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УДК 378.14 В.М. Галузяк 

ЦІННІСНІ ОРІЄНТАЦІЇ В СТРУКТУРІ ОСОБИСТІСНИХ ЧИННИКІВ 
ПЕДАГОГІЧНОГО СПІЛКУВАННЯ 

Постановка проблеми. Традиційно в дослідженнях педагогічного спілкування основна 
увага зосереджується на з’ясуванні його операційної структури: міжособистісних дій, 
комунікативних умінь, способів і прийомів спілкування тощо (М. Березовін, О. Бодальов, 
В. Кан-Калик, Я. Коломинський, А. Коротаєв, С. Рябченко, П. Симонов, С. Шеїн та ін.). 
Однак, хоча педагогічне спілкування об’єктивно проявляється в формі певних інтеракцій 
педагога з вихованцями, його психологічний зміст далеко не вичерпується одними лише 
зовнішніми, доступними безпосередньому спогляданню елементами вербальної і 
невербальної поведінки. Будь-яка дія, як відомо, має внутрішню орієнтувальну основу, 
спрямовується на досягнення певних цілей, у формуванні яких визначальну роль відіграє 
зміст мотиваційно-ціннісної сфери особистості. Тому психологічний аналіз педагогічного 
спілкування буде неповним, якщо не зважати на його внутрішню, мотиваційно-ціннісну 
основу. За зовні схожими діями можуть приховуватися різні, навіть протилежні за 
психологічним змістом, ціннісні орієнтації. Щодо цього С. Рубінштейн зазначав: «…зовні 
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«організованість класу», «чітке виконання учнями вимог і розпоряджень вчителя», 
«відсутність порушень дисципліни» тощо. 

Виділені нами типи професійно-ціннісних орієнтацій майбутніх педагогів подібні за 
своїм змістом до типів професійної спрямованості вчителів, які визначив Д. Чернов: 
спрямованість на спілкування, спрямованість на роботу з навчальним матеріалом, 
спрямованість на задоволення особистих інтересів [12].  

Результати дослідження свідчать про наявність взаємозв’язку між стильовими 
особливостями педагогічного спілкування та професійно-ціннісними орієнтаціями студентів 
[3]. Майбутнім педагогам з авторитетним стилем спілкування властива збалансована, 
гармонійна система професійних цінностей, в якій центральне місце посідає орієнтація на 
особистісний розвиток учнів, формування необхідних для цього «допомагаючих» (емоційно 
комфортних, відвертих, емпатійних) міжособистісних стосунків. В основі непродуктивних 
стилів педагогічного спілкування лежить диспропорційна, внутрішньо суперечлива 
структура професійно-ціннісних орієнтацій особистості. Так, однобічна дидактична 
орієнтація в комплексі з орієнтацією на дисципліну і порядок, як правило, проявляється в 
авторитарних, директивних способах і прийомах педагогічного спілкування. Для студентів з 
закритими, формально-рольовими, деперсоналізованими стилями спілкування (зверхній, 
відчужений, діловий) характерний ціннісний профіль, в якому домінує дидактична 
орієнтація. Звертає увагу і те, що між професійно-ціннісними орієнтаціями, які декларуються 
учителями і студентами, та реальними особливостями їх спілкування далеко не завжди існує 
взаємовідповідність. Зокрема, для багатьох студентів з конформним та відчуженим стилями 
спілкування характерна досить виражена дисциплінарна орієнтація, в той час як у стосунках 
з учнями вони проявляють пасивність, залежність і непослідовність. Подібні розходження в 
багатьох випадках можна пояснити дією механізмів психологічного захисту. 

Висновки. Отже, результати теоретичного аналізу й емпіричного вивчення ціннісних 
чинників педагогічного спілкування дають підстави зробити висновок, що стильові 
особливості професійного спілкування вчителя детермінуються ієрархічною структурою 
властивих йому ціннісних орієнтацій. Емпіричним шляхом виділено чотири типи 
професійно-ціннісних орієнтацій майбутніх учителів: дидактичний, особистісний, статусний 
і дисциплінарний. Професійно-ціннісні орієнтації, включаючись у процеси смислоутворення 
та цілепокладання, опосередковують сприймання, інтерпретацію та оцінку особистістю 
різноманітних педагогічних ситуацій. У свою чергу, суб’єктивний образ ситуації, який 
формується в результаті такої оцінки, визначає вибір педагогом конкретних способів і 
прийомів міжособистісної взаємодії, що знаходить комплексний вияв у відповідному стилі 
педагогічного спілкування.  
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