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У статті розглянуто формування комунікативних якостей у студентів 

педагогічного коледжу. Зазначено, що педагогiчне спiлкування це форма 

учбової взаємодії, спiвпрацi вчителя i учнiв. 
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ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНИХ ЯКОСТЕЙ У СТУДЕНТIВ 

ПЕДАГОГIЧНОГО КОЛЕДЖУ 

 

Вимоги до професійного рiвня сучасного спецiалiста об’єктивно 

актуалізують проблеми фахової підготовки, що висвiтлено у "Нацiональнiй 

доктринi розвитку освіти України у ХХI столiттi."  

Сьогоднi сучасне суспiльство потребує не вузьких спецiалiстiв – носіїв 

окремих виробничих функцiй, а всебiчно розвинених, соцiально активних 

особистостей, якi мають фундаментальну наукову освіту, багату внутрiшню 

культуру. Не дивлячись на те, що для будь-якого квалiфiкованого спецiалiста 

необхiднi глибокi знання, для педагогiчної дiяльностi вчителя особливо 

важливi професiйно значущi особистiснi якостi, а недостатнiй їх розвиток у 

певної групи студентiв є причиною недостатньої професiйної успiшностi. А 

якi ж якостi вчителя на сучасному етапi розвитку освiти є найголовнiшими, 

значущими?  

На це питання можна вiдповiсти проаналiзувавши учбово-виховний 

процес будь-якого навчального закладу. І що ми бачимо? 3агалом він 

будується на монологах вчителя та монологiчних вiдповiдях учня. Як 

правило, переважає авторитарно-iмперативний стиль спiлкування, навчання 



носить знеособлений, наочно-направлений характер. На уроках недостає 

"живого спiлкування", творчостi вчителя, який би змiг зацiкавити учня, i тодi, 

в процесi навчання, обов'язково виникає "дiалог" – спiлкування вчителя i 

учня. Але недостатньо простого спiлкування. Воно повинно бути 

цiлеспрямованим, сприяти розвитку та вихованню особистостi. І ось тут 

приходить на допомогу одна з найважливiших якостей вчителя – це 

комунiкативність (вмiння вiльно спiлкуватись). Ця здiбнiсть кожного 

майбутнього вчителя i вчителя який вже викладає не є природженою. 

Спiлкуванню, а особливо педагогiчному спiлкуванню потрiбно вчитися. Хоча 

роль спiлкування, зокрема педагогiчного, у формуваннi особистостi 

майбутнього вчителя широко висвiтлена в лiтературi (О. Бодальов,                

О. Леонтьєв, В. Кан-Калик, А. Добрович, Г. Дьяконов та iн.), але все ж таки, 

впровадження певних вправ, практичних занять в педагогiчний процес по 

формуванню комунiкативних здiбностей майбутнього вчителя не є достатнiм.  

А що взагалi ми можемо сказати про спiлкування? Що це – 

багатоплановий процес розвитку контактів мiж людьми, що породжується 

потребами спiльної дiяльностi. Спiлкування включає обмiн iнформацiєю мiж 

її учасниками, який може бути охарактеризований як комунiкативна сторона 

спiлкування. Друга сторона спiлкування – взаємодiя тих, що спiлкуються – 

обмiн в процесi мови не тiльки словами, але i дiями, вчинками. І, нарештi, 

третя сторона спiлкування припускає сприйняття людей, що спiлкуютъся, 

одне з одним.  

І ось виходячи з цього визначення хотiлося б сказати, що спiлкування не 

можна розглядати як вiдправлення iнформацiї або як прийом її, тому що на 

вiдмiну вiд простого руху iнформацiї тут ми маємо справу з вiдношенням 

двох iндивiдiв, кожний з яких є активним суб'єктом: взаємне iнформування їх 

припускає налагодження спiльної дiяльностi. У комунiкативному процесi 

вiдбувається не тiльки "рух iнформацiї", але i, як мінімум, її активний обмiн. 

Зміст спiлкування полягає в тому, що в процесi комунiкацiї здiйснюється 

взаємовплив людей один на одного.  



А змiст професiйної дiяльностi вчителя складає спiлкування з учнями. 

Кожний день вiн вирiшує комплекс комунiкативних завдань [1]. У центрi 

уваги – основоположне спiлкування "вчитель-учень", яке задає тон всiй 

системi педагогiчної взаємодiї.  

Ефективнiсть будь-якої дiяльностi, органiзовуваної вчителем на уроцi 

або поза ним, обумовлена не тiльки продуманим вибором наочних 

технологiй, але i умінням управляти емоцiйним контактом з учнями, творчо 

вибудовувати систему педагогiчно доцiльних взаємин, спiлкування [1]. 

Спiлкування в педагогiчнiй роботi виступає, по-перше, як засiб рiшення 

учбових задач, по-друге, як соцiально-психологiчне забезпечення виховного 

пpоцесу, по-третє, як спосiб органiзацiї взаємин вихователя i дiтей, що 

забезпечують успiшнiсть навчання i виховання. "Я переконаний, – писав      

А. С. Макаренко, – що добре сказане дiтям дiлове, мiцне слово має величезне 

значення, i, можливо, у нас так багато ще помилок в органiзацiйних формах, 

тому що ми ще i говорити часто з хлоп'ятами, по-справжньому не уміємо. А 

потрiбно умiти сказати так, щоб вони у вашому словi вiдчули вашу волю, 

вашу особу. Цьому потрiбно вчитися" [3].  

Педагогiчне спiлкування це форма учбової взаємодії, спiвпрацi вчителя i 

учнiв. Це особово i соцiально opiєнтована взаємодiя. Воно реалiзує 

одночасно комунікативну, перспективну i iнтерактивну функцiї, 

використовуючи при, цьому всю сукупнiсть вербальних, образотворчих, 

символiчних i кiнетичних засобiв.  

Педагогiчне спiлкування визначається як "... таке спiлкування вчителя з 

школярами в процесi навчання, яке створює якнайкращi умови для розвитку 

мотивацiї учнiв i творчого характеру учбової дiяльностi, для правильного 

формування особи школяра, забезпечує сприятливий емоцiйний клiмат 

навчання, забезпечує управлiння соцiально-психологiчними процесами в 

дитячому колективi i дозволяє максимально використовувати, в учбовому 

процесi особовi особливостi вчителя" [2].  



Ось тому ми повиннi закласти в майбутнiх вчителях основи 

комунiкативних вмінь, мовленнєвої культури, теоретичнi знання та практичнi 

вмiння спiлкуватися вiльно, без обмежень не тiльки в колi колег, але й з 

майбутнiми учнями.  
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