи може від 

чогось позбутися [9]. 

Важливим компонентом якісного спілкування педагогів з учнями є їх 

уміння обирати по відношенню до своїх вихованців правильний, 

індивідуальний підхід,  найбільш доцільний спосіб поведінки, як із усім 

класом, так і з кожним учнем, знаходити  ефективні способи звернення до 

них. А це залежить не тільки від знання педагогом своїх вихованців, а й від  

уміння відрефлексовувати самого себе: свої особливості, свої вчинки, 

поведінку, свою діяльність тощо, що сприятиме  усвідомленню свого «Я – 
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образу» і допоможе педагогу  управляти своєю поведінкою у різних 

ситуаціях комунікативної взаємодії з учнями. 

Результати наукових досліджень та  педагогічний досвід  свідчать про 

те, що усі пізнавальні процеси та психічні особливості не відокремлені одне 

від одного, вони взаємопов’язані та взаємообумовлені і характеризують  

особистість педагога в цілому. Кожному вчителеві важливо усвідомлювати їх 

важливу роль у налагодженні контактів з дітьми та в організації ефективного 

спілкування з ними. Тому ще у студентські роки треба дбати про розвиток у 

себе  усіх психологічних процесів та емоційно-чуттєвої сфери. А педагогам- 

практикам постійно працювати над собою, підвищувати педагогічну 

майстерність, однією із складових якої є високорозвинені комунікативні 

здібності.  

  Основоположне значення в кардинальному оновленні виховання має 

бути побудова всієї педагогічної діяльності та спілкування на засадах 

гуманізму, дотримання у виховному процесі на будь-яких етапах чи рівнях 

принципу рівноправності його учасників, що сприяє виникненню між ними 

взаємодовірливих стосунків, стимулює ефективність педагогічного 

спілкування та формуванню творчої всебічно розвиненої особистості. 

  

 Питання та завдання для самоконтролю 

1. Пояснити сутність спілкування. 

2. Яка роль комунікативної взаємодії в розвитку особистості? 

3. Визначити умови комунікативної культури. 

4. Значення психічних процесів у формуванні комунікативної 

культури педагога. 

Тестові завдання для самоперевірки 

1.Спілкування – це: 

комунікація, інтеракція 

перцепція 
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усі відповіді вірні 

2.Комунікативна культура для творчої праці: 

основа 

стимул 

усі відповіді вірні 

3.Тонкий інструмент дотику до душі кожного вихованця: 

любов до дітей 

вимогливість 

суворість 

4.Термін  «комунікативне безкультур’я» ввів у вжиток: 

А.С.Макаренко 

В.О.Сухомлинський 

К.Д.Ушинський 

5.Сутність гуманістичної спрямованості педагога в: 

любові, повазі, доброті 

чуйності, турботі, допомозі 

усі варіанти вірні 

6.Емпатійні здібності педагога – це: 

здатність співчувати, співпереживати 

здатність проявляти суворість, вимогливість 

здатність організовувати навчально-виховний процес 

7.Розвинена уява педагога сприяє: 

організації творчого педагогічного процесу 

розвитку творчих здібностей 

усі варіанти вірні 

8. Уміння аналізувати, робити правильні висновки, 

узагальнювати – це функції: 

уваги 

мислення 

уяви 



107 
 

Розділ 2. 

 

ТВОРЧА ЛАБОРАТОРІЯ ВЧИТЕЛЯ 

 

Тема: Розвиток творчих здібностей дітей (з досвіду роботи вчителя) 

План: 

1. Життєвий та творчий шлях учителя. 

2. Методологічні основи творчої діяльності педагога. 

3. Творчі завдання як засіб активізації пізнавальної діяльності та 

розвитку творчих здібностей дітей. 

4. Приклади творчих робіт учнів. 

 Література: 

1. Сисоєва С.О. Основи педагогічної творчості вчителя: Навчальний 

посібник / С.О.Сисоєва. – К.: ІСДОУ, 1994. – 112с. 

2. Сисоєва С.О. Педагогічна творчість учителя: Визначення, 

теоретична модель, функції підготовки / О.С.Сисоєва // Педагогіка і 

психологія. – К.: Педагогічна думка, 1998. – 255с. 

3. Стельмах Н.В., Берегова М.І.  Творчість учителя як фактор 

активізації пізнавальної діяльності учнів. – Миколаїв: Видавництво «Іліон», 

2014. – 98 с. 

4. Сухомлинський В.О. Людина неповторна / В.О.Сухомлинський. – 

К.: Молодь, 1962. – 209с. 

5. Сухомлинський В.О. Методика виховання колективу / 

В.О.Сухомлинський // Вибрані твори: у 5 т. – К.:Радянська школа, 1976. – 

Т.1. – С.401 – 637. 

6. Сухомлинський В.О. Обережно: дитина! / О.В.Сухомлинський // 

Вибрані твори: у 5 т. – К.: Радянська школа, 1976. – Т.1. – С.422-426. 

7. Сухомлинський В.О. Розмова з молодим директором школи / 

В.О.Сухомлинський // Вибрані твори: у 5 т. – К.:Радянська школа, 1977. – 

Т.4. – С.391-626. 
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8. Сухомлинский В.О. Сердце отдаю детям / В.О.Сухомлинський. –  

К.: «Радянська школа», 1977. – 384с. 

9. Харламов И.Ф. Активизация учения школьников / И.Ф.Харламов. 

– Минск, 1970. – 512с. 

10. Шамова Т.И. Активизация познавательной деятельности 

учащихся общеобразовательных школ / Т.И.Шамова. – М.,1976. 

11. Шамова Т.И. Активизация учения школьников / Т.И.Шамова. – 

М.,1983. – 209с. 

12. Шаров Ю.В. Формирование духовных потребностей советских 

школьников как социально-педагогическая проблема / Ю.В.Шаров. – М., 

1971.   

13. Шубинский В.С. Педагогика творчества учащихся / 

В.С.Шубинский. – М.,1988. – 450 с. 

 

      В основі змісту інформації – результати вивчення та аналізу 

передового педагогічного досвіду вчителя з проблеми педагогічної творчості, 

узагальнених та представлених Н.В.Стельмах та М.І.Береговою. 

      У процесі дворічного дослідження було вивчено, проаналізовано та 

узагальнено передовий педагогічний досвід творчої роботи учителя 

української мови та літератури ЗОШ № 30 м. Миколаєва Лукашевич Ірини 

Леонідівни. Вона з дитинства мріяла стати вчителем. Прикладом для неї була 

її рідна матір, яка віддавала свої знання, досвід, любов і серце дітям, 

навчаючи їх українській мові та літературі. Тож, Ірина Леонідівна гідно 

продовжує династію вчителів-філологів.  

Після успішного закінчення філологічного факультету Миколаївського 

педагогічного університету ім. В.О.Сухомлинського (диплом з відзнакою),  

творчо працює в школі. Досягла значних успіхів у навчанні та вихованні 

дітей. Вона – учитель І категорії, лауреат конкурсу «Класний керівник року» 

(2008 р.). 
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Педагогічний колектив ЗОШ № 30 м. Миколаєва досліджує проблему 

«Переосмислення та впровадження ідей В.О.Сухомлинського у навчально-

виховний процес сучасної школи». У рамках загальношкільної проблеми 

Ірина Леонідівна працює над темою «Активізація пізнавальної активності 

учнів та розвиток їх творчих здібностей на уроках української мови та 

літератури».  

Видатний український педагог В.Сухомлинський підкреслював, що 

першочерговим завданням  у практичній роботі школи є: «Відкрити в кожній 

дитині творця, поставити її на шлях самобутньо-творчої, інтелектуально-

повнокровної праці».    

В.Сухомлинський стверджував, що за самою  логікою, філософською 

основою, творчим характером педагогічна праця неможлива без дослідження, 

оскільки кожна дитина – це своєрідний і неповторний світ думок, почуттів, 

інтересів. У самій своїй основі педагогічна праця – справжня творча праця – 

стоїть близько до наукового дослідження. Ця близькість, спорідненість 

полягає передусім в аналізі фактів і необхідності передбачення. «Педагогічна 

праця лише тоді стає творчим процесом, а вчитель - активною силою, яка 

впливає на особистість вихованця, коли він, учитель, не фіксує все, що 

відбувається, а сам активно впливає на педагогічне явище, створює його». 

 І.Лукашевич – творчо працюючий учитель, педагог-дослідник. 

Ураховуючи методологічну посилку, що, перш, ніж навчати та виховувати 

дітей, необхідно їх вивчити, вона досліджує умови домашнього виховання, 

статус в системі міжособистісних відносин в колективі, коло друзів, вплив 

неформального спілкування, спрямованість, здібності, фізичний, 

інтелектуальний, духовний розвиток кожного учня, що допомагає їй 

знаходити підходи, найдоцільніші механізми психолого-педагогічного 

впливу, ефективні форми, методи, прийоми, засоби навчання та виховання 

дітей, створювати ситуації успіху для кожного учня, в яких діти відчувають 

радість пізнання.  
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В.Сухомлинський наголошував, що стимулом бажання вчитися, 

пізнавальної активності є відчуття дитиною радості  навчальної праці, 

радості успіху в навчанні, оскільки інтерес до навчання є там, де є натхнення, 

народжене успіхом. Дати дітям радість праці, радість успіху в навчанні, 

збудити в їх серцях почуття власної гідності, гордості – це повинно бути 

першою заповіддю кожного педагога. 

Ознайомившись з педагогічним досвідом Ірини Леонідівни, було 

зроблено висновок, що її педагогічна творчість проявляється у різних 

напрямках діяльності: у підготовці та проведенні уроків, виховної роботи, у 

розвитку творчого потенціалу учнів, активізації пізнавальної діяльності 

школярів, у використанні сучасних ТЗН (комп’ютер: презентації, відео 

сюжети; мультимедіа-дошку), у проектуванні  розвитку дітей, в організації та 

розвитку колективу, в самоосвіті та самовихованні, у виробленні стратегії та 

тактики педагогічної діяльності, у  відносинах з учнями, батьками, колегами 

тощо. В.Сухомлинський підкреслював, що «… школа – це місце, де 

розвиваються найскладніші, які тільки можуть бути в світі, людські 

відносини. Складні тому, що відбувається велике і важке, радісне і болісне 

творення людини. Педагогічна мудрість у тому і полягає, щоб бачити свого 

вихованця очима творця».  

Серед усіх напрямків  педагогічної творчості І.Лукашевич нашу 

особливу увагу привернула проблема активізації пізнавальної активності та 

розвитку творчих здібностей учнів засобами творчості в досвіді її роботи, яку 

вона досліджує протягом чотирьох останніх років. Метою цього дослідження 

є: розробити та експериментально перевірити умови та методичний комплекс 

творчих завдань, які сприятимуть активізації пізнавальної діяльності учнів та 

розвитку їх творчих здібностей.  

У своїй творчій лабораторії вчитель розробляє методичні прийоми, 

творчі завдання, нестандартні форми роботи тощо. Застосовує  у 

навчальному процесі,  передбачає результати, аналізує їх. Поповнює свій 
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творчий доробок тими, які пожвавлювали пізнавальну активність, розвивали 

творчі здібності та суттєво впливали на підвищення якості знань учнів. 

Славетний український педагог В.Сухомлинський теоретично й 

практично довів, що навчання для дітей буде цікавим, захоплюючим, коли 

воно осяюється яскравим світлом думки, почуттів, творчістю, красою, грою. 

Тоді діти не втрачатимуть  інтерес до пізнання, а будуть активними, 

ініціативними, що, в свою чергу, сприятиме розвитку усіх психічних 

процесів та здібностей: «Духовне життя дитини повноцінне лише тоді, коли 

вона живе в світі гри, казки, музики, фантазії, творчості. Без цього вона – 

засушена квітка». 

Ірина Леонідівна глибоко вивчає педагогічну спадщину 

В.Сухомлинського, творчо переосмислює її. Спираючись на безцінні поради, 

рекомендації, настанови, перлини досвіду видатного педагога, з урахуванням 

соціально-педагогічної ситуації розвитку та специфіки роботи сучасної 

школи, створює свою творчу лабораторію вчителя. У її творчому доробку – 

комплекс розроблених нею творчих завдань, дидактичних  ігор, 

нетрадиційних форм, методичних інновацій.  

У своїй роботі вона використовує багато методів та прийомів, які 

сприяють активізації творчої діяльності учнів та розвитку їх пізнавальних 

інтересів. Так, майже кожен урок української мови та літератури 

розпочинається із «психологічної розрядки», коли учні зосереджуються на 

темі уроку, вчаться співпрацювати. Прикладами таких завдань можуть бути: 

охарактеризувати сусіда по парті за допомогою іменників, заплющити очі та 

уявити найкраще місце у світі (найріднішу людину тощо), зробити 

комплімент однокласнику за допомогою прикметників, розказати про свою 

родину, використовуючи лише окремі частини мови тощо.  

У своїй практичній діяльності І.Лукашевич часто використовує такі 

нетрадиційні форми, які захоплюють увагу, уяву школярів, активізують їх 

розумову діяльність та сприяють розвитку творчих здібностей: урок-казка, 

урок-подорож, урок-змагання, урок-гра, урок-КВК, урок-суд, або ж 
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традиційні уроки з нестандартними елементами: естафетами, іграми, 

творчими вправами, тощо. Підготовка нетрадиційних уроків вимагає 

максимальних творчих зусиль самого педагога.  

Для активізації та розвитку пізнавального інтересу учнів учитель 

організовує попередню підготовку дітей до нестандартних уроків: пропонує 

їм самостійно складати завдання для конкурсів, виготовляти плакати, схеми, 

проводити естафети та ігри. Учням подобаються такі форми роботи, й вони 

активно готуються, проявляють ініціативу, вигадують різноманітні цікаві 

завдання. Також на уроках української мови та літератури учні часто 

складають і реконструюють  тексти й діалоги за поданим планом (початком, 

кінцем), описують власні враження від екскурсій, концертів, вистав, фільмів, 

складають гуморески та байки, розповіді про власне життя та родину. Усе це 

розвиває творчі здібності учнів, активізує їх пізнавальний інтерес. 

Для того, щоб узагальнити знання, уміння та навички учнів 

І.Лукашевич використовує блок-опори, або опорні схеми, алгоритми, які учні 

складають самостійно. На основі такого допоміжного матеріалу в кабінеті 

створено теки «НОП учня» (наукова організація праці учня), якими діти 

користуються на уроках.  

Цікавим є прийом «Кольорові слова», який І.Лукашевич використовує 

при вивченні суфіксів іменників. Учитель пропонує учням записати слова 

тим кольором, яким вони бачать (відчувають) ці слова. Наприклад, дівчисько 

– зеленим, дівчинонька – рожевим, дівчина – червоним. Далі учні 

пояснюють, чому вони написали саме так,  виділяють суфікси і коментують. 

Учитель допомагає з’ясувати, що означає той чи інший колір та як змінилося 

значення слова за допомогою суфіксів.  

Для того, щоб учні закріпили знання про структурні елементи тексту, 

І.Лукашевич використовує прийом «Мозаїка»: текст розрізається на нерівні 

шматки, які учні за певний час мають скласти в одне ціле, але учитель не дає 

декілька шматків учням, і вони мають самостійно відтворити  певні слова, 
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або декілька речень. Цей прийом розвиває творчі здібності учнів, їх логічне 

сприйняття, вміння співпрацювати в групі. 

Для 5 – 6 класів учитель використовує такі завдання, як скласти 

загадки, але за певною схемою речення. Таким чином, учні не лише 

закріплюють знання, уміння та навички з теми «Синтаксис», але й вчаться 

логічно, чітко, точно будувати речення, називати слова за допомогою інших 

слів, розвивають логічне мислення, творчі здібності, пізнавальний інтерес, 

поповнюють словниковий запас. 

Для того, щоб учні вчилися послідовно викладати свої думки, 

об’єднувати їх в один текст та розвивали креативні здібності, І.Лукашевич 

використовує таке завдання творчого характеру: на початку уроку вона 

запитує:  

Яка пора року прийшла? (діти відповідають); 

Які ознаки весни? (якщо це весна).  

А у кого весна улюблена пора року? Чому?  

Скільки літер у слові весна?  

А скільки складів?  

Охарактеризуйте ці склади.  

Назвіть голосні та приголосні звуки.  

Запишіть слово «весна» по вертикалі й придумайте на кожну літеру 

слово.  

Прочитайте ці слова. Чи схожі вони між собою? Чому? 

 Складіть зі своїми словами розповідь, казку, твір, вірш (учень обирає 

самостійно те, що він писатиме). У вашому творі обов’язково має бути логіка 

викладу, дотримання структурних компонентів твору, певний зміст. Слова 

можна змінювати за відмінками, числами та родами.  

Приклади творчих робіт учнів: 

Щербак Антон (6-А клас) 

Вітер 

Едельвейс 
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Сонце 

Ніжність 

Апатія 

В місті апатій 

Благаю я вітер: 

Ніжно в обіймах 

Мене віднеси, 

Де едельвейси, 

Чи зорі, чи квіти 

З кручі зривають 

Лопатії сни. 

Сонцем осяяні, 

Ніжністю зрошені 

Символ хоробрості 

І почуттів 

Квіт едельвейсів 

Вітрами полощений 

Гордо, мов прапор, 

В руках майстрів. 

Сіренко Марія (6-А клас) 

Веселощі 

Емоція 

Сонце 

Ніч 

Африка 

Весела країна 

 Існує на світі одна незвичайна країна. Зветься вона Африкою. 

Незвичайна вона тому, що в ній веселощі і тільки позитивні емоції. Так було 

до того часу, поки не з’явилася страшна і темна чарівниця Ніч. Вона наслала 

чари на цю країну, і всі її жителі опинилися в цілковитій темряві. В Африці 
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запанував смуток і розпач, здавалося, що цей період не закінчиться ніколи. 

Але одного разу сміливий хлопець Аріс зібрав своїх хоробрих друзів, і вони 

попрямували у царство Ночі, аби врятувати свою країну. Довго ішли вони 

темною дорогою, поки не дісталися величезного темного замку. І тут вони 

побачили, що з одного вікна сяє яскравий промінець. Аріс та його друзі 

дісталися цієї кімнати, і зрозуміли, що Ніч ховає у ній ясне Сонце. Хлопці 

негайно визволили Сонце з темниці, і Ніч відступила. В Африці знову 

запанували веселощі, світло і радість. 

Рижков Андрій (6-А клас) 

Весілля 

Ехо 

Сонце 

Ніч 

Анна 

 Сонце яскраво світило у вікно, пролинаючи крізь штори. Було 

дуже яскраво. Розплющувати очі не хотілося, тому, що це останній день 

перед весіллям. Хотілося ще трохи поніжитися у лагідних проміннях. 

Але Анна все ж таки піднялась і настрій був все одно гарний. 

День проминув швидко у клопотах, і вона навіть не зрозуміла як на 

землю спустилась ніч. Вона тихенько сіла на підвіконня щоб не порушувати 

тишу яка лагідно вкривала все і усюди. 

Задумавшись Анна подивилась на зорі і раптом подумки сказала «яка 

прекрасна, самотня ніч, в якій відбивається ехо минулого. Як чудово іноді 

згадати, як це було…» 

Дзуман Дар’я (6-Б клас) 

Водопад 

Енергія 

Символ 

Надія 

Асоціація 
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 Я люблю дивитися на воду, адже вода – це символ життя, енергії 

та безкінечності. 

 Якщо будь-якій людині сказати слово «вода», то в неї виникають 

свої асоціації. Особисто в мене перед очима виникає великий, чистий 

водопад. 

Говорять, що час – це вода. І на мою думку – недарма. Коли я дивлюсь 

на воду, то у думках виникає якась надія, здається ніби за течією плине час, 

плине минуле, плинуть всі негаразди. 

Тітов Роман (6-Б клас) 

Велосипед 

Енергія 

Сонце 

Намисто 

Абрикос 

Була сонячна, спекотна пора. Катруся вирішила поплавати, але озеро 

знаходилась далеко, біля невеликого лісу. Вона вирішила запросити з собою 

найкращу подругу Олену. Вони взяли велосипеди і вирушили у дорогу.  

Поїздка була жвавою, веселою та швидкою. Дівчатка вирішили трішки 

відпочити на галявині, щоб запастися енергією. Там вони побачили дику 

абрикосу. Вона була всипана намистом з плодів. Дівчатка зірвали декілька 

плодів і вирушили далі.  

На озері Катруся та Олена накупалися вдосталь й вирушили додому 

лише тоді, коли сонце почало заходити. 

Стрижкіна Крістіна (8-Б) 

Моя улюблена пора року – літо! Люблю літо… Сонце, зелень… Ця 

пора року – це відпочинок. Ти виходиш на вулицю, а там все блискуче від 

променів сонця, все зеленіє і квітне. А найбільше люблю спів птахів, готова 

слухати їх день і ніч літом ти забуваєш все погане, дивлячись на таку красу 

природи: ромашки пахнуть, пташки щебечуть, струмочок виграє свою пісню. 
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Ласка 

Іграшка 

Тополя 

Обрій 

 

Чи задумувалися ви коли-небудь над значенням слова «ласка»? Ми 

живемо у такий час, коли люди стали жорстокими і недобрими, їх душа 

зачерствіла.  Я написала повчальне оповідання: 

Жила мама з маленькою дівчинкою. І було їх життя не з кращих, жили 

в злиднях. Але мама свою дитину любила і віддавала їй все: добро, 

материнську ласку і любов. 

Кунгурова Анастасія (8-А) 

Літо – це найкраща пора року. Саме влітку природа радує і очі, і душу.  

Літній час є безцінним, бо можна більше часу проводити із близькими 

людьми і друзями. 

Любов 

Інтерес 

Творчість 

Оздоровлення 

       Любов – найпрекрасніше з усіх відомих людині почуттів. Говорять, 

що вона починається з очей, а потрапляє у саме серце. Це чудо, яке спочатку 

викликає інтерес до людини, згодом цей інтерес переростає у глибоку 

симпатію, а симпатія – у дивне та захоплююче почуття… 

З давніх-давен любов спонукала людей до величних подвигів, через неї 

починалися війни, що ще раз доводить – це сильне та прекрасне, та водночас 

страшне почуття. Закохана людина, відкриває у собі великий потенціал до 

чогось, може навіть почати займатися творчістю.  Любов сприяє 

оздоровленню людини, адже у закоханої людини завжди посмішка на 

обличчі, світлі та чисті думки.  
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Почуття любові потрібно мати до всього, що нас оточує, адже лише 

тоді людина житиме в гармонії. 

         Одного разу, коли надворі  вже стемніло, і сонце зайшло за обрій, 

дівчинка, сидячи на руках у матері, спитала: «Матусю, а як пояснити таке 

явище, що тільки коли вітер, наша тополя гнеться і ламає свої гілки? А мама, 

втомившись від тяжкої роботи, відповіла: «Вона, доню, плаче за своєю 

домівкою, а вітер просто дуже жорстокий, не хоче, щоб панувала ласка на 

землі. Але ти, доню, коли виростеш, повинна допомагати людям, і де 

побачиш таку тополю – ніколи не будь вітром!» 

Доня подивилася на матір,  усміхнулася й сказала: «Буду така як ти, 

добра і ніжна!» 

Наступного ранку дівчинка прокинулася і побачила біля ліжка іграшку. 

Вона закричала: «Мамо, мамо, ти подивись, що тут є! А за що?» 

«За ласку, доню, за ласку»  – відповіла мама. 

 Гордієнко Оксана (6-Б) 

Моя улюблена пора року – зима. Взагалі то кожна пора року  мені до 

душі. Але коли я почула тему есе, то перед очами постала зима. Мабуть, це 

тому, що я люблю свої зимні канікули. По-перше, є змога побути зі своїми 

рідними, за якими я сумую; влітку такої змоги нема, тому що вони 

працюють. По-друге, я люблю лижі та сноуборд. По-третє, саме взимку ті 

свята, що викликають у мене почуття радості. 

 

Зірка 

И іриска 

Мама 

Арка 

 

За зимою в нас весна 

Що це означає? 

Означає, що ця пора  
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Мамине свято включає. 

 Маму дуже я люблю 

Й ніжно зіркою зову. 

Мама тепло це відчуває  

І мне ірискою вінчає 

Хай нас небо під аркою щастя благословляє! 

 

Захарова Марія (8-Б) 

Моя улюблена пора року – літо. Я люблю літо, тому що це, перш за все, 

канікули. Влітку можна сходити на річку, чи поїхати на море.  Літо – це 

відпочинок, веселощі, прогулянки з друзями, походи на природу та пікніки. 

 

ліс 

іграшка 

тато 

озеро   

 

Одного сонячного дня п’ятирічна Марійка захотіла погратися біля 

озера. Але тато вирішив, що саму її не відпустить, а піде з нею. Марійка 

взяла свою улюблену іграшку – плюшевого зайчика і пішла з татом до лісу, 

адже озеро знаходилося там. Вони йшли недовго. Ось дівчинка побачила 

довгоочікуване озеро і побігла до нього. Вона любила це озеро, бо ще торік 

тут бабуся розповідала їй казочки. Пів року тому бабуся померла…І ось 

щотижня тато водить свою доньку до цього місця, де вона згадує свою любу 

бабусю, яка подарувала їй плюшевого зайчика і яка розповіла так багато 

різноманітних казок. 

 

Білюга Дарина (8-А) 

З дитинства мене захоплювали одразу три пори року: зима, літо і осінь. 

Однак, серед них найбільше мені подобається зима. 
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Зима… Така чарівна, дивовижна і загадкова пора року! Зима ніколи не 

буває однаковою, вона завжди різна. Інколи – м’яка, спокійна, а інколи – 

сувора, холодна й безжалісна до природи, людей і тварин. Проте, за 

зовнішньою маскою з вічного холоду, вбивчого вітру й білого снігу 

ховається самотня, сильна у своїй слабкості і слабка у своїй силі пора року – 

зима. 

 

Земля 

И Ім’я 

Міраж 

Арфа 

  

На землі є таємниче, загадкове місце, ім’я якого – пустеля. Серед 

жовтих, а інколи й червоних пісків розкинулися країни, міста, будинки, 

з’явилося життя. Однак, не усюди люди можуть жити, не можуть доїхати 

автомобілі, не усюди бувають екскурсії. Є місце, якого бояться люди, місце, 

до якого дістатися можуть тільки каравани – вічні мешканці пустелі. Це 

місце називають серцем пустелі. 

Тут не почуєш дивовижної музики солодкоголосої арфи, не побачиш 

зелену траву і дерева, що тягнуться до сонця. Навколо тільки  вічний пісок, 

що ховає у собі таємниці світу  і неймовірна спека. Такою пустелю щодня 

бачать тисячі караванів, що йдуть невідомо звідки і невідомо куди. Та інколи 

вони бачать неймовірне явище, бачать те, чого насправді немає – міраж. 

Такий оманливий, а іноді навіть вбивчий міраж! Він захоплює, тягне до себе, 

неначе знущається над людьми, показуючи, що люди надто слабкі, щоб 

боротися з ним. 

 

Фокіна Анна (8-б) 

Моя улюблена пора року – зима, тому що більш за все я люблю сніг. 

Він дарує радість дітям і дорослим. На вулиці можна вигадати багато ігор,  
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що не дадуть нікому змерзнути. Навіть у шумне місто сніг принесе тишу і 

красу. Хіба ж не гарно бачити білі дерева, що стоять на білій-білій галявині, 

коли зимове сонечко торкається поверхні білого снігу і він яскраво 

виблискує. Недарма поети оспівували зиму. Це прекрасна пора року. 

 

Зірка 

И ірис 

Мама  

Авто 

 

Прийшла у хату темна ніч, 

Яскрава зірка засіяла, 

А мати затопила піч 

І дітям казку сповідала: 

Про місто велетенське і гучне, 

Про їх заводи, про людей, автівки. 

Про місто, де чоловіки й жінки, 

А діти мирно засипали під слова. 

Їм снилися солодощі, ірис, 

Те місто, де йде кругом голова, 

Де так шумить за містом темний ліс. 

І тая казка діток сповивала 

Несла їм спокій, щастя дарувала. 

 

Савченко Станіслав (8-А) 

Моя улюблена пора року – літо. Люблю цю пору року за те, що ми 

можемо відпочивати, купатися в морі, насолоджуватися смачними фруктами 

в необмеженій кількості. Тільки влітку я можу побачити своїх рідних та 

близьких, що живуть в інших містах. Влітку можна виспатися, бо можна 
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вставати коли заманеться, а не за покликом будильника. Влітку менше одягу, 

тіло вільно дихає та насолоджується сонячним промінням. 

 

Любов 

Інтуїція 

Таємниця 

Очі 

 

Людська душа… у ній стільки таємниць, які ми відкриваємо не 

кожному, ми їх довіряємо лише близьким людям і друзям, оскільки боїмося, 

щоб нашу душу ніхто не ранив, бо вона ніжна та тендітна. 

Лише достатньо заглянути в очі близькій людині, і ти одразу побачиш, 

що вона відчуває, оскільки очі – це дзеркало душі. У деяких вони сповнені 

любові, у деяких палає пекучий біль… Але щоб не відбувалося у наших 

душах, ми повинні бути завжди поряд з нашими друзями, бо тільки вони 

можуть нас підтримати, вони за допомогою інтуїції відчувають нас, і 

переживають увесь біль та усі радощі разом з нами. 

 

Бойко Анастасія (6-Б) 

Я люблю зиму, бо можна гратися у сніжки, кататися на санчатах. 

Також взимку багато свят! На Новий рік кожна людина вірить у казку, чудо. 

Це додає їм сили боротися і досягати успіхів. 

 

Зошит 

И індик 

Математика 

Апельсин 

 

На одному з уроків вчителька попросила принести тоненький зошит. 

Так як у мене вдома всі зошити були не менше, ніж на 48 аркушів, я 
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вирішила піти в магазин в придбати тоненький. Зайшовши до магазину, я 

попросила показати всі зошити на 12 аркушів. Продавець показала, але на 

кожному з них був намальований індик – великий, серйозний. Я його трішки 

злякалася. Потім подумала: «Це ж зошит з математики. Треба щось краще!». 

Через декілька хвилин я помітила ще один зошит. На ньому був 

намальований величезний апельсин. Він був таким соковитим і на вигляд 

смачним, що мені дуже захотілося його придбати. Хочу сказати, що це був 

найкращий  зошит з математики у класі!!! Добре, що я не купила зошит з 

індиком. 

 

 Хижняк Владислав (6-Б) 

Літо – лише чотири букви у цьому маленькому слові, але скільки тепла 

воно приносить. Літо – це найкращий час для відпочинку з друзями, можна 

хоч на час забути про навчання й обов’язки.  

 

Ліс 

Історія 

Тюльпан 

Ожина 

 

Було це в кінці травня. Зустрілися у лісі весна із літом. І каже літо до 

весни: 

- Ну що ж, сестричко, пора тобі поступатися, мій час настав, буду 

діток сонечком радувати! 

А весна у відповідь: 

- Та я з радістю піду чекати знову своєї пори, от тільки біда у нас. 

У нашому лісі мій тюльпан-весняний не хоче поступатись місцем твоїй 

ожині! 

- От біда, що ж робити? 
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Пішли вони удвох до червоного тюльпана, почали вони його благати, 

казати, що це не остання пора року, буде ще багато весн, коли він зможе 

радувати дітей. І тюльпан погодився, він зрозумів, що зробив помилку, 

сперечаючись із ожиною.  

- От така суперечлива, але повчальна історія. 

  

Шиєнко Олена (6-А) 

Моя улюблена пора року – осінь, бо я народилася цієї прекрасної 

золотої  пори, з цим періодом року у мене пов’язано багато спогадів. Для 

когось осінь – холод, вітер, туман, а для мене – оновлення, якесь душевне 

піднесення. Осінь надихає мене, осінь – це час пожинати плоди у своїх садах 

і, на мою думку, в своїх душах. А ще я часто обожнюю себе з осінню. 

 

Оливкова гілка 

Світло 

Ібіс 

Незабудки 

Ь 

Оливкова гілка у клюві голубки 

І світло іскриться на крилах її,  

Очі – пелюстки від незабудки,  

Ти – це мій мир, я не хочу війни. 

Зникли тенета, розірвані сіті, 

Немає кордонів уявних і грат,  

Ібісом стати і полетіти 

Ієрогліфом висіктись в твоїх думках. 

Виконання творчих завдань активізує  пізнавальну діяльність учнів, 

розвиває творчу уяву та творчі здібності дітей, що позитивно впливає на 

засвоєння знань. 
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Велику увагу І.Лукашевич приділяє творчій роботі з казками. 

Створення казок – один із самих цікавих для дітей видів поетичної творчості, 

– стверджував В.Сухомлинський. Разом з тим це є важливий засіб їх 

розумового розвитку. 

Учням 5 – 6 класів подобається складати казки, тому І.Лукашевич 

пропонує дітям самостійно їх складати і розігрувати казки на мовні теми. 

Наприклад, учні показували такі казки: «Сонце морфології», «Фонетичні 

ігри», «Неслухняний апостроф». До кожної казки учні самостійно писали 

сценарій, готували костюми, декорації, вчили слова. 

Емоційне пробудження – геніальна знахідка В.Сухомлинського. За 

допомогою цього методу, звертаючись до почуттів дітей, пробуджується їх 

розум. Почуття, говорив В.Сухомлинський, є провідником знань, роблять 

навчальний процес більш продуктивним. Ураховуючи мудрі поради великого 

педагога і психолога, І.Лукашевич розробляє і застосовує в своїй роботі з 

дітьми прийоми, завдання, які впливають на збудження та розвиток емоцій та 

почуттів учнів та формують у дітей емпатійні здібності. 

Так, під час вивчення теми «Леся Українка «Лісова пісня», учитель 

використала піраміду потреб А.Маслоу. Учні співвідносили потреби 

персонажів зі «сходинками» піраміди. Це була цікава, глибока, ефективна 

робота, оскільки учні вчилися проникати в спрямованість кожного 

персонажу (потреби, ідеали, інтереси, ціннісні установки), з’ясовували 

соціальний статус героїв, глибше розуміли їх взаємовідносини, життєві цілі 

тощо. Така глибока робота над твором сприяла засвоєнню його змісту, 

розумінню життєвих позицій, вчинків героїв, збуджувала та розвивала 

емоційно-чуттєву сферу, впливала на формування моральної свідомості, 

принципів та форм поведінки учнів.  

Вивчаючи життєвий та творчий шлях В.Симоненка, І.Лукашевич 

вдалася до такого методичного прийому: прикріпила під портретом 

письменника надломлений нерозквітлий бутон троянди. Після опрацювання 

біографії письменника, учні  дали відповідь на проблемне запитання педагога 
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про те, чому саме під портретом прикріплений бутон, а не розквітла квітка і 

чому він надломлений.  

 Біографія письменника зворушила учнів, доторкнулася до 

найпотаємніших куточків душі. Вони активно і розсудливо відповідали на 

питання, аргументуючи свої точки зору. Глибокий емоційний відгук в душах 

дітей сприяв появі потреби до глибокого подальшого вивчення його 

творчості.   

Цінною методичною знахідкою вчителя є прийом «Трикутник». При 

вивченні літературних творів у старших класах, де висвітлюються складні 

взаємовідносини в любовних трикутниках, Ірина Леонідівна пропонує учням 

згадати, які є трикутники (різносторонні, рівносторонні, прямокутні, 

рівнобедрені). Учні мають зобразити відносини між персонажами в творі у  

вигляді обраного ними того чи іншого трикутника, який вони креслять у 

зошитах. Біля кожного його кута вони повинні розташувати героїв твору та 

пояснити, чому саме такий трикутник обрали та своє розташування 

персонажів. Одночасно з учнями вчителька і сама виконує це завдання і 

також пояснює його після пояснень дітей. Така робота допомагає учням 

краще осмислити твір, визначити ідею, виховує культуру взаємовідносин між 

статями.  

При вивченні драми І.Франка «Украдене щастя» І.Лукашевич, крім 

прийому «Трикутник», організувала попередню підготовку учнів до уроку. 

Разом з учнями, які складають вірші, підготували стислі, емоційні віршовані 

розповіді  головних героїв про своє життя. Один за одним на середину класу 

виходили у відповідних костюмах тієї епохи Микола, Михайло, Ганна і 

зворушливо, емоційно, виразно розповідали віршами про свою долю. Своїм 

зовнішнім виглядом, душевним станом, мімікою, пантомімікою, емоціями 

вони передавали переживання,  почуття, стан героїв. Але закінчували свої 

розповіді одним і тим же реченням: «Я вважаю, що у мене украли щастя». 

Усі персонажі після виступів залишалися на «сцені» у відповідному 

емоційному стані, сумні й зворушливі. Витримавши необхідну паузу, педагог 
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звернулася до учнів з проблемним запитанням: «Так у кого ж, на вашу думку, 

украли щастя?».   

Ніхто не залишився байдужим. Разом з героями діти переживали 

життєві драми, осмислювали зміст твору, встановлювали причинно-

наслідкові зв’язки, вчилися на світі  жити.  

Часто учитель на уроках практикує мікрогрупові творчі роботи. Одним 

із цікавих та захоплюючих завдань після вивчення дієслова та прислівника є: 

скласти за визначений час розповідь, детективну чи життєву історію 

(допустимі будь-які жанри) із зав’язкою, кульмінацією, розв’язкою, 

внутрішньою логікою. Спочатку у кожному реченні повинно бути лише одне 

слово – дієслово, а потім до дієслова додати ще одне слово – прислівник: 

дієслово та прислівник. Наприклад: 1 – ий варіант: «Проснувся, зібрався…»; 

2 – й варіант: «Проснувся рано. Зібрався швидко» і т. п. Діти працюють 

мікрогрупами. Йде жваве обговорення, інколи – сперечання. Працює творча 

уява, розвиваються творчі здібності. Одночасно учні готуються і творчо 

презентувати свої твори. Така форма роботи сприяє і вирішенню виховної 

мети уроку: діти вчаться колективно працювати, вислуховувати один одного, 

толерантно ставитися до думок іншого, знаходити спільне нестандартне 

рішення тощо. 

Приклади творчих робіт учнів: 

І група: 

Встав запізно. Поїв мало. Вибіг швидко. Запізнився дуже. Отримав 

погано. Засмутився сильно.  

Думав недовго. Вирішив швидко. Вчив відповідально. Зробив багато. 

Встав рано. Прийшов вчасно. Отримав «відмінно». Почувався гідно. Було 

радісно. 

ІІ група: 

Зібралися рано. Одяглися красиво. Пішли далеко. Сміялися гучно. 

Танцювали багато. Грали весело. Спілкувалися бадьоро. Домовилися 

швидко. Відволікали вміло. Пограбували непомітно. Арештували раптово. 
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Заплакали гучно. Сиділи довго. Вийшли миттєво.  Стало тихо.  Було сумно. 

Зрозуміли надовго. 

ІІІ група: 

Прокинувся вранці. Зібрався наспіх. Поснідав смачно. Одягнувся 

швидко. Побіг незграбно. Спіткнувся випадково. Упав миттєво. Ударився 

сильно. Отямився шоковано. Боліло дуже… Наснилося жахливо. 

         У своїй творчій лабораторії І.Лукашевич розробила комплекс 

дидактичних ігор, які постійно використовує на уроках. Вони дають 

позитивний результат за умови дотримання певних умов їх організації: 

 Щоб дидактичні ігри вирішували покладені на них завдання, 

необхідно дотримуватися певних умов їх організації: 

1. Необхідно чітко формулювати дидактичну мету, яка повинна бути 

досягнута в результаті навчальної гри. 

2. Давати чіткий інструктаж щодо правил гри, її ходу, критеріїв 

оцінювання. 

3. Передбачати можливість ускладнення гри (використання нових 

знань, додаткової інформації, підвищення темпу, вимог до рівня знань). 

Разом з тим у початковому варіанті гри вимоги до учасників бажано не 

ускладнювати. Це дозволить залучити до гри усіх. Зміну (ускладнення) умов 

гри доцільно здійснювати на контрольних етапах. 

4. Доцільно стимулювати і передбачати за певних умов гри колективну 

взаємодію учнів, спільне обговорення під час прийняття рішення, 

взаємний контроль і оцінку. 

5. Процес гри повинен спрямовуватися і керуватися педагогом. Інколи 

вчитель може взяти в ній участь на рівних з учнями правах, як рівноправний 

учасник. 

6. Бажано не допускати багаторазового повторення однієї і тієї ж гри; 

варто передбачати можливість її зупинки, коли навчальна мета досягнута, 

при явній перевазі команди або учасника, при перевтомі тощо, але після 

завершення певних циклів. 
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7. Спосіб підрахунку результатів гри (кінцевих і проміжних) повинен 

бути простим і зрозумілим, а також відповідати реальним можливостям і 

особливостям гри (диференційований підхід до оцінювання складнощів 

різних ігрових ситуацій). 

Приклади дидактичних ігор: 

«Синоніми та антоніми» 

        На етапі закріплення теми «Синонімічне та антонімічне багатство 

української мови» проводиться така гра: клас поділяється на дві команди. 

Ведучий (вчитель або учень) називає прикметник, у якого є синонім і 

антонім. Перша команда називає синонім, друга - антонім. Наприклад, 

ведучий: "Усміхнений". 1-а команда: "Радісний", 2-а команда: "Похмурий". 

Якщо команда не може підібрати слово, то така можливість надається 

команді-суперниці. Переможе команда, яка набере більше балів. 

Мета гри: закріпити знання з теми, розвивати пам'ять, мислення, увагу, 

уяву; збагачувати словниковий запас. 

«Граматичне лото» 

Під час вивчення цієї ж теми І.Лукашевич використовує гру 

«Граматичне лото». Усім учням вчитель роздає картки, в чотирьох 

квадратиках яких написані слова. Потім зачитує слова, які є синонімами до 

слів в квадратиках. Учні накривають маленькими білими квадратиками ті 

слова, до яких почули слова — синоніми. Дітей можна розбити на команди. 

Виграє та команда, яка першою правильно обере синоніми для слів у своїх 

картках і накриє їх білими квадратиками. 

Мета гри: закріпити знання про синоніми; розвивати увагу, пам'ять, 

мислення, уяву, швидкість реакції; збагачувати словниковий запас. 

«Словограй» 

Клас ділиться на дві групи, кожній з них дається нескріплене віяло із 

записаними словами, серед них є історизми й архаїзми. За визначений час 

учні мають зробити два віяла (один з історизмами, інший – із архаїзмами). 

Гра застосовується при вивченні теми «Активна і пасивна лексика». 
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«Відгадай слово – синонім» 

Під час уроку на тему «Прикметник як частина мови» на етапі 

актуалізації опорних знань учитель проводить гру: "Я задумала слово. 

Підберіть синоніми до прикметників у прочитаних мною реченнях для того, 

щоб його відгадати ". Наприклад, вчитель задумав слово "льодяна". Речення: 

Взимку у річці холодна вода. 

Мета гри: закріпити знання з теми «Лексика», актуалізувати знання 

учнів з теми «Прикметник», розвивати увагу, логічне мислення, творчу уяву. 

«Частини речення» 

Учні поділяються на дві команди. В кожній команді розподіляються 

ролі. Кожен із учнів — член речення. Один — підмет, другий - присудок, 

третій – означення, четвертий – додаток. Бажаючі можуть бути розділовими 

знаками. Кожен за 30 секунд повинен виготовити невеличку табличку (їх 

можна підготувати до уроку і роздати учням) з назвою частини речення, роль 

якого він буде виконувати. Табличка прикріплюється до одягу. 

Ведучий (учитель чи учень) читає речення. Обидві команди, як тільки 

ведучий закінчує читати, намагаються зобразити цю фразу: вони мають зліва 

направо вишикуватися так, щоб кожен учень виконав  свою роль у реченні 

(хто підмет, хто присудок і т.п.). Як тільки команда вишикується, кожен по 

черзі промовляє своє слово із запропонованого речення. Виграє та команда, 

яка правильно зобразила речення і швидше назвала всі його слова. Фраз буде 

декілька, тому кожна команда може набрати необхідну кількість балів. 

Мета гри: закріпити знання про частини мови, частини речення, про 

написання відповідних розділових знаків; розвивати всі психічні процеси, 

швидкість реакції; виховувати організованість, дисциплінованість, почуття 

колективізму та ін. 

Гра може проводитися у п’ятому класі після вивчення теми 

«Синтаксис», а також у 8 – 9 класах для актуалізації опорних знань. 

 «Лавина» 
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Ця гра допоможе закріпити вміння учнів застосовувати знання з 

певного розділу морфології на практиці. Ведучий (вчитель чи учень) називає 

гравцям тему, на яку їм треба буде назвати іменники (або інші частини мови). 

Перший учень називає слово на цю тему, другий – повторює це слово і додає 

своє, третій – повторює слова першого і другого учня і додає своє. Той, хто 

не може сказати нове слово, або забуде сказане до нього, вибуває з гри. 

Переможе учень, який залишиться останнім. 

Мета гри: закріпити знання дітей про певну частину мови; розвивати 

всі психічні функції; збагачувати словниковий запас. 

«Літературний хокей» 

Мета гри: перевірити знання тексту твору учнями. 

Підготовка до гри: клас розбивається на дві команди. У кожній команді 

призначаються капітани, група «захисту» (4-5 учнів), група «нападаючих» (4-

5) і воротар. Ролі розподіляються на уроці. Група «нападаючих» готує 

команді-суперниці питання за текстом твору. Вони повинні бути не дуже 

дрібними і не проблемними. 

Хід гри: група «нападаючих» задає питання групі «захисту» команди-

суперниці; якщо «захист» відповідає, то його команда отримує право 

задавати питання, якщо ні, питання «пасується» воротарю. Якщо і воротар не 

знає відповіді – «гол» команді. Рахунок «голам» ведуть судді, вибрані на 

цьому уроці. Учні, що не ввійшли до команд, стають активними 

уболівальниками. 

Ця гра може застосовуватися під час аналізу будь якого художнього 

твору. 

«Літературний суд» 

Учням пояснюється мета гри: поглибити початкові уявлення про 

героїв, розібратися у вирішенні центральної проблеми автором, визначити 

свої позиції. Потім розподіляються ролі: суддя, захисники, звинувачувані; 

вирішуються кого звинувачувати, хто буде притягатися до справи в якості 

свідків, яких саме – звинувачення чи захисту, хто з учнів буде виконувати ці 
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ролі. Пояснюються ролі всіх останніх, тобто «публіки в залі суду»: вони 

можуть ставити питання всім, кому захочуть, висловлювати свою думку, за їх 

проханням можуть програватися (прочитуватися за ролями) заново деякі 

ситуації із твору. Хід гри відтворює приблизно хід судового засідання. 

«Найрозумніший» 

З класу формується команда (рівень знань учнів повинен бути 

приблизно однаковий), усі інші – вболівальники. Гра проходить, як 

телепередача «Найрозумніший», в три етапи (з кожним завдання 

ускладнюються), після кожного з них вибуває певна кількість учнів, у кінці 

має залишитися троє найрозумніших. Перший етап гри – це набір тестових 

запитань, на які учні мають дати відповідь за певний проміжок часу, 

підіймаючи картку із номером правильної відповіді. Другий етап гри – це 

відповіді на питання із певного підрозділу теми (наприклад, до теми 

«Т.Г.Шевченко» такі підрозділи: «Біографія», «Специфіка лірики», «Поеми», 

«Патріотичні мотиви творчості», «Художня спадщина» тощо). Третій етап 

гри – відповіді на проблемно-аналітичні питання. 

Мета гри: повторити основні знання з певної теми, розвивати логічне 

мислення, швидкість. 

«Чи правда, що…» 

Учні поділяються на дві команди, для кожної із них учитель пропонує 

певну кількість питань, що починаються на: «чи правда, що…?»  Учні мають 

по черзі дати відповіді. Перемагає та команда, яка дала більше правильних 

відповідей. 

«Волейбол» 

Для того, щоб позбутися русизмів у мовленні учнів, І.Лукашевич 

використовує гру «Волейбол». Учитель називає слово російською мовою і 

кидає м’яч тому учню, що має перекласти, він перекладає і називає 

російською мовою своє слово, кидаючи м’яч комусь ще. Якщо учень не зміг 

перекласти правильно, то повертає м’яч учителю і виходить з гри. 
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  Спираючись на знання психології, педагогіки, предмета та методики 

його викладання та враховуючи цінні поради В.Сухомлинського, 

І.Лукашевич створює такі умови під час ігор, щоб кожен учень відчув радість 

перемоги, що викликає почуття власної гідності, надихає на подальші успіхи. 

У процесі гри в  учнів напружуються пошукові емоції, на повну силу 

працюють усі види мислення, пам’яті, уваги, уяви, задіяні усі вольові 

механізми, пожвавлюється темпоритм уроку, знімається зайва напруга, 

формуються уміння і  навички співробітництва, ділового спілкування, уміння 

слухати співбесідника, поважати його думку, толерантність, колективізм та 

інші уміння, якості та властивості. 

    Отже, І.Лукашевич, вивчаючи та переосмислюючи педагогічну 

спадщину В.Сухомлинського в нових умовах, на новому етапі розвитку 

суспільства і школи як структурної його одиниці, дотримується мудрих його 

порад та творчо їх розвиває у своїй педагогічній діяльності на уроках 

української мови та літератури: займається дослідженням проблеми 

активізації пізнавальної діяльності учнів засобами творчості, що забезпечує 

науковий підхід до визначення цінності розроблених нею методичних 

інноваційних засобів, форм, прийомів;  глибоко та всебічно вивчає учнів; 

враховує вікові та індивідуальні особливості дітей; створює ситуації успіху 

для кожного учня; організовує нестандартні ситуації; застосовує активні 

методи навчання; організовує творчу та самостійну роботу учнів, що є 

обов’язковими умовами активізації пізнавальної діяльності учнів і 

необхідними кроками до виховання творчої особистості. 

 

Питання та завдання для самоаналізу 

 

1. Що таке творчість? 

2. Що таке педагогічна творчість. 

3. Дайте характеристику творчій особистості вчителя. 

4. Яку роль у педагогічному процесі відіграють творчі завдання? 
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Тема: Розвиток творчих здібностей студентів як фактор 

формування педагогічної компетенції майбутніх педагогів 

(з досвіду роботи доцента кафедри спеціальної освіти МНУ ім. 

В.О.Сухомлинського Стельмах Н.В.). 

 

  Процеси демократизації та гуманізації суспільства створюють 

можливість вибору шляхів життєдіяльності його членів, сприятливі умови 

для творчості кожного. У гуманному цивілізованому суспільстві розвиток 

особистості, її творчих можливостей актуалізується та обумовлюється 

потребами суспільства, рівнем його розвитку, суспільними відносинами.  

      Розбудова незалежної України, перехід до ринкових відносин 

викликали необхідність перегляду освітніх та виховних концепцій, 

оновлення підходів до формування та становлення особистості в сучасній 

соціально – педагогічній ситуації. Це знайшло втілення у державних 

документах: Законі України «Про освіту», Законі України «Про загальну 

середню освіту», «Національній доктрині розвитку освіти України у XXI 

столітті», «Концепції загальної середньої освіти (12-тирічна школа)», 

«Концепції національного виховання»  та інших. 

  Вирішення проблеми формування творчої особистості юного 

громадянина значною мірою залежить від учителя, творча педагогічна 

діяльність якого стає потужним засобом формування і всебічного розвитку 

особистості кожної дитини.    

      Проблема становлення творчої особистості учителя та педагогічної 

творчості в тій чи іншій мірі висвітлюється у наукових дослідженнях 

філософів, психологів та педагогів. Велику увагу розробці даної проблеми 

приділяли В.Андрєєв, Н.Бердяєв, В.Бухвалов, І.Геращенко, В.Загвязинський, 

В.Кан-Калик, І.Кант, Л.Лузіна, А.Маркова, Н.Нікандров, Я.Пономарьов, 

М.Поташник, С.Рубінштейн, Л.Рувинський, С.Сисоєва, В.Сухомлинський, 

П.Цапок та ін. У їх працях  з'ясовано сутність основних категорій проблеми, 
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визначено специфіку педагогічної творчості та шляхи її реалізації у 

педагогічному процесі.  

Значну роль у розкритті особливостей педагогічної творчості 

відіграють дослідження видатних психологів В.Біблера, Д.Богоявленської, 

Л.Виготського, Г.Костюка, О.Леонтьєва, В.Моляко, В.Теплова, 

О.Тихомирова та інших.  

Напрямки удосконалення професійної підготовки вчителя до творчої 

діяльності розкрито у працях А.Алексюка, М.Гриньової, О.Кондратюка, 

Ю.Львової, С.Максименка, В.Семиченко та інших. 

Основними категоріями досліджуваної проблеми є: «творчість», 

«творча особистість», «педагогічна творчість», «творча особистість  

учителя». 

На сучасному етапі у науковій літературі творчість визначається як 

діяльність, кінцевим результатом якої є створення чогось якісно іншого, що 

вирізняється неповторністю, оригінальністю та суспільно-історичною 

унікальністю.  

Творчість – це продуктивна людська діяльність, здатна породжувати 

якісно нові матеріальні та духовні цінності суспільного значення. 

Видатний педагог-гуманіст В.Сухомлинський подає таке визначення 

творчості: «Творчість є діяльність, в яку людина вкладає немовби частинку 

своєї душі, і чим більше вона вкладає, тим багатшою стає її душа. Процес 

творчості характерний тим, що творець самою працею своєю і її наслідками 

справляє величезний вплив на тих, хто поряд з ним». 

За психологічним словником, творчість – це діяльність, результатом 

якої є створення нових матеріальних і духовних цінностей.  

     Найголовнішою проблемою при вивченні творчості є проблема 

носія творчого початку, особистості, яка творить. Творчу особистість 

науковці визначають як особистість, межі творчості якої охоплюють дії від 

нестандартного розв'язання простого завдання до нової реалізації унікальних 

потенцій індивіда в певній галузі, як людину, яка володіє певним переліком 
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якостей, а саме: рішучістю, умінням не зупинятися на досягнутому, 

сміливістю мислення, умінням бачити далі того, що бачать його сучасники і 

що бачили його попередники.  Серед характерологічних особливостей 

творчої особистості виділяють: відхилення від шаблону; оригінальність; 

працездатність; ініціативність; наполегливість; високу самоорганізацію.  

Найспецифічнішою рисою творця є несамовитий потяг до творчої діяльності, 

створення нового.  

       Психологічний словник визначає, що творчою особистість стає 

лише внаслідок появи у неї «здібностей, мотивів, знань і вмінь, завдяки яким 

створюється продукт, який відрізняється новизною, оригінальністю, 

унікальністю». 

     Поняття «педагогічна творчість» розуміється як діяльність педагога, 

що спрямована на досягнення максимально можливого пізнавального, 

виховного і розвивального результату під час навчання школярів. 

      В.Сухомлинський  дає таке пояснення: «Педагогічна творчість – це  

бачення людиною свого внутрішнього світу, передусім свого розуму, свого 

напруження інтелектуальних сил, свого розуміння й творення краси в 

наслідках своєї праці, своїх зусиль». Важливим для нашого дослідження є 

тлумачення вченого-педагога творчості учня: «Може маленька дитина 

повторює те, що було вже зроблено, створено іншими людьми, але якщо це 

діяння – плід її власних розумових зусиль, вона – творець; її розумова 

діяльність – творчість».  

На думку  професора С.Сисоєвої педагогічна творчість вчителя – це 

особистісно орієнтована розвиткова взаємодія суб'єктів навчально-виховного 

процесу (вчителя й учня), зумовлена специфікою психолого-педагогічних 

взаємовідносин між ними, спрямована на формування творчої особистості 

учня і підвищення рівня творчої педагогічної діяльності вчителя. 

В Українському  педагогічному словнику С.Гончаренка педагогічна 

творчість пояснюється як оригінальний та високоефективний підхід учителя 
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до навчально-виховних завдань, збагачення теорії і практики навчання та 

виховання.  

Виховання творчої особистості учня неможливе без права вчителя на 

власну творчість, на пошуки своєї технології, яка відповідає його 

особистісним якостям.   

Педагогічна творчість учителя характеризується певними 

особливостями: об'єктом педагогічної творчості є особистість дитини, а 

результатом – формування цієї особистості;  на педагогічну творчість 

впливають фактори, які важко прогнозувати; вона потребує вміння керувати 

своїм творчим самопочуттям; творча діяльність педагога завжди обмежена 

часом і потребує від учителя вміння оперативно приймати рішення. 

      Найважливішими рисами педагогічної творчості є: високий рівень 

соціальної і моральної свідомості; пошуково-проблемний стиль мислення; 

розвинені інтелектуально-логічні здібності (вміння аналізувати, 

обґрунтовувати, пояснювати, виділяти головне тощо); проблемне бачення; 

творча фантазія, розвинена уява; специфічні особисті якості (сміливість, 

готовність до ризику, цілеспрямованість, допитливість, самостійність, 

наполегливість, ентузіазм); специфічні провідні мотиви (необхідність 

реалізувати своє «я», бажання бути визнаним, творчий інтерес, захопленість 

творчим процесом, прагнення досягти найбільшої результативності в 

конкретних умовах праці); комунікативні здібності; здатність до 

самоуправління; високий рівень загальної культури.  

  Відповідно до специфіки педагогічної творчості формується і творча 

особистість учителя.  Творчий учитель – це особистість, яка характеризується 

високим рівнем педагогічної креативності (креативні риси особистості й 

додатково сформовані мотиви, особистісні якості, здібності, які сприяють 

успішній творчій педагогічній діяльності), відповідним рівнем знань 

предмета, який викладає, набутими психолого-педагогічними знаннями, 

уміннями та навичками, які, за сприятливих для педагогічної творчості 
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учителя умов, забезпечують його ефективну педагогічну діяльність із 

розвитку потенційних творчих можливостей учнів.  

     Одним із головних завдань учителя є формування творчої 

особистості дітей. Видатний український педагог В.Сухомлинський писав, 

що учитель покликаний побачити в кожному учневі його людську 

неповторність, ту живинку, золоту жилку, з яких починається його 

неповторний талант і які створюють його індивідуальне обличчя. Вважаючи, 

що навчання і виховання людини полягають насамперед у розкритті цієї 

неповторності, самобутності, творчої індивідуальності, Василь 

Олександрович підкреслював: «Відкрити в кожній людині творця, поставити 

її на шлях самобутньо-творчої, інтелектуально-повнокровної праці – це 

завдання стає нині першочерговим у практичній роботі школи». Досвід 

педагогічної діяльності дає підстави стверджувати: тільки творчий учитель 

забезпечить ефективний розвиток пізнавальної активності та творчих 

здібностей учнів.  

     Одним із завдань вузівської підготовки майбутніх учителів є 

розвиток їхніх творчих здібностей, нестандартного мислення, формування 

вмінь та навичок здійснювати в майбутньому навчально-виховний процес на 

творчому рівні. 

     Значну роль у розвитку творчих здібностей студентів вищих 

навчальних закладів відіграють курси «Педагогічна творчість» та «Теорія і 

методика виховання дітей». Програми курсів органічно поєднані з курсами 

педагогіки,   психології, а також – суспільних фахових дисциплін, які 

забезпечують зв'язок теорії і шкільної практики. У комплексі з ними 

зазначені курси покликані формувати особистість майбутнього педагога, 

здатного забезпечити сприятливі умови для розвитку творчого потенціалу  

учнів.  

   Завдання викладача – активно включити кожного студента в 

практичні види творчої діяльності у ВНЗ, створити умови для творчої 
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свободи у виборі виду діяльності, джерел, засобів, способів втілення своїх 

задумів. 

     Ураховуючи мету та основні завдання, визначається структура 

практичних занять, добираються зміст, форми, методи, прийоми та засоби 

навчання. Обов’язковим структурним компонентом  занять є мікрокурс 

«Пізнай себе, виховай себе, розвивай себе». За допомогою психолого- 

педагогічної діагностики студенти краще пізнають самих себе, об’єктивно 

оцінюють свої типологічні особливості, моральні якості, рівні розвитку 

здібностей, співвідносять їх з відповідними критеріями і роблять для себе 

певні висновки: над чим працювати, що виховувати, формувати, розвивати, а 

від чого позбавлятися. 

     Діагностичний матеріал добирається у відповідності з конкретними 

темами занять. Оброблені результати заносяться до карт індивідуально- 

професійного росту студентів. Ураховуючи отримані результати, 

розробляється конструктивна частина. Це спонукає студентів до 

самовдосконалення. Періодичні контрольні зрізи розкривають динаміку 

розвитку і формування професійно необхідних рис, якостей, здібностей. 

     Важливою складовою частиною занять є тренінги, спрямовані на 

розвиток різних компонентів педагогічної майстерності: голосу, дихання, 

дикції, уяви, уваги, комунікативних та творчих здібностей. Одним із 

важливих тренінгів на заняттях виступає арт-терапія, яка сьогодні вважається 

одним з найбільш м'яких, але ефективних методів, що використовуються в 

роботі психологами і психотерапевтами. Дана методика належить до 

найдавніших і природних форм корекції емоційних станів. Арт-терапія будь-

якій людині дає можливість виразити свій внутрішній світ через творчість, 

виплеснути назовні свої внутрішні проблеми. Особливо ефективними і в 

плані розвитку творчих здібностей є такі її види: образотерапія,  

орігамітерапія, казкотерапія, пісочна анімація та інші.   

     На практичних заняттях використовується комплекс творчих 

завдань ускладнюючої динаміки: підготовка епіграфів та захист їх, 
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презентація книг психолого-педагогічного циклу; моделювання та вирішення 

педагогічних ситуацій; творчі паузи; мікровикладання та інші. 

       Творчому мисленню студенти навчаються при розробці та 

розв’язанні педагогічних ситуацій.  Досвід практичної роботи зі студентами 

показує, що найбільш ефективно їх творчий потенціал розвивається, коли 

вони самостійно, в результаті обміну думками, дискусій, створюють і 

моделюють педагогічні ситуації. Це дає можливість перевірити теоретичні 

знання, вибрати інструмент педагогічних дій, прогнозувати результати, 

розвивати варіативне мислення. В процесі аналізу студенти визначають 

умови, в яких ситуація виникла, дійові особи, основні протиріччя, 

пропонують декілька варіантів вирішення і зупиняються на оптимальному, 

обґрунтовують його. Включення майбутніх вчителів у ситуації, які 

вимагають від них активних дій, є одним із ефективних засобів розвитку їх 

творчої уяви та творчого мислення. 

     Ефективному розвитку педагогічних здібностей студентів сприяють 

педагогічні ігри: дидактичні, рольові і особливо ділові. З психології відомо, 

що гра забезпечує синергетичне функціонування півкуль головного мозку, 

оскільки вона стимулює роботу правої півкулі, а через неї і увесь мозок. У 

процесі гри напружені всі пошукові емоції, на повну силу діють образне і 

логічне мислення, мобілізовані всі види пам’яті, ввімкнені вольові механізми 

– залучені всі таємні резерви психіки. Тому ККД ігрових методів  набагато 

більший у порівнянні зі словесним навчанням. У діловій грі у студентів 

розвиваються та формуються уміння і навички педагогічної взаємодії, 

актуалізуються та закріплюються знання, розвиваються педагогічні здібності, 

пізнавальний інтерес, творчий потенціал. Знання з теоретичного рівня 

переводяться на більш високий – практичний.  

     На заняттях студенти  залучаються до підготовки та проведення 

мікровикладання (фрагментів уроків та виховних заходів), а далі – до 

проведення нестандартних уроків та виховних заходів. Нетрадиційні 
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навчально-виховні форми мають найбільші потенційні можливості для 

розвитку творчих здібностей майбутніх учителів.  

     Мікровикладання на заняттях – це ділова гра, оскільки моделюється 

реальна ситуація з шкільного життя. Її учасники (студенти)  виконують по 

черзі різні ролі: вчителів-предметників, директора, завуча, класного 

керівника, методистів, вихователів, учнів та ін. На заняттях програється 

модель уроку чи виховного заходу. Ділова педагогічна гра сприяє 

формуванню умінь та навичок, пов’язаних із визначенням типів, структури 

уроків та виховних заходів, мети, добором змісту, оптимальних форм, 

методів, прийомів та засобів навчання, ефективних прийомів взаємодії з 

учнями. Подібні практикуми сприяють більш глибокому самопізнанню, 

саморозвитку, формуванню об’єктивної самооцінки та ефективному розвитку 

творчих здібностей. 

      Потужні можливості сьогодні для розвитку креативності майбутніх 

учителів мають інформаційні технології. Готуючись до проведення на 

заняттях тих чи інших форм роботи, студенти постійно готують презентації, 

наповнюють їх творчим змістом, підбирають відповідні кольори, музику, 

наочне зображення, продумують композиційну структуру тощо.  

    Сприяють розвитку творчого потенціалу студентів і такі форми 

навчальної роботи як парні та мікрогрупові. Працюючи парами, студенти 

обмінюються думками, доходять згоди щодо варіанту вирішення творчого 

завдання. Парна робота сприяє розвитку навичок спілкування, вміння 

аргументувати своє бачення, свою думку, розвиває творчу уяву, мовлення, 

критичне та аналітичне  мислення, вміння переконувати й вести дискусію.   

     При груповій формі роботи створюються виховуючі ситуації, в яких  

студенти взаємодіють між собою, практикують навички співробітництва, 

міжособистісного спілкування, вчаться вислуховувати один одного, 

узгоджувати різні погляди, знаходити спільне рішення та отримувати 

задоволення від успіху, досягнутого спільними зусиллями.   
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      Підсилює творчу  думку та  фантазію студентів й інтерактивне 

навчання. Інтерактивна модель навчання – це різновид активного навчання. 

Interact (англ.): inter – взаємний, act – діяти. Його суть – постійна, активна 

взаємодія усіх учасників навчального процесу. Студенти працюють  у парах, 

у трійках, у четвірках постійного та змінного складу. Це забезпечує 

активність навчального процесу, привносить свіжу оригінальну думку щодо 

вирішення поставлених завдань та сприяє формуванню творчого педагога.  

     Важливими передумовами формування і розвитку творчих 

здібностей студентів є високий рівень педагогічної творчості як системи 

особливих відносин між педагогом і студентами, що забезпечується такими 

умовами: позитивне налаштування студентів на співпрацю, мотивація 

пізнавальної діяльності; суб’кт-суб’єктний рівень взаємодії між викладачем і 

студентом та між студентами; сприятливий психологічний клімат, 

доброзичлива атмосфера співтворчості, взаємодії; створення ситуації успіху 

для кожного студента; створення ситуації вибору і надання можливості 

здійснювати свій вибір; утвердження в колективі демократичного стилю 

спілкування, свободи критики, творчих дискусій; оптимістичний підхід до 

студентів; забезпечення умов для плюралізму думок, вільного 

висловлювання, толерантного ставлення до пропозицій та ідей інших. 

     Організація навчального процесу  у відповідності з визначеними 

умовами сприяє розвитку креативних здібностей у майбутніх педагогів та 

спонукає їх до створення творчої лабораторії, самоосвіти, самовиховання, 

саморозвитку своєї творчої особистості. 

     Отже, творчість – це діяльність, що створює щось нове, оригінальне 

на основі осмислення уже накопиченого досвіду та формування нових 

комбінацій знань, умінь та навичок. Творчість не може існувати 

відокремлено від суспільства, а носієм творчості є особистість. 

   Творча особистість – це креативна особистість, яка внаслідок впливу 

зовнішніх факторів набула необхідних для актуалізації творчого потенціалу 

людини відповідних потреб, мотивів, особистісних утворень, здібностей, що 
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сприяють створенню, винаходу, відкриттю чогось зовсім нового, чого не 

існувало раніше.  

       Творча особистість учителя – педагог,  якому властиві: діалектичне 

мислення, високий рівень розвитку усіх психологічних процесів, 

високорозвинені якості та властивості особистості, які сприяють реалізації 

творчого підходу до організації своєї діяльності та пізнання учнів. 

     Великі потенційні можливості для розвитку творчих здібностей 

майбутніх учителів мають курси «Педагогічна творчість» та «Теорія і 

методика виховання дітей». Метод творчих завдань, які активізують 

пізнавальну діяльність студентів та виступають засобом активної роботи 

мислення, напруження пам’яті, творчої уяви, актуалізації накопичених знань, 

є основним у процесі формування творчого педагога.  Певна послідовність 

творчих завдань зумовлюється рівнем їх складності, який співвідноситься з 

певним етапом пізнавального процесу та навчальними можливостями 

студентів. Ефективність творчого навчання залежить від психологічної 

атмосфери, обумовленої майстерністю викладача. 
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                                                        ПІСЛЯМОВА 

 Професійна діяльність педагога за своїм характером і змістом є 

творчою, вона поєднує науку і мистецтво. Тому педагогічна діяльність – 

творчий процес. Творчість педагога виявляється у постійному вдосконаленні  

педагогічної майстерності, в умінні відкривати нові й досконаліші методи та 

прийоми роботи, аналітичному застосуванні інновацій, творчому 

використанні передового педагогічного досвіду, в науковому дослідженні 

педагогічного процесу, у розвитку творчого потенціалу дітей. 

     Педагогічна творчість – особистісна якість педагога, яка є 

невичерпним джерелом його ініціативи, активності, інновацій, постійного 

натхнення для вдосконалення всього педагогічного процесу.   

      У посібнику розкриті теоретичні основи сучасної педагогічної 

науки, оволодіння якими створює передумови для формування практичних 

умінь та навичок, необхідних для успішного виховання всебічно та 

гармонійно розвинених особистостей взагалі та педагогічної творчості 

зокрема.  

    Особлива увага приділена теоретичним основам педагогічної 

творчості: розкрито сутність понять «творчість» та «педагогічна творчість», 

визначено та охарактеризовано її риси, специфіка, рівні, психологічні основи,   

умови успішної організації та реалізації завдань педагогічної творчості.   

      Вивчення курсу педагогіки сприятиме розвитку у майбутніх 

педагогів педагогічного мислення, здатності до аналітичного розуміння 

педагогічної діяльності, творчого підходу до визначення педагогічних дій у 

нестандартних педагогічних ситуаціях, уміння приймати найбільш вдалі 

рішення відповідно до педагогічних закономірностей, принципів виховання, 

вікових та індивідуальних особливостей дітей, що надасть можливість 

реалізації творчого підходу у педагогічній діяльності; сприятиме 

подальшому формуванню педагогічної позиції та розвитку творчого 

потенціалу як свого, так і дітей. 
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                                                                                      ДОДАТОК А 

Методичні рекомендації з розвитку творчих здібностей педагога та дітей 

Активна творча діяльність учителя забезпечуватиме розвиток 

пізнавальної активності та творчих здібностей учнів, коли: 

1. В шкільних колективах  будуть створюватися умови, які сприяють 

творчій діяльності, самореалізації особистості вчителя:  

- створення творчої атмосфери, здорового морально-психологічного 

клімату в колективі;  

- утвердження в колективі демократичного стилю спілкування, свободи 

критики, творчих дискусій;  

- забезпечення вільного часу вчителя (реалізація у практичній 

діяльності ідей інтенсифікації праці, оптимізації навчально-виховного 

процесу, наукової організації праці) з метою створення умов для 

самореалізації особистості вчителя на дозвіллі, підвищення його загальної 

культури;  

- своєчасна позитивна оцінка діяльності вчителя для розвитку в нього 

почуття задоволення;  

При організації навчально-виховного процесу з метою розвитку 

педагогічної творчості вчителів керівникам шкіл необхідно:  

- поступово створювати сприятливі умови для педагогічної творчості 

вчителів;  

-  диференційовано підходити до організації методичної роботи;  

-  виконувати особисті програми  щодо  надання  індивідуальної 

допомоги  вчителю в його самоосвіті,   самовдосконаленні, саморозвитку;  

- організовувати  проведення  відкритих  уроків як засобів 

самовираження вчителів;  

- організовувати  колективну  творчу  діяльність  учителів, передбачену 

планом;  

- організовувати   методичну   допомогу   вчителю   для   створення 

творчої лабораторії. 

 Диференційований   підхід  до організації  методичної  роботи 

передбачає:  

- проведення діагностичних досліджень роботи педагогічного 

колективу для виділення різних рівнів творчої професійної діяльності 

вчителів;  

- комплектування динамічних груп учителів для вдосконалення 

діяльності з урахуванням фаху і рівня творчості;  

- розробку програми роботи кожної групи на рік із урахуванням 

типових ускладнень у роботі конкретних учителів групи;  

- проведення творчих звітів кожної групи впродовж тижнів 

педагогічної творчості;  



151 
 

- аналіз динаміки розвитку творчого потенціалу кожного члена групи за 

рік. 

Важливим компонентом формування творчої особистості вчителя є 

створення його власної творчої лабораторії, що передбачає:  

- створення індивідуальної системи безперервної роботи з самоосвіти й 

самовдосконалення на основі вивчення своїх професійно-особистісних 

якостей, можливостей, ускладнень і протиріч у педагогічній діяльності;  

- створення індивідуальної системи забезпечення технології навчально-

виховного процесу (накопичення дидактичного матеріалу, конструювання 

оптимальних варіантів уроків, у тому числі  нестандартних, використання 

принципів наукової організації педагогічної праці, постійний аналіз 

результатів своєї педагогічної діяльності); 

- активну участь у роботі методичного об'єднання, різних форм 

колективної творчої діяльності, написання методичних розробок.  

- уміння керівника помічати, розвивати й цінувати неповторну творчу 

індивідуальність кожного вчителя;  

- забезпечення соціального захисту вчителя в умовах ринкової 

економіки, матеріальних умов його життя й праці (диференційована 

заробітна плата, обладнані методичний і навчальний кабінети, кімната 

емоційного розвантаження, домашня бібліотека тощо);  

- забезпечення естетичних умов праці. 

2. Досвід педагогічної діяльності дає підстави стверджувати: тільки 

творчий учитель забезпечить ефективний розвиток пізнавальної 

активності та творчих здібностей учнів. 

 Шляхи розвитку креативності педагога такі: 

- розвиток творчої активності студентів у вищих навчальних закладах; 

одним із завдань вузівської підготовки майбутніх учителів є розвиток їхніх 

творчих здібностей, нестандартного мислення, формування вмінь та навичок 

здійснювати в майбутньому навчально-виховний процес на творчому рівні; 

- подальший розвиток творчих здібностей педагога в безпосередній 

педагогічній діяльності; створення творчої лабораторії вчителя, оскільки 

творча майстерність будь-якого фахівця має свої особливості, а тому вона 

певною мірою індивідуалізована. 

Напрямки подальшого розвитку творчих здібностей учителя, що є 

передумовами активізації пізнавальної діяльності учнів та розвитку їх 

творчих здібностей: 

- самовиховання та самоформування особистісних якостей та 

властивостей, які є базовими в розвитку креативності вчителя: позитивне 

уявлення про себе (адекватна оцінка), бажання пізнати себе; творчий інтерес, 

допитливість; потяг до пошуку нової інформації, фактів; мотивація 

досягнення; сміливість, готовність до ризику, самостійність, ініціативність, 

упевненість у своїх силах та здібностях, цілеспрямованість, наполегливість, 

уміння довести розпочату справу до кінця, працелюбність, емоційна 

активність; проблемне бачення, здатність до висунення гіпотез, оригінальних 
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ідей, здатність до дослідницької діяльності, розвинена уява, фантазія, 

здатність до виявлення протиріч,  подолання інерції мислення, уміння 

аналізувати, інтегрувати та синтезувати інформацію, здатність до 

міжособистісного спілкування; альтернативність, точність мислення, 

синтетичність, свіжість, самостійність сприйняття, пошуково-

перетворюючий стиль мислення; відхилення від шаблону,  оригінальність, 

ініціативність, висока самоорганізація, працездатність; високий рівень 

соціальної і моральної свідомості; специфічні ведучі мотиви (необхідність 

реалізувати своє "я", бажання бути визнаним, творчий інтерес, захопленість 

творчим процесом, прагнення досягти найбільшої результативності в 

конкретних умовах праці);  комунікативні здібності; здатність до 

самоуправління;  високий рівень загальної культури; 

- дослідження вчителем педагогічних проблем, явищ, процесів, умов 

педагогічної праці, учнів: умови домашнього виховання, статус в системі 

міжособистісних відносин в колективі, коло друзів, вплив неформального 

спілкування, спрямованість, здібності, фізичний, інтелектуальний, духовний 

розвиток кожного учня тощо. Результати дослідження допомагають 

знаходити підходи, найдоцільніші механізми психолого-педагогічного 

впливу, ефективні форми, методи, прийоми, засоби навчання та виховання 

дітей, створювати ситуації успіху для кожного учня, в яких діти відчувають 

радість пізнання; 

- сомоосвіта вчителя, розвиток науково-академічних здібностей: 

постійна робота над собою, поповнення знань, розширення ерудиції, 

професійної компетентності; оволодіння інноваційними педагогічними 

технологіями, новими  методами, прийомами, засобами, формами навчання 

дітей; 

- вивчення та аналіз передового педагогічного досвіду, що сприяє 

творчому осмисленню, виокремленню раціональних інновацій, творчому їх 

розвитку та застосуванню; 

- реалізація вчителем на уроках міжпредметних зв’язків: з мовою, 

літературою, історією, географією, геометрією, психологією та ін., що сприяє 

формуванню в учнів наукового світогляду, цілісного уявлення про світ, про 

взаємообумовленість та взаємозалежність всього, що відбувається в природі, 

суспільстві, мисленні, установленню причинно-наслідкових зв’язків; 

- розробка вчителем комплексу творчих завдань, дидактичних ігор та 

застосування їх в навчальному процесі з урахуванням вікових та 

індивідуальних особливостей учнів та вимог до організації та проведення 

дидактичних ігор:  

1. Необхідно чітко формулювати дидактичну мету, яка повинна бути 

досягнута в результаті навчальної гри. 

2. Давати чіткий інструктаж щодо правил гри, її ходу, критеріїв 

оцінювання. 

3. Передбачати можливість ускладнення гри (використання нових 

знань, додаткової інформації, підвищення темпу, вимог до рівня знань). 
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Разом з тим у початковому варіанті гри вимоги до учасників бажано не 

ускладнювати. Це дозволить залучити до гри усіх. Зміну (ускладнення) умов 

гри доцільно здійснювати на контрольних етапах. 

4. Доцільно стимулювати і передбачати за певних умов гри колективну 

взаємодію учнів, спільне обговорення під час прийняття рішення, 

взаємний контроль і оцінку. 

5. Процес гри повинен спрямовуватися і керуватися педагогом. Інколи 

вчитель може взяти в ній участь на рівних з учнями правах, як рівноправний 

учасник. 

6. Бажано не допускати багаторазового повторення однієї і тієї ж гри; 

варто передбачати можливість її зупинки, коли навчальна мета досягнута, 

при явній перевазі команди або учасника, при перевтомі, але після 

завершення певних циклів. 

7. Спосіб підрахунку результатів гри (кінцевих і проміжних) повинен 

бути простим і зрозумілим, а також відповідати реальним можливостям і 

особливостям гри (диференційований підхід до оцінювання складнощів 

різних ігрових ситуацій). 

- створення доброзичливої атмосфери на уроці, яка  обумовлена 

гуманістичним характером взаємодії з учнями, стійким позитивним 

ставленням до них та стилями спілкування, які є основою особистісно 

зорієнтованого навчання та створюють найсприятливіші умови для 

активізації пізнавальної творчості дітей: спілкування на основі  

зацікавленості спільною творчою діяльністю та на основі дружніх відносин. 

За цих умов учні почуваються вільно, проявляють пізнавальну активність, 

творчий підхід до вирішення завдань, позитивно налаштовані на взаємодію з 

вчителем; 

- створення вчителем ситуації успіху для кожного учня. Це можливо 

тільки на основі врахування результатів вивчення учнів. Спираючись на їх 

особливості, можливості, інтереси, здібності, необхідно давати дітям 

завдання в зоні найближчого розвитку – важкі, цікаві, творчі, але посильні, 

виконання яких вимагає зусиль, подолання інтелектуальних труднощів та 

приносить радість, задоволення, впевненість, надихає на подальші звершення 

та формує почуття власної гідності; 

- реалізація дидактичного принципу індивідуалізації та диференціації в 

навчанні, що забезпечується  організацією різних форм пізнавальної 

діяльності учнів: індивідуальної, парної, групової, колективної. В залежності 

від мети, змісту, характеру завдань учитель організовує ті чи інші форми 

роботи на уроці, які по-своєму впливають на розвиток пізнавальної 

активності, творчих здібностей та виховання учнів; 

- розвиток пізнавальних потреб та мотивів навчання, серед яких 

пізнавальний інтерес виступає домінуючим, провідним мотивом пізнання. 

Велику роль у цьому відіграють емоційні стимули, які збуджують відповідні 

почуття та емоції дітей та сприяють трансформації зовнішніх вимог учителя 

у особисто-значущі потреби учнів, які в свою чергу конкретизуються в 
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мотивах – внутрішніх збудниках активності, креативності.  

Проведене дослідження підтвердило припущення, що творчо 

працюючий учитель забезпечить активну пізнавальну діяльність учнів та 

розвиток їх творчих здібностей, що сприяє формуванню пізнавального 

інтересу, як основного мотиву навчання, підвищенню якості знань учнів та їх 

всебічному та гармонійному розвитку. 

Наші методичні рекомендації не вичерпують усіх можливих з 

досліджуваної проблеми. 
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                                                                                                  ДОДАТОК Б 

Додаток В 

Приклади виконаних учнями творчих завдань: 
Завдання: Яка ваша улюблена пора року? Чому? Запишіть назву 

улюбленої пори року по вертикалі й придумайте на кожну літеру слово. 

Прочитайте ці слова. Чи схожі вони між собою? Чому? Складіть із своїми 

словами розповідь, казку, твір, вірш тощо (учень обирає самостійно те, що 

він писатиме). У вашому творі обов’язково має бути логіка викладу, 

дотримання структурних компонентів твору, певний зміст. Слова можна 

змінювати за відмінками, числами та родами. 

Твори учнів: 

Гордієнко Оксана (6-Б) 

Моя улюблена пора року – зима. Взагалі то кожна пора року  мені до 

душі. Але коли я почула тему есе, то перед очами постала зима. Мабуть, це 

тому, що я люблю свої зимні канікули. По-перше, є змога побути зі своїми 

рідними, за якими я сумую; влітку такої змоги нема, тому що вони 

працюють. По-друге, я люблю лижі та сноуборд. По-третє, саме взимку ті 

свята, що викликають у мене почуття радості. 

 

Зірка 

И іриска 

Мама 

Арка 

 

За зимою в нас весна 

Що це означає? 

Означає, що ця пора  

Мамине свято включає. 

 Маму дуже я люблю 

Й ніжно зіркою зову. 

Мамо тепло це відчуває  

І мне ірискою вінчає 

Хай нас небо під аркою щастя благословляє! 

 

Сіренко Марія (6-А) 

Моя улюблена пора року – літо. Тому що влітку нарешті закінчуються 

заняття і наступають довгоочікувані канікули. Ще влітку в мене день 

народження. Взагалі мені подобається кожна пора року, бо вони по-своєму 

особливі. 

 

Ластівка 

Індик 

Трава 



156 
 

Осінь 

 

Десь там в саду 

Індик скубе траву 

Трава вже пожовтіла, 

Бо осінь наступила. 

І стало йому сумно,  

Бо трави уже не буде 

І дивиться він в небо 

Там ластівка літа 

І тихо щебета: 

-Індик-індик,  

чому тобі так сумно? 

-А сумно мені так, бо осінь наступа 

і трави уже нема. 

То полетіли в вир зі мною  

Там будем зимувати 

Літо красне зустрічати. 

-А я не вмію, ластівко, літати 

Та й бути тут зимувати. 

 

Захарова Марія (8-Б) 

Моя улюблена пора року – літо. Я люблю літо, тому що це, перш за все, 

канікули. Влітку можна сходити на річку, чи поїхати на море.  Літо – це 

відпочинок, веселощі, прогулянки з друзями, походи на природу та пікніки. 

 

ліс 

іграшка 

тато 

озеро   

 

Одного сонячного дня п’ятирічна Марійка захотіла погратися біля 

озера. Але тато вирішив, що саму її не відпустить, а піде з нею. Марійка 

взяла свою улюблену іграшку – плюшевого зайчика і пішла з татом до лісу, 

адже озеро знаходилося там. Вони йшли не довго. Ось дівчинка побачила 

довгоочікуване озеро і побігла до нього. Вона любила це озеро, бо ще торік 

тут бабуся розповідала їй казочки. Пів року тому бабуся померла…І ось 

щотижня тато водить свою дочку до цього місця, де вона згадує свою любу 

бабусю, яка подарувала їй плюшевого зайчика і яка розповіла так багато 

різноманітних казок. 

 

Білюга Дарина (8-А) 

З дитинства мене захоплювали одразу три пори року: зима, літо і осінь. 

Однак, серед них найбільше мені подобається зима. 
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Зима… Така чарівна, дивовижна і загадкова пора року! Зима ніколи не 

буває однаковою, вона завжди різна. Інколи – м’яка, спокійна, а інколи – 

сувора, холодна й безжалісна до природи, людей і тварин. Проте, за 

зовнішньою маскою з вічного холоду, вбивчого вітру й білого снігу 

ховається самотня, сильна у своїй слабкості і слабка у своїй силі пора року – 

зима. 

 

Земля 

И Ім’я 

Міраж 

Арфа 

Міраж 

На землі є таємниче, загадкове місце, ім’я якого – пустеля. Серед 

жовтих, а інколи й червоних пісків розкинулися країни, міста, будинки, 

з’явилося життя. Однак, не усюди люди можуть жити, не можуть доїхати 

автомобілі, не усюди бувають екскурсії. Є місце, якого бояться люди, місце, 

до якого дістатися можуть тільки каравани – вічні мешканці пустелі. Це 

місце називають серцем пустелі. 

Тут не почуєш дивовижної музики солодкоголосої арфи, не побачиш 

зелену траву і дерева, що тягнуться до сонця. Навколо тільки  вічний пісок, 

що ховає у собі таємниці світу  і неймовірна спека. Такою пустелю щодня 

бачать тися караванів, що йдуть невідомо звідки і невідомо куди. Та інколи 

вони бачать неймовірне явище, бачать те, чого насправді немає – міраж. 

Такий оманливий, а іноді навіть вбивчий міраж! Він захоплює, тягне до себе, 

неначе знущається над людьми, показуючи, що люди надто слабкі, щоб 

боротися з ним. 

 

Фокіна Анна (8-б) 

Моя улюблена пора року – зима, тому що більш за все я люблю сніг. 

Він дарує радість дітям і дорослим. На вулиці можна вигадати багато ігор, 

що не дадуть нікому змерзнути. Навіть у шумне місто сніг принесе тишу і 

красу. Хіба ж не гарно бачити білі дерева, що стоять на білій-білій галявині, 

коли зимове сонечко торкається поверхні білого снігу і він яскраво 

виблискує. Недарма поети оспівували зиму. Це прекрасна пора року. 

 

Зірка 

И ірис 

Мама  

Авто 

 

Прийшла у хату темна ніч, 

Яскрава зірка засіяла, 

А мати затопила піч 

І дітям казку сповідала: 
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Про місто велетенське і гучне, 

Про їх заводи, про людей, автівки. 

Про місто, де чоловіки й жінки, 

А діти мирно засипали під слова. 

Їм снилися солодощі, ірис, 

Те місто, де йде кругом голова, 

Де так шумить за містом темний ліс. 

І тая казка діток сповивала 

Несла їм спокій, щастя дарувала. 

 

Щербак Антон (6-А) 

Літо – моя улюблена пора року, тому що саме в цей період я маю змогу 

добре відпочити. Маю багато часу, щоб навідати своїх родичів, які живуть на 

великій відстані від мене. Влітку я маю змогу проводити багато часу із 

друзями. Я люблю море, а загорати на пляжі можна тільки влітку. Саме 

влітку коротші ночі і довші дні, тому більше часу для відпочинку.  

 

 

Лосось 

Іра 

Тітка 

Озеро 

 

Був теплий літній день. Світило сонечко та гріло своїм теплим 

промінням усе село. Не обійшли ці промені й будинку тітки Іри, що поралася 

у садку. На годиннику вже було за дванадцять. Це означало, що пора йти 

варити обід. Тітка доробила свою роботу та пішла до хати. Відкривши 

холодильник, вона зрозуміла, що у неї зовсім нема чого їсти.  Та незабаром 

жінка згадала, що на минулому тижні дочка привезла їй лосося. Проте, як 

його готувати та як його їсти вона не знала. Засмутившись, Ірина 

попрямувала до озера, де жила її сестра, що вміла добре готувати. 

- Що це ти мені принесла?   - спитала сестра. 

- Лосось. – відповіла тітка Іра. 

- Навіщо він нам? Я вже приготувала чудовий борщ! Ходімо швидше 

до столу! 

 

Савченко Станіслав (8-А) 

Моя улюблена пора року – літо. Люблю цю пору року за те, що ми 

можемо відпочивати, купатися в морі, насолоджуватися смачними фруктами 

в необмеженій кількості. Тільки влітку я можу побачити своїх рідних та 

близьких, що живуть в інших містах. Влітку можна виспатися, бо можна 

вставати коли заманеться, а не за покликом будильника. Влітку менше одягу, 

тіло вільно дихає та насолоджується сонячним промінням. 
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Любов 

Інтуїція 

Таємниця 

Очі 

 

Людська душа… у ній стільки таємниць, які ми відкриваємо не 

кожному, ми їх довіряємо лише близьким людям і друзям, оскільки боїмося, 

щоб нашу душу ніхто не ранив, бо вона ніжна та тендітна. 

Лише достатньо заглянути в очі близькій людині, і ти одразу побачиш, 

що вона відчуває, оскільки очі – це дзеркало душі. У деяких вони сповнені 

любові, у деяких палає пекучий біль… Але щоб не відбувалося у наших 

душах, ми повинні бути завжди поряд з нашими друзями, бо тільки вони 

можуть нас підтримати, вони за допомогою інтуїції відчувають нас, і 

переживають увесь біль та усі радощі разом з нами. 

 

Бойко Анастасія (6-Б) 

Я люблю зиму, бо можна гратися у сніжки, кататися на санчатах. 

Також взимку багато свят! На Новий рік кожна людина вірить у казку, чудо. 

Це додає їм сили боротися і досягати успіхів. 

 

Зошит 

И індик 

Математика 

Апельсин 

 

На одному з уроків вчителька попросила принести тоненький зошит. 

Так як у мене вдома всі зошити були не менше, ніж на 48 аркушів, я 

вирішила піти в магазин в придбати тоненький. Зайшовши до магазину, я 

попросила показати всі зошити на 12 аркушів. Продавець показала, але на 

кожному з них був намальований індик – великий, серйозний. Я його трішки 

злякалася. Потім подумала: «Це ж зошит з математики. Треба щось краще!». 

Через декілька хвилин я помітила ще один зошит. На ньому був 

намальований величезний апельсин. Він був таким соковитим і на вигляд 

смачним, що мені дуже захотілося його придбати. Хочу сказати, що це був 

найкращий  зошит з математики у класі!!! Добре, що я не купила зошит з 

індиком. 

 

Стрижкіна Крістіна (8-Б) 

Моя улюблена пора року – літо! Люблю літо… Сонце, зелень… Ця 

пора року – це відпочинок. Ти виходиш на вулицю, а там все блискуче від 

променів сонця, все зеленіє і квітне. А найбільше люблю спів птахів, готова 

слухати їх день і ніч літом ти забуваєш все погане, дивлячись на таку красу 

природи: ромашки пахнуть, пташки щебечуть, струмочок виграє свою пісню. 
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Ласка 

Іграшка 

Тополя 

Обрій 

 

Чи задумувалися ви коли-небудь над значенням слова «ласка»? Ми 

живемо у такий час, коли люди стали жорстокими і недобрими, їх душа 

зачерствіла.  Я написала повчальне оповідання: 

Жила мама з маленькою дівчинкою. І було їх життя не з кращих, жили 

в злиднях. Але мама свою дитину любила і віддавала їй все: добро, 

материнську ласку і любов. 

Одного разу, коли надворі  вже стемніло, і сонце зайшло за обрій, 

дівчинка, сидячи на руках у матері, спитала: «Матусю, а як пояснити таке 

явище, що тільки коли вітер, наша тополя гнеться і ламає свої гілки? А мама, 

втомившись від тяжкої роботи, відповіла: «Вона, доню, плаче за своєю 

домівкою, а вітер просто дуже жорстокий, не хоче, щоб панувала ласка на 

землі. Але ти, доню, коли виростеш, повинна допомагати людям, і де 

побачиш таку тополю – ніколи не будь вітром!» 

Доня подивилася на матір,  усміхнулася й сказала: «Буду така як ти, 

добра і ніжна!» 

Наступного ранку дівчинка прокинулася і побачила біля ліжка іграшку. 

Вона закричала: «Мамо, мамо, ти подивись, що тут є! А за що?» 

«За ласку, доню, за ласку»  – відповіла мама. 

 

Хижняк Владислав (6-Б) 

Літо – лише чотири букви у цьому маленькому слові, але скільки тепла 

воно приносить. Літо – це найкращий час для відпочинку з друзями, можна 

хоч на час забути про навчання й обов’язки.  

 

Ліс 

Історія 

Тюльпан 

Ожина 

 

Було це в кінці травня. Зустрілися у лісі весна із літом. І каже літо до 

весни: 

- Ну що ж, сестричко, пора тобі поступатися, мій час настав, буду 

діток сонечком радувати! 

А весна у відповідь: 

- Та я з радістю піду чекати знову своєї пори, от тільки біда у нас. 

У нашому лісі мій тюльпан-весняний не хоче поступатись місцем твоїй 

ожині! 

- От біда, що ж робити? 
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Пішли вони удвох до червоного тюльпана, почали вони його благати, 

казати, що це не остання пора року, буде ще багато весн, коли він зможе 

радувати дітей. І тюльпан погодився, він зрозумів, що зробив помилку, 

сперечаючись із ожиною.  

- От така суперечлива, але повчальна історія. 

 

Кунгурова Анастасія (8-А) 

Літо – це найкраща пора року. Саме влітку природа радує і очі, і душу.  

Літній час є безцінним, бо можна більше часу проводити із близькими 

людьми і друзями. 

 

Любов 

Інтерес 

Творчість 

Оздоровлення 

 

Любов – найпрекрасніше з усіх відомих людині почуттів. Говорять, що 

вона починається з очей, а потрапляє у саме серце. Це чудо, яке спочатку 

викликає інтерес до людини, згодом цей інтерес переростає у глибоку 

симпатію, а симпатія – у дивне та захоплююче почуття… 

З давніх-давен любов спонукала людей до величних подвигів, через неї 

починалися війни, що ще раз доводить – це сильне та прекрасне, та водночас 

страшне почуття. Закохана людина, відкриває у собі великий потенціал до 

чогось, може навіть почати займатися творчістю.  Любов сприяє 

оздоровленню людини, адже у закоханої людини завжди посмішка на 

обличчі, світлі та чисті думки.  

Почуття любові потрібно мати до всього, що нас оточує, адже лише 

тоді людина житиме в гармонії. 

 

Шиєнко Олена (6-А) 

Моя улюблена пора року – осінь, бо я народилася цієї прекрасної 

золотої  пори, з цим періодом року у мене пов’язано багато спогадів. Для 

когось осінь – холод, вітер, туман, а для мене – оновлення, якесь душевне 

піднесення. Осінь надихає мене, осінь – це час пожинати плоди у своїх садах 

і, на мою думку, в своїх душах. А ще я часто обожнюю себе з осінню. 

 

Оливкова гілка 

Світло 

Ібіс 

Незабудки 

Ь 

Оливкова гілка у клюві голубки 

І світло іскриться на крилах її,  

Очі – пелюстки від незабудки,  
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Ти – це мій мир, я не хочу війни. 

 

Зникли тенета, розірвані сіті, 

Немає кордонів уявних і грат,  

Ібісом стати і полетіти 

Ієрогліфом висіктись в твоїх думках. 

 

ПРИКЛАДИ ВИКОНАННЯ УЧНЯМИ ТВОРЧИХ ЗАВДАНЬ 

 

ТВОРЧЕ ЗАВДАННЯ (мікрогрупове): скласти за 10 хвилин 

розповідь, детективну чи життєву історію (допустимі будь-які жанри) із 

зав’язкою, кульмінацією, розв’язкою, внутрішньою логікою. У кожному 

реченні повинно бути лише два слова: дієслово та прислівник. Наприклад:  

«Встав рано. Зібрався швидко» і т. п.  

                                                  Твори учнів: 

І група: 

Встав запізно. Поїв мало. Вибіг швидко. Запізнився дуже. Отримав 

погано. Засмутився сильно.  

Думав недовго. Вирішив швидко. Вчив відповідально. Зробив багато. 

Встав рано. Прийшов вчасно. Отримав «відмінно». Почувався гідно. Було 

радісно. 

ІІ група: 

Зібралися рано. Одяглися красиво. Пішли далеко. Сміялися гучно. 

Танцювали багато. Грали весело. Спілкувалися бадьоро. Домовилися 

швидко. Відволікали вміло. Пограбували непомітно. Заарештували раптово. 

Заплакали гучно. Сиділи довго. Вийшли миттєво.  Стало тихо.  Було сумно. 

Зрозуміли надовго. 

ІІІ група: 

Прокинувся вранці. Зібрався наспіх. Поснідав смачно. Одягнувся 

швидко. Побіг незграбно. Спіткнувся випадково. Упав миттєво. Ударився 

сильно. Отямився шоковано. Боліло дуже… Наснилося жахливо. 
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Глосарій 

 

  

А 

 

Авторитет (від лат. Autoritas - влада, вплив) - загальновизнаний вплив 

окремої людини або колективу, організацій у різних сферах суспільного 

життя. Авторитет - визнання значущості, престижності певної посади, 

відповідності особи, яка її обіймає. 

 

Авторитет учителя - загальновизнана учнями та їхніми батьками значущість 

достоїнств учителя й заснована на ньому сила його виховного впливу на 

дітей. До таких достоїнств належать висока духовність, культура, 

інтелігентність, ерудиція, високі моральні якості, педагогічна майстерність. 

 

Активізація - у викладенні - діяльність, спрямована на стимулювання 

процесу усвідомлення учнями їх загальних інтересів і потреб як єдиної 

групи, визначення необхідних засобів та активних дій для досягнення 

усвідомлених цілей. Ця діяльність охоплює широке коло організаційних і 

навчальних заходів. 

 

Активізація процесу навчання - удосконалення методів та організаційних 

форм навчально-пізнавальної роботи учнів, яке забезпечує активну й 

самостійну теоретичну і практичну діяльність школярів у всіх ланках 

навчального процесу. 

 

 Альтернативне навчання - процес, спрямований на більш широке 

задоволення потреб учнів шляхом індивідуального добору нетрадиційних 

навчальних закладів, змісту, форм і методів освіти на противагу офіційній 

загальноосвітній школі. Поняття альтернативного навчання може бути 

досить широким і включати приватні та авторські школи, школи зі 

спеціалізованим нахилом (мистецтво, природничі науки, мови, математика 

тощо), школи для серйозно мотивованих учнів, школи для обдарованих, 

школи для малоздібних, школи з акцентом на основні предмети і школи для 

учнів, які відрізняються озлобленістю і деструктивністю. 

 

Амбідекстрія (від лат. ambo - обидва, clexer - правий) - двоправорукість, 

однакова вправність обох рук. 
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В 

 

Вербальний (від лат. verbum - слово) - словесний, мовний, усний. 

 

Види педагогічних конфліктів - 1) конфлікти діяльності, що виникають у ході 

виконання учнями навчальних завдань; 2) конфлікти поведінки (учинків), що 

виникають з приводу порушення учнем правил поведінки в школі, на уроках, 

поза школою; 3) конфлікти стосунків, що виникають в емоційно-особистих 

стосунках учнів і вчителів. 

 

Вирішення конфлікту - відновлення нормального спілкування між 

партнерами за спілкуванням. 

 

Учення про надзавдання - один з головних принципів системи К. С. 

Станіславського; це те, до чого мусять бути спрямовані творчі пошуки автора 

і його сценічна майстерність. 

 

Г 

 

Геніальність (від лат. genialis - притаманний генієві, плідний) - особистісна 

характеристика людини, найвищий ступінь її обдарованості, таланту. 

 

Геній (від лат. genius - геній, дух) - людина, якій притаманна найвища творча 

обдарованість - геніальність. 

 

Гуманізація освіти - 1) центральна складова нового педагогічного мислення, 

яка передбачає перегляд, переоцінку виховних компонентів педагогічного 

процесу у світлі їхньої людинотворчої думки; 2) гуманістичний напрям у 

педагогіці, олюднення, утвердження особистості як найвищої соціальної 

цінності, прагнення виховувати людину з усіма атрибутами, що належать 

феномену людства. 

 

Д 

 

Діяльність - це система взаємодії суб'єкта зі світом, що постійно змінюється, і 

в процесі якої формується, втілюється в об'єкті психічний образ і 

реалізуються відносини суб'єкта. 
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Дивергентне мислення - 1) такий тип пошуково-проблемного стилю 

мислення, який характеризується швидкістю, гнучкістю й оригінальністю; 2) 

конструктивне, схильне до узагальнення явищ, які не зв'язані між собою 

явно, здатність виходити за межі однієї категорії та бачити в об'єктах 

багатогранність функцій. 

 

Дидактичні ігри - це різновид пізнавальних, спеціально створених дорослими 

чи успадкованих від попередніх поколінь ігор, що використовуються в 

навчальному процесі під безпосереднім керівництвом педагога. До 

дидактичних ігор належать настільно-друковані, словесні ігри, загадки, 

шаради, ребуси, головоломки, ігри-забави, сюжетно-дидактичні та ділові 

ігри. Їх головна особливість - наявність, крім ігрової (для вихованців), чітко 

визначеної дидактичної мети (для вчителя), регламентування ігрової 

діяльності спеціально визначеними правилами. Ігровий задум та ігрові дії 

допоможуть зберегти високу активність і самостійність дітей, наповнити 

навчання радісними, позитивними інтелектуальними емоціями. 

 

Динамізм особистості - професійно-педагогічна риса особистості вчителя, що 

характеризує його «уміння володіти іншими», здатність учителя активно 

впливати на учня. 

 

Динамізм особистості вчителя - здатність активно впливати на учнів, 

володіти їх увагою, що забезпечується багатством внутрішньої енергії, 

ініціативності, гнучкості, різноманітності впливів. 

 

Динаміка конфлікту - складається із 3-х фаз: 1 - нарощування, 2 - реалізація, 

3 - затухання. Для блокування конфлікту необхідно перевести його з 

площини комунікативної взаємодії в площину предметної взаємодії. 

 

Дискурсивне мислення - це єдність інтуїтивного та логічного мислення. 

Чисте інтуїтивне мислення - це мислення тварин, а чисто логічне мислення - 

мислення комп'ютера. 

 

Е 

 

Еврика (грец. «знайшов») - раптове знаходження нової ідеї, рішення. 
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Евристика (від гр. знаходжу, відкриваю) - спеціальні методи розв'язання 

задач (евристичні методи), які звичайно протиставляються формальним 

методам розв'язування, що спираються на точні математичні моделі. 

 

Евристичні методи навчання - це система евристичних правил діяльності 

педагога (методи викладання) та діяльність учня (методи навчання), яка 

сприяє розвитку інтуїтивних процедур діяльності учнів у розв'язанні творчих 

задач. 

 

Евритмія (з гр. прекрасний ритм, прекрасне звучання) як мистецтво руху, 

мистецтво «видимої мови», «видимої музики»; виникла в результаті законів 

руху гортані, піднебіння, губ, завдяки яким людина може говорити та 

співати, невід'ємна частина педагогічного процесу у Вальдорфській школі. 

 

Емпатія (з гр. співпереживання) - розуміння людиною емоційного стану 

іншої людини, співпереживання і відповідний вияв свого розуміння цих 

почуттів. 

 

Емпатійна культура - сукупність знань, переконань, умінь і навичок, які 

характеризують здатність однієї людини підтримувати почуття іншої таким 

чином, щоб у процесі співпереживання дане почуття від його змісту, форми, 

часу, необхідності ставало глибшим, доцільнішим або нейтралізувалося. 

 

Ж 

 

Жести (від лат. gesta - діяння) - 1) виражальні рухи рук, пальців. Жести 

використовуються як допоміжний засіб спілкування людей; 2) рухи тіла 

(переважно, рух), якими супроводжується мова для надання їй більшої 

виразності. 

 

І 

 

Ідентифікація (від лат. Identicus - тотожній і facio - роблю) - прийом 

наукового пізнання, при якому встановлюється тотожність, подібність 

об'єктів завдяки спільності певних рис, ознак. Ідентифікація тісно пов'язана з 

моделюванням як методом пізнання. 

 



167 
 

Імідж педагогічний (з англ. image) - професійний образ, який створює 

вчитель відповідно до його уявлень про зовнішній вигляд, поведінку і 

характер діяльності в заданій ситуації. 

 

Імпровізація педагогічна (від лат. improviso - несподіваний, раптовий) - 

діяльність учителя чи вихователя, що здійснюється в ході педагогічного 

спілкування без попереднього обдумування. 

 

Індивідуальний стиль діяльності - 1) усталене поєднання особливостей 

виконання різних видів діяльності однією й тією ж людиною. Індивідуальний 

стиль дає змогу людям з різними індивідуально-типологічними 

особливостями нервової системи, різною структурою здібностей, 

темпераменту й характеру досягати однакової ефективності у виконанні тієї 

чи іншої діяльності різними засобами; 2) це обумовлена типологічними 

особливостями стійка система засобів, що складається в людини, яка 

намагається якнайкраще здійснити дану діяльність. Індивідуально-своєрідна 

система психологічних засобів, до яких свідомо чи стихійно звертається 

людина в цілях урівноваження своєї індивідуальності з предметними 

зовнішніми умовами діяльності. 

 

Інноваційний процес - це комплексна діяльність зі створення, освоєння, 

використання і розповсюдження нововведень. 

 

Інновація (лат. in - в, noves - новий) - 1) нововведення, цілеспрямовані зміни, 

що вносять у середовище нові стабільні елементи, котрі призводять до 

переходу системи з одного стану в інший; 2) нововведення в педагогічній 

системі, що покращують перебіг і результати навчально-виховного процесу. 

 

Інсайт (з англ. - insight - проникливість) - 1) момент осяяння, здогаду, 

раптового зрозуміння. Здатність мислення, за якого у процесі розв'язання 

проблеми здійснюється уявне передбачення; 2) кульмінація інтуїтивного 

рішення, раптове знаходження нової ідеї, рішення. 

 

Інтегроване навчання - комплексне навчання - метод навчання, який 

припускає, що викладач, по можливості, чітко визначає реакції, поняття, ідеї 

та навички, які мають бути засвоєні учнем, а потім за допомогою 

багатостороннього підходу допомагає учневі спрямувати власну діяльність 

на досягнення цих цілей. При цьому учень може діяти у власному темпі, 
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заповнюючи прогалини у своїх знаннях або пропускаючи те, що вже 

засвоєно. 

 

Інтелект - 1) система психічних процесів, що забезпечує реалізацію здатності 

людини оцінювати ситуацію, приймати рішення і регулювати поведінку; 2) 

(від лат. intellectus - розум, глузд) розумові здібності людини. 

 

Інтонація (від. лат. intono - голосно вимовляю) - термін у психолінгвістиці, 

що характеризує певний ритмомелодійний лад мовлення. Виявляється в 

підвищенні або пониженні тону при вимові. 

 

Інтуїція - 1) це прихований, несвідомий першопринцип творчості (З. Фрейд), 

стихійне, безпосереднє почуття, яке засноване на попередньому досвіді і 

підказує правильне розуміння, здатність осягати істину безпосереднім 

шляхом, без доведення; 2) (від лат. intuito, від intueor - уважно дивлюся) - 

процес безпосереднього одержання знання за допомогою цілісного 

охоплювання проблемної ситуації без його деструктивного виведення й 

доведення. 

 

К 

 

Комунікабельність (від лат. communico - з'єдную, повідомляю) - риса 

особистості, здатність її до спілкування з іншими людьми, товариськість. 

 

Комунікація (від лат. communico - спілкуюся, роблю загальним) - 

фундаментальна ознака людської культури, яка полягає в інтенсивному 

взаємоспілкуванні людей на основі обміну різного роду інформацією. 

 

Конфлікт - зіткнення особистостей, їх ідей, інтересів, потреб, оцінок, рівня, 

прагнень, а також якнайвище загострення протиріч, що пов'язані з гострим 

емоційним переживанням. 

 

Конфліктна ситуація - стан загострення суперечностей у соціальній групі, 

колективі. 

 

Конфлікти поведінки (учинків) - виникають з приводу порушення учнем 

правил поведінки у школі та поза нею. 
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Конфлікти стосунків - виникають у сфері емоційно-особистих стосунків 

учнів і вчителів, у сферах спілкування у процесі педагогічної діяльності. 

 

Кульмінація творчого процесу - момент відкриття, що містить підсвідому, 

інтуїтивну роботу психіки і напругу пошукового мислення, її багатство 

емоцій та переживань. 

 

Креативність (з англ. creation - створення) - сутність якостей психіки, що 

забезпечують продуктивні перетворення в діяльності особи, а також засоби 

до створення якісно нового. 

 

Культура мови - дотримання усталених норм вимови, слово- та 

формовживання й побудови фраз. 

 

Л 

 

Ліворукість - переважне використання лівої руки при виконанні життєво 

важливих, практичних дій; буває природна і вимушена. 

 

М 

 

Майстерність - це комплекс якостей особистості, що забезпечує високий 

рівень самоорганізації професійної діяльності. 

 

Мета - діяльність - діяльність учителя по рефлексивному управлінню 

діяльності учнів. 

 

Метод багатомірної матриці (морфологічний аналіз) - в основі методу 

принцип системного аналізу: учням пропонується у процесі розробки нової 

ідеї скласти матрицю, де необхідно розкрити повний перелік ознак даної ідеї 

або задачі (характеристики, процеси, параметри, критерії тощо). 

 

Метод евристичних запитань («ключових питань») - будь-яку задачу 

необхідно розглядати з різних точок зору; до основних ключових 

евристичних питань відносяться: хто? (суб'єкт), що? (об'єкт), навіщо? (мета), 

де? (місце), чим? (засіб), як? (метод), коли? (час). 

 

Метод занурення - це метод із застосуванням елементів релаксації, 

навіювання та гри; навчання методом занурення - (сугестопедія) знімає з 
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викладача відповідальність за виставлення оцінок, основний акцент припадає 

на переконання, тому головним знаряддям учителя є слово. 

 

Метод інверсії (метод особистої аналогії) - в основі методу заміщення однієї 

особи іншою чи досліджуваного об'єкта або процесу іншим. 

 

Метод інциденту - спрямований на подолання вікової та особистої 

інерційності та вироблення адекватних способів поведінки у стресових 

ситуаціях: у момент дефіциту інформації, часу, в аварійних обставинах. 

 

Метод конкретної ситуації - розвиває в учнів здібності до аналізу 

нетрадиційних задач та вміння формулювати задачу самостійно, стимулює 

звернення до літературних джерел, консультацій, підсилює потяг до набуття 

додаткових теоретичних знань. 

 

Метод мозкової атаки (мозкового штурму) - це метод групового рішення 

творчої проблеми, що забезпечується цілим рядом проблем. 

 

Метод навчання - це знаряддя праці в руках учителя, необхідні для передачі 

учням знань, умінь, навичок, розвитку творчих здібностей. 

 

Метод синектики - це спосіб стимулювання в учнів уяви, учні імпровізують, 

об'єднують, порівнюють, шукають відповідні аналогії (прямі, суб'єктивні, 

символічні, фантастичні). Синектика - з англ. поєднання різнорідних 

елементів. 

 

Метод тренування - чуйності або сенситивний метод (чи метод програвання 

ролей) формує вміння керувати стилем своєї поведінки за рахунок свідомості 

того, як вона сприймається оточуючими, розвиває певні особистісні якості. 

 

Метод фізичних дій - ефективний засіб мобілізації творчого самопочуття 

педагога та подолання нетворчого стану безпосередньо перед початком 

діяльності. 

 

Монтессорі Марія (1870-1952) - видатний італійський лікар і педагог, 

створила оригінальну цілісну концепцію виховання. Фундаментальні 

положення педагогічної концепції: діти у своєму розвитку проходять через 

серію періодів, під час яких дитина найбільш чутлива до набуття певних 

навичок; навколишнє середовище виступає основним джерелом знань. 
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Дорослі мають створювати відповідне оточення для забезпечення 

навчального процесу; вихователь виступає як консультант, уникаючи 

педагогічного диктату, стимулюючи процес розвитку; навчання повинне 

бути індивідуальним. 

 

Н 

 

Навіювання, сугестія - 1) у широкому розумінні - будь-який психічний вплив 

однієї людини на іншу (прохання, наказ, порада), унаслідок якого в людини, 

яка зазнає навіювання, усупереч (а іноді й проти) її волі та свідомості 

виникають певні уявлення, судження, учинки; 2) спосіб педагогічного 

спілкування, що тісно взаємодіє з переконанням, характеризується як 

передача психічного стану вчителя учням, вплив на їх емоційно чуттєвий 

рівень свідомості. 

 

Навчання «за епохами» («епохальна методика») - періодична система 

викладання предметів упродовж 3-5-ти тижнів. 

 

Натхнення - особливий стан людини, що характеризується піднесенням її 

творчих сил, активізацією всіх психічних процесів. 

 

Нейрофізіологічний механізм творчості - це детектори новизни (так звані), 

які вловлюють саме факт новизни як у зовнішньому, так і у внутрішньому 

світі. 

 

Новаторство (від лат. novator - оновлений - вияв ініціативи, творення нового 

в науці, мистецтві). Новаторство як специфічний вид діяльності, у ході якого 

досягається вихід за межі існуючого, творення нових зразків матеріальної та 

духовної культури. Виникнення задуму, суперечливий процес творення 

нового, апробація його, упровадження і масовість, психічні феномени, які 

діють при цьому, - усе це є об'єктом вивчення психології творчої діяльності. 

 

Новаторський педагогічний досвід - шляхи, засоби, методи виховної 

діяльності педагога. що становлять цілісну систему роботи, яка забезпечує 

психологічні умови для активної життєвої діяльності вихованців, їх творчий 

розвиток, формування кожного учня як особистості. Створена система 

відрізняється новизною, оригінальністю та високою результативністю. 

 

О 
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Обдарованість - 1) високий рівень задатків, схильностей. Обдарованість є 

результатом і свідченням високого рівня інтелектуального розвитку. Існує 

загальна і спеціальна обдарованість. Обдарованість виявляється в конкретних 

психічних процесах. Розрізняють моторну, сенсорну, перцептивну, 

інтелектуальну обдарованість тощо. Обдарованість є сплавом природженого і 

набутого досвіду; 2) індивідуальна потенціальна своєрідність задатків 

людини, завдяки яким вона може досягти значних успіхів у певній галузі 

діяльності. 

 

Обдаровані діти - діти, в яких у ранньому віці виявляються здібності до 

виконання певних видів діяльності. 

 

Особистість, особа - у широкому розумінні - конкретна, цілісна людська 

індивідуальність у єдності її природних і соціальних якостей. 

 

Особистість учителя - специфічне утворення, що є результатом 

функціонування системи професійно-значущих стосунків, у які він вступає в 

період шкільної, а потім вищої освіти, а також у ході всієї наступної фахової 

життєдіяльності. 

 

Оригінальність (від лат. originalis - первісний, природжений) - морально-

психологічна риса особистості, означає її несхожість на інших, 

неповторність, самобутність духовного світу. 

 

Осяяння - психічний стан високої орієнтованості на відкриття, раптове 

прозріння, розв'язання наукової, технічної чи художньо-творчої проблеми. 

Осяяння не завжди до кінця усвідомлюване, найчастіше воно виникає на 

ґрунті передчуттів, інтуїції. Осяння є таким психічним станом, коли на основі 

великого досвіду людина відкриває те, що осягається розумом унаслідок 

тривалих пошуків, узагальнення пізнання і практики. 

 

П 

 

Пантоміма - виражальні рухи тіла людини. 

 

Пантоміміка - немовний засіб, прийом професійного спілкування, форма 

організації поведінки вчителя у процесі педагогічної взаємодії з учнями 

(зовнішній аспект). Невербальна поведінка вчителя за допомогою 
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пантоміміки відбиває його думки, емоційний стан, настрій за допомогою 

м'язів обличчя, рухів тіла, жестів, пози, ходи. 

 

Парадигма (з гр. приклад, взірець) - 1) теоретико-методологічна структура, 

що визначає спосіб порушення і розв'язання дослідницьких завдань, 

прийнятий певним науковим співтовариством. Парадигма має пріоритет 

перед іншими засобами регуляції наукової діяльності і поєднує логічно 

атомарні компоненти (закони, стандарти, правила) та сукупну наукову 

діяльність в єдину функціонуючу цілісність; 2) теорія (або модель 

постановки проблеми), прийнята за зразок вирішення дослідницьких завдань 

певним науковим співтовариством. Принцип загальноприйнятої парадигми - 

методологічна основа єдності певного наукового співтовариства (школи, 

напряму), що значно поліпшує їхню професійну комунікацію. 

 

Парадигма освіти - система основних наукових досягнень (теорій, методів), 

за зразком яких організовується дослідницька практика вчених у галузі у 

визначений історичний період. 

 

Педагогічна діагностика - комплекс методів, прийомів, правил і засобів 

педагогів для виміру динаміки процесів і результатів виховної роботи. 

 

Педагогічна діяльність - це взаємодія між учителем та учнем (або колективом 

учнів), при якій та в результаті якої відбувається розвиток як учнів, так і 

вчителя. 

 

Педагогічна задача - виявлення суперечності в навчально-виховному процесі, 

які враховує вчитель, стимулюючи розвиток особистості. Це педагогічна 

мета, задана в певних умовах. 

 

Педагогічна емпатія - здатність вчителя до емоційної ідентифікації себе з 

учнем, уміння співпереживати дітям, віддзеркалювати у власній психіці їхні 

радощі та смутки, проблеми та інтереси, виявляти можливість поставити себе 

на місце інших. 

 

Педагогічна імпровізація - 1) творче використання особистих і професійних 

рис в організації навчально-виховного процесу; 2) знаходження нового, 

неочікуваного задуму чи рішення («осяяння») та його миттєве втілення. 
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Педагогічна інноватика - сфера науки, що вивчає процеси розвитку школи, 

пов'язані зі створенням нової практики освіти. 

 

Педагогічна інновація - 1) результат (продукт) процесу створення нового, що 

відповідно оновлює педагогічну теорію і практику, оптимізуючи досягнення 

поставленої перед суспільством освітньої мети; 2) новий підхід до організації 

народної освіти, пов'язаний з вимогами економічного, соціального, 

політичного та культурного життя народу, і реформування на цій основі 

теоретико-методологічних засад, концептуальних підходів, структури, 

створення оригінальних технологій навчання і виховання, методів 

управління, упровадження у практику наукових досягнень і поширення 

передового досвіду. 

 

Педагогічна інтуїція - 1) специфічна здатність учителя передбачати нахили, 

поведінку, учинки дитини за певних умов у відповідному середовищі..., 

неможлива без значного досвіду, творчості, глибоких знань учителя про 

дитину та світ, що її оточує; 2) здатність учителя здобувати істину шляхом її 

безпосереднього розгляду за допомогою почуття та без обґрунтування її за 

допомогою доказів; 3) один з рівнів передбачення (уміння генерувати нові 

оригінальні ідеї). Характерна для більшості. Результат - педагогічний 

винахід; 4) здатність приймати педагогічне рішення без розгорнутого 

усвідомлення аналізу; 5) фрагмент педагогічної діяльності, що містить 

суперечності між досягнутим і бажаним рівнями вихованості учнів і 

колективу, які враховує вчитель, добираючи способи впливу, стимулюючи 

розвиток особистості. 

 

Педагогічна креативність - внутрішня передумова творчої педагогічної 

діяльності, що полягає у творчій активності вчителя і не стимулюється 

ззовні. 

 

Педагогічна культура - 1) сутнісна характеристика особи вчителя, що 

відображає динамічну систему професійних цінностей діяльності та 

поведінки викладача; 2) предметно-ціннісна форма освоювально-

перетворюючої діяльності, в якій відображається історично визначений 

рівень розвитку суспільства і людини, породжується й утверджується 

людський сенс буття. 

 

Педагогічна майстерність - 1) комплекс властивостей особистості, що 

забезпечують високий рівень самоорганізації професійної педагогічної 
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діяльності; 2) характеристика високого рівня педагогічної діяльності; 3) 

сукупність певних якостей особистості вчителя, які обумовлені високим 

рівнем його психолого-педагогічної підготовленості, здатністю оптимально 

вирішувати педагогічні задачі; 4) доведена до вищого ступеня досконалості 

навчальна та виховна вправність, що відбиває особливу відточеність методів 

і прийомів застосування психолого-педагогічної теорії на практиці, завдяки 

чому забезпечується високий рівень ефективності навчально-виховного 

процесу; 5) синтез педагогічних знань, умінь, навичок, методичного 

мистецтва та особистих якостей учителя; 6) синтез індивідуально-ділових 

якостей і властивостей особистості, що визначають високу ефективність 

педагогічного процесу; 7) досконале творче виконання вчителем 

професійних функцій на рівні мистецтва; 8) як взаємодія почуття та техніки, 

що веде до цілісного, образного впливу педагога на учня, перетворення 

дійсності. 

 

Педагогічна придатність - сукупність мінімальних психічних, 

психофізіологічних, соціально-особистісних якостей людини для здійснення 

педагогічної діяльності. 

 

Педагогічна рефлексія - усвідомлення співрозмовником того, як він 

сприймається партнером зі спілкування; процес дзеркального відображення 

один одного, зміст якого полягає у відтворенні внутрішнього світу партнера, 

де одночасно відтворюється і свій внутрішній світ. 

 

Педагогічна ситуація - 1) фрагмент педагогічної діяльності, що містить 

суперечності між досягнутим і бажаним рівнями вихованості учнів і 

колективу, які враховує вчитель, добираючи способи впливу, стимулюючи 

розвиток особистості; 2) конфлікт, який порушує систему взаємовідносин 

між учителем та учнем. 

 

Педагогічна спостережливість - 1) уміння усвідомити, визначити можливі 

ускладнення при зустрічі з учнями, а також у процесі безпосереднього 

спілкування з метою запобігання чи нейтралізації небажаних учинків учнів; 

2) розуміння вчителем суті за зовнішніми незначними ознаками, 

проникнення у внутрішній світ учня за нюансами його поведінки. 

 

Педагогічна творчість (як новація) - пошук і знаходження принципово нових, 

раніше відсутніх і не описаних задач, засобів і способів праці (це знахідки і 

педагогічні винаходи, які можуть бути локальними - стосуватися окремих 
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методів, форм чи системи - призводити до усвідомлення нових 

високоефективних систем навчання та виховання); у широкому розумінні 

слова «відкриття» учителем відомих у науці й досвіді співвідношення 

методів, прийомів і умов їх застосування, бачення деяких варіантів 

вирішення однієї задачі, оновлення відомого відповідно з новими вимогами. 

 

Педагогічна творчість - 1) оригінальний високоефективний підхід учителя до 

навчально-виховних завдань, збагачення теорії і практики виховання і 

навчання; 2) діяльність, що породжує дещо якісно нове і відрізняється 

неповторністю, оригінальністю й суспільно-історичною унікальністю; 3) 

діяльність, що направлена на постійне вирішення цілого ряду навчально-

виховних задач в обставинах, що змінюються, під час якої педагог виробляє і 

втілює у спілкуванні з дітьми оптимальні, органічні для даної педагогічної 

індивідуальності нестандартизовані педагогічні рішення, опосередковані 

особливостями об'єкта-суб'єкта педагогічного впливу. 

 

Педагогічна техніка - сукупність мовних і немовних засобів і прийомів 

професійного спілкування; форм організації поведінки вчителя у процесі 

педагогічної взаємодії з учнями. 

 

Педагогічна технологія - напрям у зарубіжній педагогіці, який ставить за 

мету підвищити ефективність освітнього процесу, гарантувати досягнення 

учнями запланованих результатів навчання. 

 

Педагогічне мислення - вияв зовні прихованих ознак і властивостей 

педагогічної ситуації, розпізнання у процесі порівняння та класифікація 

причинно-наслідкових зв'язків, прийняття педагогічних рішень. 

 

Педагогічне покликання - вищий рівень професійно-педагогічної 

спрямованості. Яскраво виражене позитивне емоційне ставлення особистості 

до педагогічної професії. 

 

Педагогічне спілкування - 1) форма навчальної взаємодії, співробітництва 

вчителя та учнів, передання суспільного та професійного досвіду (знань, 

умінь, навичок) від учителя учням; 2) професійне спілкування викладача з 

учнями на уроці чи поза ним (у процесі навчання й виховання), що має певні 

педагогічні функції і направлено (якщо воно повноцінне й оптимальне) на 

створення благодатного психологічного клімату, а також на іншого роду 

психологічну оптимізацію навчальної діяльності і відносин між педагогом та 
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учнями і всередині учнівського колективу; 3) взаємодія педагога і вихованців 

з метою обміну інформацією й оказання виховного впливу на них. Це 

цілеспрямований творчий процес, у ході котрого створюються умови для 

вирішення завдань виховання, освіти і розвитку учнів. 

 

Педагогічні здібності - 1) сукупність психічних рис особистості, необхідних 

для успішного оволодіння педагогічною діяльністю, її ефективного 

здійснення; 2) елементи структури педагогічної майстерності - здатності до 

педагогічної діяльності. Указуються особливості протікання психічних 

процесів, що сприяють успішності педагогічної діяльності; 3) уміння вчителя 

прогнозувати поведінку учня на основі постійно отримуваної інформації про 

нього, уміння аналізувати інформацію, яку сприймає учень, а також бачити 

засоби просування учнів до заданого рівня навченості; 4) стійки 

індивідуально-психічні особливості людини, що сприяють успішному 

виконанню педагогічної діяльності та пролягають у специфічній чуйності до 

об'єкта, засобів, умов педагогічної праці та здатності до створення 

продуктивних моделей формування шуканих рис та особистості формування; 

5) здібності вчителя, які характеризують його як особистість з високим 

рівнем педагогічної креативності (див. Креативність), відповідним рівнем 

знань предмета, набутими психолого-педагогічними знаннями, уміннями, 

навичками. 

 

Педагогічні уміння - це набута людиною здатність на основі знань і навичок 

виконувати певні види діяльності у змінних умовах... не механічна 

комбінація навичок, а кожен раз новий «сплав» знань, навичок, 

цілеспрямованості і творчих можливостей учителя. 

 

Педагогічний досвід - 1) сукупність знань, умінь і навичок, що набуваються 

вчителем у процесі практичної навчально-виховної роботи, основи 

педагогічної майстерності вчителя; одне з важливих джерел розвитку 

педагогічної науки; 2) ідеалізація реального педагогічного процесу: 

абстрагування від випадкових, неістотних елементів і конкретних умов 

педагогічної діяльності й виділення суттєвого в ньому - провідної 

педагогічної ідеї чи методичної системи в чистому вигляді, що зумовлює 

високу ефективність навчально-виховної діяльності; 3) учитель на основі 

аналізу свого досвіду, конкретних умов своєї педагогічної діяльності вносить 

корективи у свою роботу, удосконалює, модернізує деякі елементи існуючих 

рекомендацій, методик, досвіду відповідно до нових знань. У зв'язку зі 

створенням сприятливих умов для розвитку педагогічної творчості вчителів і 
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підвищення на цій основі результативності навчально-виховного процесу 

створюються нові, а також використовується досвід досвідчених педагогів 

для керівництва творчими процесами: оволодіння алгоритмами творчого 

процесу й побудова відповідних моделей різноманітних творчих вирішень і 

найсприятливіших умов для творчої діяльності педагогів, самореалізації 

особистості учня. 

 

Педагогічний імідж - 1) індивідуальна манера поведінки, яка формується на 

професійно-особистих якостях і допомагає забезпечити емоційний контакт та 

ефективне засвоєння пізнавальної інформації учнями; 2) полісемантична 

категорія, що характеризує стиль педагогічної діяльності, спілкування, 

уміння індивідуалізувати свій образ, надавати йому виразності, презентувати 

свою особистість через свідоме оволодіння спеціальними технологіями 

формування образу власного «я». 

 

Педагогічний потенціал виховання - мета виховання, здійснювана 

відповідними виховними засобами. 

 

Педагогічний талант - відображається через почуття, в основі якого лежить 

інтерес до людей, любов до них, уміння віднайти психологічну гармонію з 

кожним вихованцем. Найкращий педагог - той, хто все обмірковував, 

організовував, передбачив так, що його роль на уроці непомітна, а діти 

творчо, із захопленням працюють. Найважливіше вміння педагога - уміння 

швидко і легко створювати в собі стійку домінанту педагогічної 

зосередженості, здатність швидко і легко захоплювати свою увагу об'єктами 

педагогічного життя; учитель на уроці не має права чекати, коли прийде 

натхнення, він повинен створювати його, викликати його в собі, коли це 

необхідно. 

 

Переконання - 1) метод виховання, який передбачає цілеспрямований вплив 

на свідомість вихованця з метою формування в нього позитивних морально-

психологічних рис, спонукання до суспільно корисної діяльності або 

подолання негативної поведінки; 2) спосіб професійно-педагогічного 

спілкування, комунікативний вплив на свідомість учнів, результат 

педагогічної взаємодії знань, поглядів, форм поведінки. Одночасно це і 

спосіб формування поглядів учнів, що базується на аргументованості, 

чіткості, послідовності, упевненості повідомлень; 3) комунікативний вплив 

на свідомість учнів, результат педагогічної взаємодії знань, поглядів, норм 
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поведінки і одночасно спосіб формування поглядів учнів; будується на 

аргументованості, чіткості, послідовності, упевненості. 

 

Перцепція (від лат. perceptio - сприймання) - відображення речей та явищ у 

свідомості людини за допомогою органів чуття. 

 

Поліфункціональність педагогічного спілкування - охоплення різних сторін 

взаємин учителя й учнів і стимуляція пізнавальної активності учнів, 

мотивація пізнання свого предмета, установлення статусно-рольових 

відносин як нормативних. 

 

Покликання - життєве призначення і спрямування людини, що надає 

доцільності, осмислення й перспективності її діяльності. 

 

Прийом - як деталь методу. 

 

Прийом «колективна записна книжка» - узагальнення записів по вирішенню 

проблеми в особистих записничках за допомогою координаційного центру, 

де проводиться детальний аналіз проблем. 

 

Прийом можливого вибору - для стимуляції активності і самостійності учнів 

у навчанні, ситуації можуть бути 3-х ступенів: найнижчий із 2-х прикладів, 

далі - із 3-х і більше. Третій ступень - створення умов, коли саме діти 

перевіряють власний вибір, а вчитель грає роль помічника. 

 

Прийом «монолог винахідника» - базується на міркуваннях винахідника, 

його промов для себе, коли він сам до себе ставить питання і відповідає на 

них (діалог із самим собою), для його реалізації треба мати добре розвинуті 

рефлексивні здібності. 

 

Прийом «нарада піратів» - використовується в умовах гострого дефіциту 

нових ідей, у малій групі при потребі сформувати ідею, в умовах дефіциту 

часу та інформації. 

 

Прийом «список контрольних запитань» - висунення та обговорення певного 

набору питань, що охоплюють такі аспекти розв'язання проблемної ситуації, 

як вияв усіх вірогідних змін об'єкта винаходу; формування задачі, визначення 

аналогічних і другорядних, визначення головної, перерахування недоліків 

рішень, підбір аналогій. 
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Прийом цікавої аналогії - симулює інтерес до самостійного навчання, 

творчого пошуку. 

 

Прийом стимулювання творчої активності учнів - цікавих прикладів і 

парадоксів, цікавих аналогій, ефекту здивування та ситуації новизни, 

відкриття та можливість вибору, запитань, морфологічного аналізу, 

колективна записна книжка, «нарада піратів», система творчого пошуку. 

 

Проблемна ситуація - ситуація, для оволодіння якою окремий суб'єкт (або 

колектив) має знайти та застосувати нові для себе знання і способи дій. 

 

Проект, метод проектів - 1) запланована діяльність, що передбачає 

досягнення поставлених завдань протягом певного періоду часу і в межах 

певного бюджету; 2) навчально-практична діяльність, що має певні освітні 

цілі; включає дослідження та вирішення проблем, використання різних 

матеріалів, планується та виконується студентами та викладачами за умов, 

близьких до реальних. 

 

Професійно-педагогічна компетентність - поінформованість учителя про 

знання, уміння, навички та їх нормативні ознаки, які необхідні для його 

праці; знання психолого-педагогічних основ реальної педагогічної діяльності 

відповідно до її нормативних еталонів. 

 

Професійно-педагогічна спрямованість особистості вчителя - сукупність 

стійких мотивів педагогічної діяльності, установок учителя, відносно 

незалежних від ситуації. 

 

Професійно-педагогічне спілкування - система (прийоми і навички) 

органічної соціально-психологічної взаємодії педагога і вихованців, змістом 

якої є обмін інформацією, здійснення виховного впливу, організація 

взаємовідносин за допомогою комунікативних засобів. 

 

Професіограма - 1) перелік і опис загальнотрудових і спеціальних умінь і 

навичок, необхідних для успішного виконання певної професійної діяльності. 

На базі професіограми визначається професійна придатність; 2) технологія 

вивчення вимог, які ставить професія до особистісних якостей, психічних 

здібностей, психолого-фізичних можливостей людини. 
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Професіоналізм особистості вчителя - полягає у здатності розрахувати 

перебіг педагогічних процесів, передбачити їх наслідки, спираючись на 

знання загальних умов і конкретних причин. 

 

Психологічна культура вчителя - система антропологічних, психологічних 

знань, умінь і навичок учителя, його особлива здатність розуміти психіку 

інших людей, уміння спілкуватися з ними. Передумовами психологічної 

культури вчителя є його інформованість як особистості, внутрішня 

настроєність на виховну діяльність. 

 

Р 

 

Релаксація (від лат. relaxatio - зменшення, ослаблення) - перехід системи у 

стан рівноваги, розслаблення. Релаксація є компонентом регуляції глибинних 

психофізіологічних процесів, засобом зняття нервово-психічної напруги 

(аутогенне тренування), психогігієнічного очищення. 

 

Репродуктивна пізнавальна діяльність - пізнавальна діяльність 

відтворюючого виконавчого характеру за готовою інструкцією. 

 

Рефлексія (з лат. reflexio - звернення назад) - 1) усвідомлення 

співрозмовником того, як він сприймається партнером зі спілкування. Це 

процес дзеркального відображення один одного, зміст якого полягає у 

відтворенні внутрішнього світу партнера, де одночасно відтворюється і свій 

внутрішній світ; 2) осмислення людиною передумов, закономірностей і 

механізмів власної діяльності, соціального й індивідуального способу 

існування, самоаналіз; 3) один з механізмів людського взаєморозуміння як 

здатності уявляти себе на місці іншої людини, подумки бачити, 

«програмувати» за неї ту чи іншу ситуацію. 

 

Рівні інтелектуальної активності - 1) пасивний (безініціативне прийняття 

того, що задане зовні); 2) евристичний - продукт логічного аналізу; 3) 

креативний - продукт творчості. 

 

Робоче самопочуття вчителя - внутрішній стан, необхідний для природного й 

органічного виконання творчого задуму вчителя. 

 

С 
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Самовиховання - усвідомлювана діяльність людини, спрямована на 

вдосконалення самої себе, на вироблення в себе позитивних якостей, звичок і 

подолання негативних. 

 

Самоконтроль - у психології один з виявів усвідомлюваної регуляції 

людиною власної поведінки та діяльності з метою забезпечення відповідності 

їх результатів поставленим цілям, пред'явленим вимогам, нормам, правилам, 

зразкам. 

 

Самоосвіта - один з напрямків самовиховання, самостійне здобуття знань, 

умінь, навичок. 

 

Самооцінка - судження людини про міру наявності в неї тих чи інших 

якостей, властивостей у співвідношенні їх з певним етапом, зразком. 

Самооцінка - вияв оцінного ставлення людини до себе. 

 

Самопізнання - дослідження, пізнання самого себе. Здатність до 

самопізнання притаманна лише людині; здійснюється за допомогою розуму. 

 

Саморегуляція - здатність людини керувати собою на основі сприймання й 

усвідомлення актів своєї поведінки та власних психічних процесів. 

 

Самосвідомість - усвідомлення людиною себе самої як особистості: своєї 

діяльності як члена суспільства, стосунків з іншими людьми, рис характеру, 

власних дій та вчинків, їх мотивів, цілей, розумових, моральних, фізичних 

якостей тощо. Самосвідомість відзначається різноманітністю форм вияву. 

Такі форми, як самовідчуття, самоаналіз, самооцінка тощо, пов'язані 

переважно з пізнавальною стороною психічної діяльності... З вольовою 

стороною психічної діяльності особистості пов'язані її самовладання, 

самоконтроль, самодисципліна тощо. 

 

Самосвідомість учителя - комплекс уявлень учителя про себе як 

професіонала, формується під впливом усвідомлених педагогом норм, 

моделей засвоєного досвіду, складає професійне кредо вчителя, його 

особистісну концепцію педагогічної праці на основі самопізнання, 

самооцінювання, вироблення індивідуальних стратегій професійного 

розвитку та самовдосконалення. 
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Система К. С. Станіславського - це 5 принципів, які можуть бути застосовані 

педагогом: принцип життєвої правди; ідейної спрямованості; дії - підґрунтя 

переживання матеріалу для творчості; органічності творчості; творчого 

перевтілення в образ. 

 

Спілкування - один з універсальних способів вияву групової форми буття 

людей... Спілкування є необхідним елементом групової діяльності людей. 

 

Спілкування - дистанція - суб'єктивне підкреслювання різниці між 

партнерами (вікової, службової); незважаючи на позитивне ставлення до 

учнів, учитель тяжіє до авторитарності. 

 

Спілкування - дружнє ставлення - стиль, коли вчитель на особистісно-

позитивному ставленні до учнів (повага, інтерес) будує навчально-виховний 

процес. 

 

Спілкування - загравання - стиль спілкування, коли вчитель за будь-яку ціну 

намагається сподобатися, отримати авторитет. 

 

Спілкування - залякування - стиль, коли вчитель унаслідок особистої 

невпевненості або авторитаризму недоброзичливо ставиться до учнів (у 

творчому плані безперспективний). 

 

Спілкування на основі спільної творчої діяльності - стиль, основа якого 

єдність високого професіоналізму вчителя та його етичних настанов. 

 

Стилі вирішення конфлікту - стратегія поведінки в конфліктних ситуаціях. 

 

Стиль - відносно стійка сукупність характерних і повторюваних рис людини, 

які виявляються в її мисленні, поведінці, спілкуванні. Стиль виробляється в 

ході теоретичного та практичного освоєння людьми навколишньої дійсності і 

передбачає, з одного боку, гнучке пристосування до неї, а з іншого - її 

революційну зміну. 

 

Стиль спілкування - індивідуально-типологічні особливості соціально-

психологічної взаємодії педагога й учнів. У стилі спілкування знаходять 

вираження: 

 

а) особливості комунікативних можливостей учнів; 
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б) характер стосунків педагога і вихованців; 

 

в) творча індивідуальність педагога; 

 

г) особливості учнівського колективу. 

 

Стиль педагогічної діяльності - інтегративна її характеристика, що 

відображає стиль керівництва, стиль стимулювання і когнітивний стиль 

учителя (викладача). 

 

Стрес (від англ. stress - букв. - тиск, напруження) - 1) емоційний стан 

організму; виникає в напружених обставинах у відповідь на невизначені для 

організму подразники; 2) комплексна психофізична реакція організму 

людини, яка складає сукупність стереотипних, неспецифічних реакцій, що 

ведуть до фізичної та психічної активності, напруги. Його фази: 1) реакція 

збудження - фаза мобілізації сил організму, 2) напруження, 3) виснаження. 

 

Структура педагогічного конфлікту - складається з внутрішньої позиції 

(цілей, інтересів і мотивів) і впливає на хід конфліктної ситуації, знаходиться 

ніби «поза кадром» і зовнішньої позиції, що виявляється в умовній поведінці 

конфліктуючих, відображає їх точку зору, думки, пропозиції. 

 

Структура творчого процесу - включає виникнення стану потреби, задум, 

його визрівання, інсайт, перевірку або практичне втілення рішення. 

 

Сугестивна педагогіка - сугестопедія (з латинської мови suggestum - 

навіювання, нашіптування, але з античної мови «сугестопедія» - suggest - 

радити, пропонувати). 

 

Т 

 

Такт (тактовність) (від лат. tactus - дотик, дія) - почуття міри, що підказує 

людині найделікатнішу лінію поведінки у відношенні до когось, чогось, 

уміння особи вести себе належним чином, виявляючи повагу до інших, 

зберігаючи почуття власної гідності. 

 

Такт педагогічний - тактовність педагогічна (від лат. tactus - дотик, відчуття, 

почуття) - почуття міри в застосуванні засобів педагогічного впливу на дітей. 
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Проявляється в умінні вчителя поводитись належним чином, просто і 

переконливо розмовляти з вихованцями, поважати їхню гідність, ставити 

розумні й педагогічно обґрунтовані вимоги. Основою педагогічного такту є 

глибоке знання психології дітей, індивідуальний підхід у навчанні і 

вихованні. Прояв педагогічного такту - важлива умова дотримування 

авторитету вчителя, одне з джерел сили й ефективності його впливу на дітей. 

 

Талант - 1) природний хист, вища здатність людини до певного виду 

діяльності (творчої, наукової, політичної), фізіологічні джерела таланту слід 

шукати у фізичній організації людини (особливості нервової системи, 

гостроті органів чуття, неповторному баченні світу, гнучкості пальців, тіла, 

швидкості реакції). Однак не природжена, а набута здатність людини, він 

формується і розвивається під впливом соціальних умов; 2) (з гр. терези) - 

якісно вищий рівень здібностей особистості. 

 

Творча діяльність - діяльність, яка спрямована на вирішення протиріччя 

(розв'язання творчого завдання), для якої необхідні об'єктивні (соціальні, 

матеріальні) умови та суб'єктивні особистісні умови (знання, уміння, творчі 

здібності), результат якої має новизну й оригінальність, особисту та 

соціальну значимість, а також прогресивність. 

 

Творча особистість - 1) індивід, який володіє високим рівнем знань, потягом 

до нового, оригінального, який уміє відкинути звичайне, шаблонне, потреба у 

творчості для неї - життєво необхідна, а творчий стиль діяльності - найбільш 

характерний; це такий тип особистості, для якої характерна стійка, високого 

рівня спрямованість на творчість, мотиваційно-творча активність, яка 

поєднується з високим рівнем творчих здібностей і дозволяє їй досягти 

суспільно та особистісно значимих результатів в одному чи декількох видах 

діяльності. 

 

Творчий акт - умовна одиниця творчого процесу. 

 

Творчий процес - послідовність творчих актів у мозку людини, поєднання 

нормативних та евристичних компонентів. 

 

Творчі здібності - синтез якостей особистості, який характеризує ступінь їх 

відповідності. 
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Творчість - 1) складне і водночас комплексне явище, зумовлене всім 

розмаїттям соціально-психологічних і психолого-фізіологічних передумов. 

Вона є умовою становлення, самопізнання і розвитку особистості. 

Вирішальну роль у творчому процесі відіграє розумова діяльність, що 

органічно поєднує в собі логічне мислення й уявлення. Творчій особистості 

властивий ансамбль, своєрідне поєднання здібностей. У цьому - у загальних 

рисах психолого-педагогічна суть даного феномена; 2) важлива форма 

соціальної практики людини, активізація творчого потенціалу суб'єкта у 

процесі особистісних змін передбачає «посилення його сензитивності», що 

зумовлює цю особливу роль у системі особистісних характеристик; 3) 

продуктивна людська діяльність, здатна породжувати якісно нові матеріали 

та духовні цінності суспільного значення. 

 

Темп мовлення (від лат. tempus - час) - швидкість усного мовлення, яка 

виміряється кількістю звуків або складів, що вимовляються за секунди. 

 

Тест - 1) завдання стандартної форми, за якими проводяться випробування 

для визначення розумового розвитку, здібностей, вольових якостей та інших 

психофізичних характеристик людини; 2) запитальник, що 

розповсюджується як матеріал, який використовується для конкретних 

соціологічних досліджень. 

 

Тест Векслера - один із широко використовуваних індивідуальних тестів 

інтелекту, розроблений американським психологом Д. Векслером. 

 

Тест для перевірки підготовленості (англ. proficiency test) - перевірка 

матеріалу на початковому або на наступному етапі для оцінювання знань, 

умінь і навичок. 

 

Тест з багатоваріантним вибором відповіді (англ. multuplechoice question) - 

тип питання, що використовується в тестах з вибірковими відповідями і в 

розгалужених програмах навчання. Як правило, на таке питання 

пропонується 4-5 можливих відповідей, у тому числі й відволікаючі варіанти 

відповіді, тобто неправильні, але можливі варіанти. 

 

Тести з об'єктивними відповідями (англ. objective - based test) - тест, 

спрямований на те, щоби по можливості виключити суб'єктивний елемент, 

він містить ряд питань, на які треба відповісти одним словом або 

контрольною позначкою. 
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Тести за шкалою Векслера - індивідуальний тест, що використовується для 

вимірювання загальних розумових здібностей. Шкала Векслера складається з 

двох частин, що містять 5 субтестів вербальної шкали та шкали дій. Субтести 

вербальної шкали включають завдання на обізнаність, розуміння, 

арифметичні завдання, знаходження схожості, словниковий запас. До шкали 

дій входять субтести на конструювання з кубиків, лабіринти, завершення 

малюнків, кодування («будинок тварин»). 

 

Тести за шкалою Станфорд-Біне - індивідуальний тест, спрямований на 

вимірювання розумових здібностей як у дітей, починаючи з дворічного віку, 

так і в дорослих. У завданнях тесту наголос робиться на вербальній сфері, 

проте багато завдань для молодшого віку потребують точних рухомих 

реакцій. Цей тест дозволяє визначити розумовий вік (МА) та коефіцієнт 

розумових здібностей (IQ). Вимірювальна система шкали Станфорд-Біне 

кваліфікує дитину як обдаровану, якщо її IQ = 124 і вище. 

 

Тест креативності - сукупність методик для вивчення та оцінювання творчих 

здібностей особистості. Вивчення факторів творчих досягнень ведеться у 

двох напрямах: аналіз життєвого досвіду та індивідуальних особливостей 

особистості (особистісні фактори); аналіз творчого мислення та його 

результатів (фактори креативності - швидкість, чіткість, гнучкість мислення, 

чутливість до проблем, оригінальність і конструктивність при їх вирішенні 

тощо). 

 

Тести мінімальної компетентності - тести, що включають: перевірочні вправи 

з основних предметів, в основному на уміння читати, писати та лічити. 

Проводяться в більшості шкіл США тричі протягом усього шкільного 

навчання: у 3-х (4), 8-х (9) та 11-х (12) класах. 

 

Тест на досягнення (англ. achievement test) - перевірка знань, навичок, 

розуміння, досягнутих індивідумом у певній галузі. Виявляє те, що засвоєно, 

а не узагальнені вміння, досягнуті в результаті життєвого досвіду. Існує три 

види тестів на досягнення - дії, усні й письмові. Тести дії призначені для 

виявлення вмінь виконувати дії з механізмами, матеріалами, інструментами. 

Письмові тести на досягнення даються на спеціальних бланках з питаннями. 

Усні тести - заздалегідь підготовлена система питань. 
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Тести на завершення (англ. completion test) - 1) тест, що вимагає завершити 

щось ціле (речення або малюнок); 2) спосіб перевірки здатностей до питання 

та розуміння, заснований на відновленні пропущених у контрольному тексті 

слів. 

 

Тест на здібності (англ. aptitude test) - тест, призначений для вимірювання 

особистості в певній галузі. 

 

Тест на знання (англ. attainment test) - тест, призначений для вимірювання 

навченості в певній галузі знання. 

 

Тести на інтелектуальність (англ. intelligence test) - метод групового або 

індивідуального оцінювання здатностей особистості до навчання, розв'язання 

задач і поведінки в нових ситуаціях. Результати тестування часто 

виражаються в числових коефіцієнтах. 

 

Тест на уміння (англ. performance based test) - тест на здатність до досягнення 

бажаних результатів. 

 

Тест невербальний (англ. inverbal test) - тест, зміст якого виражено 

символами, фігурами, цифрами або малюнками, але не словами. 

 

Тест нормативний (англ. norm-referenced test) - тест для виявлення 

підготовленості в даній галузі у відповідності з певними нормами. 

 

Тест підсумковий (англ. final test) - робота (залік), що проводиться по 

завершенні навчальної програми з метою визначити ступінь опанування 

матеріалу. 

 

Тест прогностичний (англ. prognosis test) - тест, що використовується для 

передбачення майбутніх успіхів у певній предметній галузі. 

 

Тест SAT (Scholastic Aptitude Test) США - тест на навчальні здібності. 

Визначає основні розумові здібності та разом з іншою інформацією про 

закінчення середньої школи показує можливості учня до навчання в коледжі. 

 

Тести Слоссона - розроблені для індивідуального вимірювання вербального 

інтелекту в дітей та дорослих. Як правило, усі завдання тесту передбачають 

усні відповіді. Виключення становлять кілька завдань для маленьких дітей, 
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які потребують рухових реакцій (з використанням паперу та олівця). Цей тест 

дозволяє визначати розумовий вік та IQ (див. IQ). Кваліфікаційним 

результатом у даному випадку є число 120 і вище. 

 

Тест Рорчача - належить до логічних тестів. Їх мета - одержати інформацію 

про внутрішній світ дитини, її особистісні якості, особливості мислення, 

почуттів та емоцій. Тести Рорчача мають вигляд «чорнильних плям» різної 

форми та розміру, розглядаючи які людина повинна відповісти, які предмети 

чи фігури вона розрізняє серед цих плям на папері. Відповідь дає можливість 

створити уявлення про психологічний, емоційний, образний стан мислення 

людини. 

 

Техніка педагогічна - 1) комплекс знань, умінь і навичок, необхідних 

педагогу для чіткої й ефективної організації навчальних занять, ефективного 

застосування на практиці обраних методів педагогічного впливу як на 

окремих учнів, так і на дитячий колектив у цілому; 2) психофізіологічний 

апарат учителя. 

 

Тип особистості лівопівкульний - переважно аналітичний, раціонально-

логічний характер психічної діяльності, схильний до символічного, логічного 

мислення. 

 

Тип особистості правопівкульний - домінування образного мислення, 

інтуїції, схильність до цілісного, синтетичного, образного мислення. 

 

Типи особистості вчителя - сукупність свідомо обраних або інтуїтивно 

засвоєних якостей, які співвідносяться з найбільш яскравими рисами та 

сторонами його особистості. 

 

У 

 

Увага - форма психологічної діяльності людини, що виявляється в її 

спрямованості й зосередженості на певних об'єктах при одночасному 

абстрагуванні від інших. 

 

Урок бінарний - вид нестандартного уроку, який проводять з учнями фахівці 

різних предметів або різних галузей науки, техніки, культури. 
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Урок з різновіковим складом учнів - вид нестандартного уроку, що надає 

можливість показати перспективу розвитку даної проблеми, виховують 

прогностичне мислення, прилучають до колективної творчої діяльності. 

 

Урок інтегрований - синтез змісту (способів пізнання) з декількох тем, 

предметів або видів діяльності навколо однієї проблеми. 

 

Урок нестандартний - структурний зміст і форма яких викликає інтерес в 

учнів і сприяє їх розвитку та вихованню. 

 

Уроки театралізовані - за змістом і структурою наближені до форм 

позаурочної роботи. 

 

Уява - психічний процес, що полягає у створенні людиною нових образів, 

уявлень, думок на базі її попереднього досвіду. 

 

Уявлення - чуттєво-наочний образ предметів чи явищ дійсності, який 

зберігається і відтворюється у свідомості та без безпосереднього впливу 

самих предметів на орган чуття. 

 

Ф 

 

Фонаційне дихання - 1) мовленнєве дихання, що дає змогу раціонально 

використовувати повітряний потік під час мовлення. Його основа - 

діафрагмально-реберне дихання; 2) складова педагогічної техніки, яка вливає 

на культуру мовлення вчителя. Порівняно зі звичайним йому притаманні 

більш скорочений та енергійний вдих і відповідний видих на м'язовій опорі 

дихальної системи, зокрема її діафрагментального та реберного відділів. 

Творення голосу в гортані потребує вміння використовувати головні та 

грудні резонатори, від чого залежить рівень музичних якостей голосу. 

 

Функції педагогічного спілкування - комунікативна (обмін інформацією), 

інтерактивна (регуляція взаємодії партнерів зі спілкування), перцептивна 

(сприйняття однією особою іншої), виховна, організаційна. 

 

Х 
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Харизма (від гр. милість, благодать, божий дар, подарунок) - приписування 

особистості властивостей, які викликають поклоніння перед нею і 

беззастережну віру в її можливості. 

 

Харизми – система найбільш привабливих якостей людини, котрі 

асоціюються з її індивідуальністю і включають соціально-персональні 

характеристики, а також символи, завдяки чому вчитель досягає успіху, 

визнання й авторитету. 

 

Ч 

 

Чарівність - психологічна риса особистості. Термін «чарівність» вживається 

для позначення високих природних якостей людини – її вродливості, 

зовнішньої принадності в поєднанні з довершеністю внутрішнього світу. 

 

Ш 

 

Школа передового досвіду - одна з форм передавання й поширення кращого 

педагогічного досвіду школам безпосередньої демонстрації зразків 

навчальної і виховної роботи, особливо були поширені в 60-ті роки. 

 

Автор: В.Сидоренко 

http://osvita.ua/school/method/348/ 

 

 

 

 

  

 

 

 


