




Глибокі соціальні й економічні зрушення, що 
відбуваються на межі третього тисячоліття в 
Україні, спонукають до реформування 
системи освіти, яка має сприяти 
утвердженню людини як  

                                      найвищої соціальної                  
цінності 



 Питання ефективності обміну інформацією 
(комунікації) упродовж віків вважалися 
фундаментальними, такими, що хвилювали 
людство. Перші дотики до проблематики 
людської комунікації знаходимо у творах 
видатних філософів і мислителів Стародавньої 
Греції й Стародавнього Риму. 



Саме вони заклали основи риторики й логіки, культури 
передачі інформації та її обміну, що дозволило 
сучасним ученим простежити еволюцію пошуку 
найефективніших засобів організації процесу 
комунікації. 



 У психологічній і соціологічній літературі 
спілкування і комунікація розглядаються як пересічні, 
але несинонімічні поняття. Тут термін "комунікація", що 
з’явився в науковій літературі на початку XX ст., 

використовується для позначення засобів зв’язку будь-
яких об’єктів матеріального й духовного світу, процесу 
передачі інформації від людини до людини, а також 
передачі й обміну інформацією в суспільстві з метою 
впливу на соціальні процеси. 



 Спілкування ж розглядається як міжособистісна 
взаємодія людей під час обміну інформацією 
пізнавального або афективно-оцінного характеру. Серед 
основних функцій спілкування також виділяються 
контактна, метою якої є задоволення потреби людини в 
контакті з оточуючими, і впливова, що проявляється в 
постійному прагненні людини певним чином впливати 
на партнера. Таким чином спілкування означає вплив, 
обмін думками, поглядами, впливами, а також 
узгодження або конфлікт. 

 



 проаналізувати сутність професійної 

 комунікації у педагогічній освіті;  

дати визначення поняттям 

 "комунікація"  

"професійна комунікація". 



 Комунікація (від лат. сommunіco – 

робити спільним: ділитися, наділяти, 
обмінюватися, радитися, повідомляти, 
спілкуватися, приєднувати, зв’язувати, 
з’єднувати, брати участь) – це процес та стан 
взаємодії людини з внутрішнім і зовнішнім 
світами. 

 



Аналізуючи наявні підходи до професійної підготовки 
педагогів, можна виділити як окремий напрям їх підготовку до 

професійної комунікативної діяльності, що розглядається 
науковцями під різним кутом зору: як компонент педагогічної 

комунікативної  мовленнєвої культури,  педагогічної 
майстерності, комунікативної компетентності, 

комунікативного потенціалу ,як основа  педагогічної 
взаємодії, встановлення професійних відносин 



Спілкування є необхідною  умовою об'єднання 
людей для будь-якої спільної діяльності. У 

спілкуванні людина виявляє  свої якості, здібності, 
знання й уміння, розвиває й формує їх, засвоює 

суспільний досвід, норми, цінності, способи 
діяльності, формуючись при цьому як особистість і 

суспільний об'єкт. 



Професійно-педагогічна комунікація  як специфічний процес 
взаємообміну інформацією у системах  

«людина – людина»,  

«людина – комп’ютер»,  

«людина – комп’ютер – людина» 

 є засобом здійснення професійної діяльності педагога, 
майстерність якого має ґрунтуватись, з одного боку, на 

спеціальних професійних знаннях та різнобічних фахових 
уміннях, а з іншого – на вмінні здійснювати взаємообмін 
інформацією із здобувачами освіти, батьками, колегами, 
адміністрацією, працівниками освіти тощо, досягаючи 
взаєморозуміння. Успішність її реалізації забезпечує 

компетентність у здійсненні комунікації – інтегральне 
особистісне утворення, що поєднує усвідомлене розуміння 
вчителем цінності комунікативної діяльності, теоретичну і 

практичну готовність до її кваліфікованого виконання. 

 





  - Правильність мовлення:  відповідність прийняття  
літературними нормам ( орфоепічними, орфографічними, 
граматичними, лексичними) 

  - Виразність мовлення: забезпечує вплив на емоції та 
почуття аудиторії . До засобів виразності відносять : засоби 
художньої  виразності (порівняння, епітети, метафори) 
фонетичні засоби: інтонація, тембр голосу, темп мовлення, 
дикція.    

  



-  Ясність мовлення: доступність мовлення для слухачів.  
 -  Точність мовлення: відповідність слів і думок  іх мовним 
значенням  (знання мовцем предмета мовлення, володіння  
словниковим запасом).  
 - Стислість мовлення: виявляється  у виборі мовних 
засобів для вираження головної думки,тези, формує уміння 
говорити суттєво.  
 - Доцільність мовлення: відповідність мовлення меті та 
умови спілкування. ЇЇ розвивають виступи с певною темою в 
різних типах аудиторії.  
 - Логічність мовлення: природність, відсутність 
пишномовності.    



Важливим аспектом мовлення є його тон. 
Одне й те саме слово можна промовити 

впевнено  або нерішуче, приязно  або вороже  
тощо. 

А.Макаренко зазначив, що він став справжнім 
майстром тільки  тоді, коли навчився 

говорити “ Іди сюди ” з 15-20 відтінками.      



Слід виділити два основних види комунікації 
У людському суспільстві комунікація може здійснюватися як 

вербальними, так і невербальними засобами.  

Вербальна комунікація для людини є основним і універсальним 
способом спілкування. Будь-який інший спосіб взаємодії може 

бути виражений засобами мови. Втім, як уже говорилося, 
засобами мови може бути виражено все. 

 А комунікативна функція є однією з найважливіших функцій 
мови. 



До числа вербальних засобів відноситься як 
усна, так і письмові різновиди мови. 

Природно, в комунікації, що здійснюється 
вербальними засобами, передається 
величезний обсяг інформації. Інакше 

кажучи, найбільше люди спілкуються на 
своїй природній мові.  



До основи засобів невербальної комунікації 
педагога належить його зовнішній вигляд, 

пантоміміка, міміка, контакт очей 
(візуальний контакт, міжособистісний 

простір). 



Зовнішній вигляд педагога має виховне значення, 
оскільки педагог формує моральні-етичні погляди  й 
смаки учнів . Тому педагог повинен одягатися 
елегантно, з урахуванням вимог моди, але не 
вдаючись в одязі до крайнощів. Його одяг має бути 
зручним для виконання необхідних педагогічних 
операцій, колір, фактура, доповнення(ґудзики, 
пряжки, тощо), а також зачіска, косметика, прикраси 
мають підкреслювати простоту, елегантність. Усе це 
позитивно впливає на емоційний настрій учнів, 
дисциплінує, сприяє формуванню відчуття  міри, не 
відвертає увагу від навчальних занять. 



Передумовою становлення майстерності педагога є 
гармонійне поєднання внутрішнього психологічного 
змісту його діяльності та його зовнішнього вияву. 
Невербальні засоби педагогічної техніки дають змогу 
педагогу  підсилювати вербальні засоби і додатково 
виражати наміри, почуття, думки, переживання. 
Здобувачі освіти часто безпосередньо або інтуїтивно 
"зчитують" такі дії педагога, адекватно реагують на них. 



Міміка, поряд із жестами, є важливим доповненням до 
вербальних засобів спілкування. Вираз обличчя, погляд 
нерідко передають психічний стан людини. У діяльності 
викладача  це особливо важливий аспект спілкування. 
Здобувачі освіти часто "читають" з обличчя викладача його 
настрій, наміри, напрями дій.  

У свою чергу педагог за виразом обличчя може (і повинен) 
"читати" психічний стан вихованців і на основі такого 
"читання" проектувати свої педагогічні дії. 

 A.C. Макаренко з цього приводу розмірковував: 

 "Можна і треба розвивати зір, просто фізичний зір. Це 
конче потрібно для вихователя. Треба вміти читати 
на людському обличчі, на обличчі дитини, і це читання 
може бути навіть описане в спеціальному курсі.  

Нічого мудрого, нічого містичного немає в тому, щоб по 
обличчю дізнаватись про деякі ознаки душевних рухів". 



У процесі педагогічного спілкування важливу роль відіграє 
міжособистісний простір – відстань між тими хто спілкується: 

  інтимна (спілкування близьких людей) 45 см 

персональний (спілкування із знайомими) 45-120см 

 соціальне (офіційне спілкування ) 120-140 см 

публічний ( виступ перед  аудиторією ) 200-400см 

 

Суперники сидять один навпроти одного, під час випадкової 
бесіди – навскіс за столом, друзі поруч.    



Професійно-педагогічне спілкування спрямоване 

 на розвиток мотивації здобувачів освіти,  

надання творчого характеру навчальній діяльності та 
формування особистості. 

Тому єдиним важливим завданням є вміння 
правильно його вибудувати. У структурі процесу 

професійно-педагогічного спілкування 
виокремлюють такі етапи: 



1. Моделювання педагогом майбутнього спілкування 
(прогностичний етап). На цьому етапі окреслюють контури 
майбутньої взаємодії: планують і прогнозують зміст, 
структуру, засоби спілкування. Змістом спілкування є 
формування мети взаємодії (для чого?), аналіз стану 
співрозмовника (чому він такий?) та ситуації (що сталося?). 

2.  " Комунікативна атака". Суть її полягає в завоюванні 
ініціативи, налагодженні емоційного і ділового контакту.  

3. Керування спілкуванням. Це свідома і цілеспрямована 
організація взаємодії з коригуванням процесу спілкування 
згідно з його метою.  

4. Аналіз спілкування (етап самокоригування). На 
цьому етапі зіставляють мету, засоби з 
результатами взаємодії, моделювання подальшого 
спілкування. 



 У педагогічній літературі та практиці досить часто для 
визначення вчителя як професіонала використовується така 
категорія, як «стиль педагогічного спілкування», яка багато в чому 
характеризується відносинами з учнями. Стиль спілкування, який 
вибрав для себе педагог, відіграє велику роль у відносинах із 
здобувачами освіти, адже викладач відповідає за створення 
сприятливих умов для психологічного комфорту учня.  
За спостереженням В. Сухомлинського, помилки в поведінці 
вчителів призводять до «відхилень» у поведінці здобувачів освіти:  
«в одних вони мають характер напруженості,  
в інших - манію несправедливих образ і переслідувань, у третіх - 
озлобленість, у четвертих - безтурботність, у п'ятих - 
байдужість...». Сьогодні існує велика варіативність стилів 
педагогічного спілкування (від підпорядкування до партнерства й 
відсутності спрямованого впливу), яка визначає складність і 
розмаїтість відносин учитель-учень, але зупинимось на найбільш 
розповсюджених. 



Існує точка зору, що базовою категорією є комунікація, яка 
відбувається між людьми у формі спілкування як обміну 
знаковими повідомленнями. Але є й протилежне 
трактування співвідношення понять "спілкування" і 
"комунікація", у якому основною категорією вважається 
спілкування, а в структурі останнього виділяються 
комунікація (обмін інформацією), інтегракція (організація 
взаємодії і впливу), перцепція (почуттєве сприйняття як 
основа взаєморозуміння). 



При цьому комунікація виступає посередником між 
індивідуальною і суспільно значущою інформацією. 

Так, в обох випадках, незважаючи на зовнішні 
розходження, основна увага приділяється механізму, 
який переводить індивідуальний процес передачі й 

сприйняття інформації в соціально значущий процес 
персонального й масового впливу. 



 Таким чином, поняття "спілкування" і 
"комунікація" мають як загальні, так і відмінні ознаки. 
Загальними є їхня співвіднесеність із процесами обміну 
й передачі інформації, зв’язок з мовою як засобом 
передачі інформації. Відмінні ознаки обумовлені 
розходженням в обсязі змісту цих понять. Це пов’язане 
з тим, що вони використовуються в різних науках, які 
на перший план висувають різні аспекти цих понять.  



 За спілкуванням в основному закріплюються 
характеристики міжособистісної взаємодії, а за 
комунікацією – додаткове значення – 
інформаційний обмін у суспільстві. На цій підставі 
спілкування являє собою соціально обумовлений 
процес обміну думками й почуттями між людьми в 
різних сферах їх пізнавально-трудової й творчої 
діяльності, що реалізується головним чином за 
допомогою вербальних засобів комунікації. 

 



 Професійно-педагогічна комунікація є основною 
формою педагогічного процесу, продуктивність якого 
обумовлюється цілями й цінностями спілкування, 
прийнятими всіма його суб’єктами за норму 
індивідуальної поведінки. Розгортається вона у процесі 
спільної комунікативної діяльності людей (суб’єкт-
суб’єктної взаємодії), опосередкованої взаємо обміном 
інформацією, за якої кожен з його учасників засвоює 
загальнолюдський досвід, суспільні, педагогічні, 
комунікативні, моральні та інші цінності, знання і 
способи комунікативної діяльності, виявляє, розкриває 
і розвиває власні психічні якості, формується як 
особистість і як суб’єкт комунікації.  



Професійно-педагогічна 
комунікація – система 
безпосередніх чи 
опосередкованих зв’язків, 
взаємодій педагога, що 
реалізуються за допомогою 
вербальних і невербальних 
засобів, засобів комп’ютерної 
комунікації з метою 
взаємообміну інформацією, 
моделювання й управління 
процесом комунікації, 
регулювання педагогічних 
відносин. 

 





 По-перше, це загальні принципи (основа) 
спілкування, що закладаються самим 
характером суспільного ладу, наслідуванням 
цінностей минулого, в яких реалізується 
педагогічна діяльність педагога, єдина мета і 
завдання навчання і виховання.  
 По-друге, його індивідуальні принципи 
(основа) спілкування, громадянська позиція, 
стиль спілкування – сукупність конкретних 
прийомів і засобів, які викладач доцільно, 
залежно від конкретних умов і можливостей 
навчання і виховання реалізує у своїй діяльності 
на основі власних знань, професійного досвіду, 
здібностей і умінь.  

 
 





 Отже, в освітньому процесі головним засобом 
передачі культури, духовних цінностей є неповторна 
індивідуальність викладача як носія культури і суб’єкта 
міжособистісних стосунків з унікальною особистістю 
здобувача освіти, яка постійно змінюється і збагачується. 
 Оскільки об’єктом педагогічної діяльності є 
особистість, то вона будується за законами спілкування. 
Антуан де Сент-Екзюпері називав спілкування 
найбільшою розкішшю на світі, але для педагога 
спілкування – це професійний обов’язок. Через 
комунікативну культуру педагога віддзеркалюються його 
професійні цілі, мотиви, знання, уміння, якості, здібності, 
ставлення, тобто педагогічна культура є феноменом вияву 
педагога власного "Я" у професійно-педагогічній 
діяльності.  

 



 Професійна комунікація в освіті – це 
складний, багатоплановий процес установлення й 
розвитку професійних і ділових контактів між 
суб’єктами освіти; взаємодія цих суб’єктів, що 
здійснюється знаковими засобами, породжується 
потребами в спільній діяльності й містить у собі 
обмін інформацією, вироблення єдиної стратегії 
взаємодії, сприйняття й розуміння іншої людини, 
вплив на неї з метою зміни в її стані, поводженні 
тощо. 
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