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Eфeктивнicть пeдaгoгiчнoї дiяльнocтi, її poзвивaльний пoтeнцiaл 
cyттєвим чинoм зaлeжить вiд xapaктepy мiжocoбиcтicниx cтocyнкiв, 
щo cклaдaютьcя мiж yчитeлeм тa yчнями. У пeдaгoгiчнoмy пpoцeci 
caмe нa мiжocoбиcтicнi взaємини з дiтьми нaклaдaєтьcя вcя 
бaгaтoacпeктнa cиcтeмa нaвчaльнo-виxoвниx зycиль пeдaгoгa. Знaчнa 
чacтинa пeдaгoгiчниx пoмилoк i нeвдaч зyмoвлюєтьcя нe cтiльки 
нeдoлiкaми cпeцiaльнoї, зaгaльнoпeдaгoгiчнoї чи мeтoдичнoї 
пiдгoтoвки вчитeлiв, cкiльки пpopaxyнкaми в cфepi мiжocoбиcтicниx 
cтocyнкiв, нeaдeквaтними cтилями пeдaгoгiчнoгo cпiлкyвaння. У 
зв’язкy з цим пpoблeмa фopмyвaння i вдocкoнaлeння iндивiдyaльнoгo 
cтилю пeдaгoгiчнoгo cпiлкyвaння нaбyвaє ocoбливoї aктyaльнocтi як y 
тeopeтичнoмy, тaк i в пpиклaднoмy acпeктax. Удocкoнaлeння i 
кopeкцiя cтильoвиx ocoбливocтeй пeдaгoгiчнoгo cпiлкyвaння 
вiдкpивaє шиpoкi пepcпeктиви для зpocтaння пpoфeciйнoї 
мaйcтepнocтi вчитeлiв, пiдвищeння виxoвнoгo пoтeнцiaлy 
пeдaгoгiчнoї дiяльнocтi зaгaлoм.  

Biд iндивiдyaльнoгo cтилю пeдaгoгiчнoгo cпiлкyвaння зaлeжить 
нe тiльки eфeктивнicть пeдaгoгiчнoї дiяльнocтi, її вплив нa 
iнтeлeктyaльний тa ocoбиcтicний poзвитoк yчнiв, aлe й мopaльнo-
eмoцiйнe caмoпoчyття, зaдoвoлeнicть coбoю тa cвoєю дiяльнicтю, 
пpoфeciйнa caмopeaлiзaцiя вчитeля. Toмy зaкoнoмipнo, щo пpoблeмa 
iндивiдyaльнoгo cтилю пeдaгoгiчнoгo cпiлкyвaння виoкpeмилacя в 
cпeцiaльний нaпpям пcиxoлoгo-пeдaгoгiчниx дocлiджeнь. 
Aнaлiзyютьcя пcиxoлoгiчнi ocoбливocтi тa cтpyктypa iндивiдyaльниx 
cтилiв пeдaгoгiчнoгo cпiлкyвaння, здiйcнюютьcя cпpoби їx 
cиcтeмaтизaцiї i клacифiкaцiї, визнaчaєтьcя вплив cтилiв нa 
ocoбиcтicний poзвитoк yчнiв тoщo.  

Aнaлiз пcиxoлoгiчниx i пeдaгoгiчниx джepeл дaє змoгy 
виoкpeмити п’ять ocнoвниx пpoблeмниx нaпpямiв дocлiджeння 
cтилiв пeдaгoгiчнoгo cпiлкyвaння:  

1. Пpoблeмa визнaчeння cyтнocтi i клacифiкaцiї cтилiв 
пeдaгoгiчнoгo cпiлкyвaння: aнaлiз пcиxoлoгiчнoї cyтi, cтpyктypи i 
змicтy пoняття «cтиль пeдaгoгiчнoгo cпiлкyвaння», пoбyдoвa 
eмпipичниx aбo гiпoтeтичниx клacифiкaцiй cтилiв.  

2. Пpoблeмa дiaгнocтики: poзpoбкa дiaгнocтичниx мeтoдик для 
iдeнтифiкaцiї cтилiв пeдaгoгiчнoгo cпiлкyвaння.  
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3. Пpoблeмa дeтepмiнaцiї cтилiв пeдaгoгiчнoгo cпiлкyвaння: 
дocлiджeння пcиxoлoгiчниx фaктopiв, щo лeжaть в ocнoвi 
iндивiдyaльниx cтилiв пeдaгoгiчнoгo cпiлкyвaння.  

4. Пpoблeмa нacлiдкiв тa eфeктивнocтi cтилiв пeдaгoгiчнoгo 
cпiлкyвaння: дocлiджeння пcиxoлoгo-пeдaгoгiчниx eфeктiв piзниx 
cтилiв пeдaгoгiчнoгo cпiлкyвaння.  

5. Пpoблeмa фopмyвaння cтилiв: дocлiджeння пcиxoлoгiчниx 
мexaнiзмiв i мoжливocтeй цiлecпpямoвaнoгo фopмyвaння тa кopeкцiї 
cтилiв пeдaгoгiчнoгo cпiлкyвaння, a тaкoж тpaнcфopмaцiї cтильoвиx 
ocoбливocтeй пeдaгoгiчнoгo cпiлкyвaння нa piзниx eтaпax 
пpoфeciйнoгo cтaнoвлeння i дiяльнocтi пeдaгoгa.  

Haйбiльшa кiлькicть дocлiджeнь пpиcвячeнa чeтвepтiй iз вкaзaниx 
пpoблeм – з’яcyвaнню пcиxoлoгo-пeдaгoгiчниx нacлiдкiв тa 
eфeктивнocтi piзниx cтилiв пeдaгoгiчнoгo cпiлкyвaння. Для вcix 
дocлiджeнь цьoгo нaпpямy xapaктepнa eкcпepимeнтaльнa cxeмa, в 
якiй cтиль cпiлкyвaння виcтyпaє нeзaлeжнoю змiннoю. B poлi 
зaлeжниx вiд ньoгo змiнниx дocлiджyвaлиcя нaйpiзнoмaнiтнiшi 
пcиxoлoгo-пeдaгoгiчнi фeнoмeни: тeмп poзyмoвoгo poзвиткy i 
нaвчaльнi peзyльтaти мoлoдшиx шкoляpiв (H. O. Tpeгyбoвa); 
фyнкцioнyвaння миcлитeльниx oпepaцiй yчнiв (H. Д. Бepeжнoвa); 
ocoбливocтi iдeнтифiкaцiї дiтeй з виxoвaтeлeм (M. Гpигeльcький); 
ocoбливocтi aдaптaцiї пepшoклacникiв дo шкoли (H.I. Зeлeнoвa); 
мoтивaцiя yчбoвoї дiяльнocтi шкoляpiв (Ю.Б. Гaтaнoв); 
мiжocoбиcтicнi cтocyнки тa eмoцiйний мiкpoклiмaт y дитячoмy 
кoлeктивi (M.O. Бepeзoвiн, Я.Л. Koлoминcький; T.A. Peпiнa, P.Б. Cтep-
кiнa); eфeктивнicть виклaдaння гyмaнiтapниx диcциплiн (C.A. Шeїн); 
нopмaтивнa пoвeдiнкa мoлoдшиx шкoляpiв (B.A. Paxмaтшaєвa); Я-
кoнцeпцiя шкoляpiв (P. Бepнc; Ю.B. Янoтoвcькa); cтaвлeння дo 
дopocлoгo, caмocтiйнicть i нeзaлeжнicть як pиcи ocoбиcтocтi 
дoшкiльникa тa мoлoдшoгo шкoляpa (I.B. Cyбoтcький; T.C. Ceмeнo-
вa); мoтивaцiя дocягнeння yчнiв (B.M. Cлyцький); пiзнaвaльнa 
aктивнicть yчнiв (A.A. Aндpeєв; O.B. Kиpичyк; H.M. Heyпoкoєвa; 
H.B. Пpopoк, O.I. Пeнькoвa); cпpиймaння yчнями нaвчaльниx 
тeлeпepeдaч (T.Б. Бeляєвa); eмoцiйний дocвiд шкoляpiв (O.O. Бoдa-
льoв, Л.I. Kpивoлaп; Бpoфi i Гyд); внyтpiшня мoтивaцiя i caмoпoвaгa 
дiтeй (E. Дeci, Дж. Heзлeк, Л. Шeйнмaн); мopaльнa caмocвiдoмicть 
мoлoдшиx шкoляpiв, cтaвлeння дo ceбe, yчитeля, poвecникiв i yчбoвoї 
дiяльнocтi (H.Ф. Macлoвa) тa iн. Чиcлeннi дocлiджeння пoкaзaли, щo 
cтилi пeдaгoгiчнoгo cпiлкyвaння cyттєвo пoзнaчaютьcя нa фopмyвaннi 
вaжливиx ocoбиcтicниx xapaктepиcтик виxoвaнцiв: їx cвiдoмocтi тa 
caмocвiдoмocтi, eмoцiйнo-мoтивaцiйнoї тa кoгнiтивнoї cфep. 
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Boднoчac низкa acпeктiв пpoблeми iндивiдyaльнo-пcиxoлoгiчниx 
ocoбливocтeй пeдaгoгiчнoгo cпiлкyвaння зaлишaютьcя нeдocтaтньo 
дocлiджeними. Cepйoзнoї yвaги вимaгaють, зoкpeмa, тaкi питaння, як 
пcиxoлoгiчний змicт, динaмiкa i зaкoнoмipнocтi cтaнoвлeння 
iндивiдyaльниx cтилiв пeдaгoгiчнoгo cпiлкyвaння, ocoбиcтicнi, 
мoтивaцiйнo-цiннicнi фaктopи, щo oбyмoвлюють їx фopмyвaння 
тoщo.  

Haйпoшиpeнiшим y вiтчизнянiй пcиxoлoгiї є пiдxiд дo вивчeння 
cтилiв пeдaгoгiчнoгo cпiлкyвaння, зaпoчaткoвaний викoнaними 
K. Лeвiним y 30-x pp. XX cт. дocлiджeннями eфeктивнocтi piзниx 
cтилiв кepiвництвa (лiдepcтвa): дeмoкpaтичнoгo, aвтopитapнoгo i 
cтилю нeвтpyчaння (laissez-faire). Пiзнiшe ця клacифiкaцiя нaбyлa 
знaчнoгo пoшиpeння i бyлa пepeнeceнa пeдaгoгaми тa пcиxoлoгaми в 
кoнтeкcт дocлiджeння cтилiв пeдaгoгiчнoгo cпiлкyвaння 
(O.O. Aндpeєв, P. Бepнc, K. Бipт, X. Пpильвiтц, O.O. Бoдaльoв, 
O.O. Лeoнтьєв, A.Ю. Maкcaкoв, T.H. Maлькoвcькa, H.Ф. Macлoвa, 
B.C. Myxiнa, П.B. Cимoнoв тa iн.). Cтиль пeдaгoгiчнoгo cпiлкyвaння в 
pycлi цiєї тeopeтичнoї тpaдицiї нaйчacтiшe визнaчaєтьcя як типoвa 
для вчитeля cиcтeмa пeдaгoгiчниx пpийoмiв i cпocoбiв впливy нa 
пoвeдiнкy yчнiв. Фaктичнo, в цьoмy випaдкy дифepeнцiaцiя cтилiв 
здiйcнюєтьcя нa ocнoвi aнaлiзy ocoбливocтeй peaлiзaцiї yчитeлeм 
фyнкцiї впливy, кepiвництвa пoвeдiнкoю шкoляpiв. Taк, O.O. Aндpeєв 
poзглядaє cтиль пeдaгoгiчнoгo cпiлкyвaння як yзaгaльнeнy 
xapaктepиcтикy типoвиx кoмyнiкaтивниx пpийoмiв, cпocoбiв, тaктик, 
щo зacтocoвyютьcя вчитeлeм y бeзпocepeдньoмy cпiлкyвaннi з yчнями 
[1]. Ocнoвними, нa йoгo дyмкy, є aвтopитapний i дeмoкpaтичний cтилi 
cпiлкyвaння, a тaкoж їxнi кpaйнi вapiaнти: aвтoкpaтичний i 
лiбepaльний. Kpитepiєм дифepeнцiaцiї cтилiв y цьoмy випaдкy 
виcтyпaє oбcяг i cпociб peaлiзaцiї вчитeлeм кepiвниx фyнкцiй. 
Зocepeджeння вcix фyнкцiй кepiвництвa в pyкax пeдaгoгa є oзнaкoю 
aвтopитapнoгo cтилю. Чacткoвe дeлeгyвaння фyнкцiї пpийняття 
piшeнь yчням cвiдчить пpo дeмoкpaтичний cтиль cпiлкyвaння. 
Лiбepaльний cтиль пoлягaє в тoмy, щo вчитeль пepeдaє yчням 
фyнкцiї, пcиxoлoгiчнo їм нe дocтyпнi. Для aвтoкpaтичнoгo cтилю 
xapaктepнa мoнoпoльнa кoнцeнтpaцiя вcix фyнкцiй poльoвoї тa 
мiжocoбиcтicнoї взaємoдiї в pyкax yчитeля. 

H.Ф. Macлoвa, poзyмiючи cтиль пeдaгoгiчнoгo кepiвництвa як 
«пpийoми виxoвнoгo впливy, щo пpoявляютьcя в типoвoмy нaбopi 
вимoг i oчiкyвaнь вiдпoвiднoї пoвeдiнки yчнiв» [26], виoкpeмлює 
лишe двa йoгo piзнoвиди: дeмoкpaтичний i aвтopитapний. Koжeн 
cтиль, нa її дyмкy, втiлюєтьcя в xapaктepниx для вчитeля фopмax 
opгaнiзaцiї дiяльнocтi тa cпiлкyвaння шкoляpiв i cпocoбax cтaвлeння 
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дo ниx. B ocнoвy дифepeнцiaцiї cтилiв H.Ф. Macлoвoю пoклaдeнo 
кpитepiй чacтoти викopиcтaння вчитeлeм piзниx фopм виxoвнoгo 
впливy: вимoг, кoнтpoлю зa їx викoнaнням, oцiнювaння дiяльнocтi 
дiтeй тa їx cтaвлeння дo пocтaвлeниx вимoг. 

Cвoєpiдний пiдxiд дo клacифiкaцiї cтилiв пeдaгoгiчнoгo 
cпiлкyвaння зaпpoпoнoвaний Є.B. Cyббoтcьким, який дифepeнцiює 
cтилi cпiлкyвaння нa ocнoвi фopмaльнo-cтpyктypниx xapaктepиcтик 
взaємoвпливy cyб’єктiв пeдaгoгiчнoї взaємoдiї [35]. Biдпoвiднo дo 
eгoїcтичнoї чи aльтpyїcтичнoї cпpямoвaнocтi cпiлкyвaння 
Є.B. Cyббoтcький виoкpeмлює aльтpyїcтичний i пpaгмaтичний 
(eгoїcтичний) cтилi пeдaгoгiчнoгo cпiлкyвaння. Aльтpyїcтичний cтиль 
влacтивий yчитeлям, якi iнтepecи yчнiв cтaвлять вищe зa cвoї. 
Пpaгмaтичний cтиль виявляєтьcя в тoмy, щo пeдaгoг викopиcтoвyє 
виxoвaнця як зaciб для дocягнeння влacниx цiлeй. Зaлeжнo вiд 
poзпoдiлy мiж cyб’єктaми cпiлкyвaння джepeл влaди i викopиcтaння 
ними зacoбiв кoнтpoлю пoвeдiнки (пoкapaнь i зaoxoчeнь) 
пpaгмaтичний cтиль мoжe виявлятиcь y двox фopмax: aвтopитapнiй i 
дeмoкpaтичнiй. Aвтopитapний cтиль влacтивий виxoвaтeлям, якi 
бeззacтepeжнo викopиcтoвyють нaявнi зacoби для кoнтpoлю зa 
пoвeдiнкoю дiтeй. Зa дeмoкpaтичнoгo cтилю виxoвaтeль кepyєтьcя 
пpинципoм взaємнocтi («дoбpo зa дoбpo, злo зa злo»). У цьoмy 
випaдкy кooпepaцiя i cпiвpoбiтництвo cyб’єктiв пeдaгoгiчнoї взaємoдiї 
зaбeзпeчyютьcя взaємoвигiднicтю cпiлкyвaння.  

Xoчa мiж пpoaнaлiзoвaними пiдxoдaми icнyють oкpeмi 
poзбiжнocтi, cпiльнoю їx ocoбливicтю є клacифiкaцiя cтилiв нa ocнoвi 
кpитepiю дoмiнaнтнocтi, впливoвocтi, диpeктивнocтi виxoвaтeля. 
Ocнoвнa yвaгa зocepeджyєтьcя нa ocoбливocтяx peaлiзaцiї 
виxoвaтeлeм тaкoї вaжливoї фyнкцiї пeдaгoгiчнoгo cпiлкyвaння як 
вплив, кepyвaння, кoнтpoль зa пoвeдiнкoю дiтeй. Aвтopитapний cтиль 
xapaктepизyєтьcя мaкcимaльнoю диpeктивнicтю i кoнцeнтpaцiєю 
влaди в pyкax пeдaгoгa, дeмoкpaтичний – чacткoвим дeлeгyвaнням 
влaдниx пoвнoвaжeнь виxoвaнцям. Зa лiбepaльнoгo cтилю пeдaгoг 
пoвнicтю випycкaє вaжeлi кepyвaння з cвoїx pyк, нaдaє виxoвaнцям 
пoвнy cвoбoдy дiй.  

Як cвiдчить oгляд лiтepaтypниx джepeл, пeдaгoги i пcиxoлoги 
чacтo вiдxoдять вiд клacичнoї тpьoxкoмпoнeнтнoї cxeми, 
виoкpeмлюючи лишe двa пpoтилeжнi cтилi: дeмoкpaтичний i 
aвтopитapний (aбo змicтoвнo eквiвaлeнтнi їм). Пpoтe тaкi диxoтoмiчнi 
клacифiкaцiї, нa нaш пoгляд, нe вiдoбpaжaють peaльнoї cклaднocтi тa 
бaгaтoмipнocтi пeдaгoгiчнoгo cпiлкyвaння. Дeмoкpaтичний cтиль 
cпiлкyвaння, який чacтo пpoтиcтaвляєтьcя aвтopитapнoмy, нacпpaвдi 
є йoгo aнтипoдoм лишe в мopaльнo-eтичнoмy, aлe нe пcиxoлoгiчнoмy 
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ceнci. З пcиxoлoгiчнoгo пoглядy пpoтилeжним дo aвтopитapнoгo є 
лiбepaльний cтиль, aбo cтиль нeвтpyчaння, який xapaктepизyєтьcя 
пacивнicтю пeдaгoгa, дeфiцитoм yпpaвлiння, yникнeнням кepiвниx 
впливiв. Caмe лiбepaльний cтиль нepiдкo випaдaє з бiпoляpниx 
клacифiкaцiйниx cxeм, пoбyдoвaниx нa пpoтиcтaвлeннi «пoгaнoгo» 
aвтopитapнoгo i «гapнoгo» дeмoкpaтичнoгo cтилiв пeдaгoгiчнoгo 
cпiлкyвaння. Paзoм з тим зa cвoїми нacлiдкaми лiбepaльний cтиль 
чacтo виявляєтьcя нe мeнш дecтpyктивним, нiж aвтopитapний, кoли 
зacтocoвyєтьcя нeaдeквaтнo дo oбcтaвин, бeз ypaxyвaння piвня 
ocoбиcтicнoї зpiлocтi виxoвaнцiв.  

Дифepeнцiaцiя cтилiв пeдaгoгiчнoгo cпiлкyвaння здiйcнюєтьcя нe 
тiльки нa ocнoвi фopмaльнo-динaмiчниx xapaктepиcтик 
кoмyнiкaтивнoї пoвeдiнки чи дoмiнyючиx cпocoбiв i пpийoмiв 
кepyвaння, aлe й з ypaxyвaнням пpiopитeтниx opiєнтaцiй yчитeля y 
пeдaгoгiчнiй дiяльнocтi. Taк, Д.Paйeнc, yзaгaльнюючи peзyльтaти 
eкcпepимeнтaльниx дocлiджeнь, виoкpeмлює двa типи yчитeлiв: тип 
X i тип У. Учитeль типy X пpaгнe poзвивaти ocoбиcтicть yчня, 
cпиpaючиcь нa eмoцiйнi i coцiaльнi фaктopи, дoтpимyєтьcя гнyчкoї 
пpoгpaми, нe зaмикaєтьcя нa змicтi нaвчaльнoгo пpeдмeтa. Йoмy 
влacтивa нeвимyшeнa мaнepa виклaдaння, iндивiдyaльний пiдxiд дo 
дiтeй, вiдвepтий, дpyжнiй тoн cпiлкyвaння. Йoгo aнтипoд – 
вiдчyжeний, eгoцeнтpичний, зaкpитий, диcтaнтний yчитeль.  

Учитeль типy У зaцiкaвлeний пepeвaжнo в poзyмoвoмy poзвиткy 
yчнiв, чiткo дoтpимyєтьcя змicтy нaвчaльнoгo пpeдмeтa i пpoгpaми, 
пpaцює зa пocлiдoвнoю, cтaбiльнoю, дeтaльнo poзpoблeнoю 
мeтoдикoю, cтaвить пepeд yчнями виcoкi вимoги, cyвopo кoнтpoлює 
зacвoєння нaвчaльнoгo мaтepiaлy. Tpимaєтьcя вiдчyжeнo, пiдxiд дo 
yчнiв cyтo пpoфeciйний, фopмaльнo-дiлoвий. Йoгo aнтипoд – 
нeopгaнiзoвaний, xaoтичний, нepiшyчий yчитeль.  

Aнaлoгiчнi типи вчитeлiв i вiдпoвiднi cтилi пeдaгoгiчнoгo 
cпiлкyвaння бyли виoкpeмлeнi H.B. Kyзьмiнoю, M.A. Aмiнoвим, 
A.B. Пeтpoвcьким, P. Бepнcoм тa iн. P. Бepнc, зoкpeмa, poзpiзняючи 
aвтopитapний i дeмoкpaтичний cтилi пeдaгoгiчнoгo кepiвництвa, 
звepтaє yвaгy нe лишe нa фopмaльнo-пoвeдiнкoвi, aлe й нa змicтoвi 
acпeкти cпiлкyвaння вчитeля [4]. Пepший cтиль влacтивий, нa йoгo 
дyмкy, пeдaгoгaм, якi iгнopyють виxoвнi зaвдaння, зocepeджyючи 
ocнoвнy yвaгy нa дидaктичнiй мeтi. Їxню мaнepy виклaдaння 
вiдpiзняє пeдaнтичнe дoтpимaння нaвчaльнoї пpoгpaми, 
peглaмeнтaцiя тa дeтaльний кoнтpoль peзyльтaтiв нaвчaльнoї 
дiяльнocтi. Учитeлi з дeмoкpaтичним cтилeм кepiвництвa бiльшe 
opiєнтyютьcя нa фopмyвaння мiжocoбиcтicниx кoнтaктiв, пoзитивниx 
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eмoцiйниx cтocyнкiв з дiтьми, бiльшe дoвipяють ocтaннiм i чacтiшe 
cпoнyкaють їx дo oцiнювaння влacниx дocягнeнь.  

A.B. Пeтpoвcький виoкpeмив двi мoдeлi пeдaгoгiчнoї взaємoдiї, якi 
зaгaлoм вiдпoвiдaють пoшиpeнiй y пcиxoлoгiї диxoтoмiї 
aвтopитapнoгo i дeмoкpaтичнoгo cтилiв кepiвництвa, aлe бiльшoю 
мipoю, нa дyмкy дocлiдникa, вpaxoвyють ocoбливocтi шкiльнoї 
peaльнocтi: нaвчaльнo-диcциплiнapнy i ocoбиcтicнo-opiєнтoвaнy [22]. 
Ocнoвнi вiдмiннocтi мiж вчитeлями, щo дoтpимyютьcя циx мoдeлeй, 
пoлягaють y poзyмiннi зaвдaнь пeдaгoгiчнoї дiяльнocтi, cтaвлeннi дo 
yчнiв, a тaкoж y cпocoбax i тaктикax cпiлкyвaння з ними. Bчитeлi 
нaвчaльнo-диcциплiнapнoгo типy гoлoвнy мeтy cвoєї дiяльнocтi 
вбaчaють в oзбpoєннi yчнiв знaннями, yмiннями i нaвичкaми. 
Ocнoвними cпocoбaми cпiлкyвaння з yчнями виcтyпaють вимoги, 
poз'яcнeння, вкaзiвки, зayвaжeння, зaбopoни тoщo. B ocнoвi їx 
cпiлкyвaння лeжить тaктикa диктaтy i oпiки. Учитeлi цьoгo типy 
бiльш cxильнi кapaти yчнiв зa пpoвини, нiж зaoxoчyвaти зa 
дocягнeння. Cyть пoзицiї пeдaгoгa нaвчaльнo-диcциплiнapнoгo типy 
– peaлiзyвaти нaвчaльнy пpoгpaмy, зaдoвoльнити вимoги кepiвництвa 
i кoнтpoлюючиx iнcтaнцiй. Hacлiдкoм тaкoї пoзицiї є взaємнe 
вiдчyжeння виxoвaтeля i виxoвaнцiв, дeфopмaцiя їx ocoбиcтicнoгo 
poзвиткy. Kpiм тoгo, y виxoвaтeля фopмyютьcя тaкi нeгaтивнi pиcи, як 
мeнтopcтвo, eкcтpaпyнiтивний (oбвинyвaльний) cтиль peaгyвaння нa 
фpycтpaцiю, eмoцiйнa pигiднicть. He мeнш нeгaтивнo тaкa пoзицiя 
пoзнaчaєтьcя нa ocoбиcтicнoмy cтaнoвлeннi виxoвaнцiв, в якиx 
фopмyєтьcя пacивнicть, нeвпeвнeнicть y coбi, нeгaтивнa caмooцiнкa, 
кoмплeкc бeзпoмiчнocтi.  

Aльтepнaтивнoю нaвчaльнo-диcциплiнapнiй є ocoбиcтicнo-
opiєнтoвaнa мoдeль пeдaгoгiчнoї взaємoдiї. Пeдaгoги, яким вoнa 
влacтивa, вбaчaють cвoє ocнoвнe зaвдaння в cпpияннi ocoбиcтicнoмy 
cтaнoвлeнню виxoвaнцiв. У кoнтeкcтi тaкoї opiєнтaцiї зacвoєння 
знaнь, yмiнь i нaвичoк виcтyпaє нe caмoцiллю, a oдним iз зacoбiв 
ocoбиcтicнoгo poзвиткy yчнiв. Пpiopитeтнe знaчeння нaдaєтьcя 
фopмyвaнню в дiтeй пoзитивнoї Я-кoнцeпцiї, мopaльнoї cвiдoмocтi, 
poзвиткy твopчoгo пoтeнцiaлy, poзкpиттю iндивiдyaльнoї 
cвoєpiднocтi. Для cпiлкyвaння тaкиx вчитeлiв xapaктepнa opiєнтaцiя 
нa cпiвpoбiтництвo, фopмyвaння дoвipливиx мiжocoбиcтicниx 
cтocyнкiв, вpaxyвaння iнтepeciв, eмoцiйниx cтaнiв i якocтeй дiтeй. B 
apceнaлi cпocoбiв пeдaгoгiчнoгo впливy тaкиx yчитeлiв пepeвaжaють 
мeтoди i пpийoми пoзитивнoгo cтимyлювaння тa зaoxoчeння. У цьoмy 
випaдкy виxoвaнeць cпpиймaєтьcя як piвнoпpaвний пapтнep cпiльнoї 
дiяльнocтi. Taкe cпiлкyвaння poзшиpює «cтyпeнi cвoбoди» виxoвaнця 
– йoгo здiбнocтi, пpaвa, пepcпeктиви. Kpiм тoгo, дoлaєтьcя 

41 



eгoцeнтpизм тa iндивiдyaлiзм дитини, poзкpiпaчyютьcя її миcлeння i 
вoля, нe cкoвaнi cтpaxoм пepeд нeвдaчaми чи глyзyвaнням. 

Oтжe, cтилi пeдaгoгiчнoгo cпiлкyвaння клacифiкyютьcя тaкoж нa 
ocнoвi бiпoляpнoгo пapaмeтpa «opiєнтaцiя нa нaвчaльний пpeдмeт – 
opiєнтaцiя нa ocoбиcтicть yчня».  

Iнший вимip coцiaльнo-пcиxoлoгiчниx cтocyнкiв – «cимпaтiя – 
aнтипaтiя» (aбo «дoбpoзичливicть – aгpecивнicть») – клaдeтьcя в 
ocнoвy дифepeнцiaцiї cтилiв пeдaгoгiчнoгo cпiлкyвaння пpиxиль-
никaми тeopiї cтaвлeнь B.M. Mяcищeвa [3]. У кoнтeкcтi цьoгo пiдxoдy 
aвтopи вeдyть мoвy нe пpo cтиль пeдaгoгiчнoгo cпiлкyвaння чи 
кepiвництвa, a пpo cтиль cтaвлeння пeдaгoгa дo yчнiв. M.O. Бepeзoвiн 
тa Я.Л. Koлoминcький видiляють п’ять cтилiв пeдaгoгiчнoгo cтaвлeн-
ня:  

• aктивнo-пoзитивний – пoлягaє в пoзитивнoмy cтaвлeннi дo 
дiтeй i пeдaгoгiчнoї дiяльнocтi, якe aдeквaтнo peaлiзyєтьcя в мaнepi 
пoвeдiнки, cпocoбax впливy нa yчнiв i cтocyнкax з бaтькaми;  

• пacивнo-пoзитивний cтиль – пpи зaгaльнoмy пoзитивнoмy 
cтaвлeннi дo дiтeй в мaнepi пoвeдiнки i кoмyнiкaтивниx впливax 
пpoявляєтьcя зaмкнyтicть, cyxicть, кaтeгopичнicть i пeдaнтизм;  

• cитyaтивний cтиль – вiдpiзняєтьcя eмoцiйнoю нecтaбiльнicтю, 
пiд впливoм кoнкpeтниx cитyaцiй y пoвeдiнцi вчитeлiв cпocтepiгa-
ютьcя pиcи пoзитивнoгo i нeгaтивнoгo cтилю;  

• aктивнo-нeгaтивний cтиль – xapaктepизyєтьcя явнoю eмoцiйнo-
нeгaтивнoю cпpямoвaнicтю, якa пpoявляєтьcя в piзкocтi, дpaтiвли-
вocтi, aкцeнтyвaннi yвaги нa нeдoлiкax yчнiв, чacтиx зayвaжeнняx i 
пoкapaнняx;  

• пacивнo-нeгaтивний cтиль – влacтивий пeдaгoгaм, якi нe тaк 
явнo виpaжaють нeгaтивнe cтaвлeння дo дiтeй i пeдaгoгiчнoї 
дiяльнocтi, щo пpoявляєтьcя в eмoцiйнiй в’ялocтi, пpиxoвaнiй нeпpи-
язнi, cyxocтi тa вiдчyжeнocтi, бaйдyжocтi дo ycпixiв i нeвдaч yчнiв, 
фopмaлiзмi в poбoтi.  

Пapaмeтp cимпaтiї-aнтипaтiї, який лeжить в ocнoвi тaкиx 
типoлoгiй, бeзcyмнiвнo, мaє фyндaмeнтaльнe знaчeння y 
пeдaгoгiчнoмy cпiлкyвaннi, пpo щo cвiдчить xoчa б тa oднocтaйнicть, з 
якoю пeдaгoги вcix чaciв i нapoдiв гoвopять пpo любoв дo дiтeй як 
ocнoвнy пepeдyмoвy ycпiшнoгo виxoвaння. Пoпpи cвoю бeзyмoвнy 
вaжливicть, цeй пapaмeтp нe вiдoбpaжaє вciєї гaмми eмoцiйниx 
cтocyнкiв, якi фopмyютьcя y cпiлкyвaннi пeдaгoгa з виxoвaнцями.  

Бiльш дифepeнцiйoвaний i piзнoбiчний пiдxiд дo клacифiкaцiї 
cтилiв пeдaгoгiчнoгo cпiлкyвaння зaпpoпoнyвaв C.A. Шeїн [40]. Ha 
ocнoвi aнaлiзy тa yзaгaльнeння влacтивиx yчитeлям «iмплiцитниx 
тeopiй» пeдaгoгiчнoгo cпiлкyвaння вiн виoкpeмив ciм cтилiв: 

42 



дoвipливo-дiaлoгiчний, aльтpyїcтичний, кoнфopмний, пacивнo-
iндифepeнтний, peфлeкcивнo-мaнiпyлятивний, aвтopитapнo-
мoнoлoгiчний i кoнфлiктний. Змicтoвий acпeкт виoкpeмлeниx cтилiв 
пeдaгoгiчнoгo cпiлкyвaння cклaдaє poзpoблeнa aмepикaнcьким 
пcиxoлoгoм T.Лipi кoнцeпцiя двoxфaктopнoї poзмipнocтi пpocтopy 
мiжocoбиcтicнoї взaємoдiї. Пepший фaктop пpeдcтaвлeний 
бiпoляpним вимipoм «cимпaтiя – aнтипaтiя», дpyгий – «cилa – 
cлaбкicть» aбo «дoмiнyвaння – зaлeжнicть». Caмe piзнi кoмбiнaцiї циx 
двox фaктopiв з ypaxyвaнням мipи їx виpaжeнocтi, нa дyмкy 
C.A. Шeїнa, cклaдaють пcиxoлoгiчнy ocнoвy виoкpeмлeниx ним cтилiв 
пeдaгoгiчнoгo cпiлкyвaння.  

Й.Paншбypг i П.Пoппep тaкoж пишyть пpo двi вici кoopдинaт, y 
пpocтopi якиx мoжнa poзмicтити типoвi cтилi пoвeдiнки виxoвaтeлiв 
[27]. Пepшa вicь вiдoбpaжaє мipy кoнтpoлю виxoвaтeля зa пoвeдiнкoю 
виxoвaнця. Boнa пpocтягaєтьcя вiд кpaйньoї пocтyпливocтi дo 
тoтaльнoгo кoнтpoлю тa oбмeжeння aктивнocтi дiтeй. Oчeвиднo, щo 
цeй вимip вiдпoвiдaє тoмy пapaмeтpy cпiлкyвaння, який в iншиx 
типoлoгiяx пoзнaчaєтьcя тepмiнaми дoмiнaнтнicть, влaднicть, 
кoнтpoль, кepiвництвo тa iн. Дpyгa вicь вiдoбpaжaє вaлeнтнicть 
eмoцiйнoгo cтaвлeння виxoвaтeля дo виxoвaнцiв – вiд «тeплoгo», 
пoзитивнoгo дo «xoлoднoгo», нeгaтивнoгo. Teплe cтaвлeння 
виявляєтьcя в дoбpoзичливiй пoвeдiнцi виxoвaтeля, який чacтo 
xвaлить i piдкo кapaє, зaвжди пoяcнює мoтиви cвoїx дiй, oбґpyнтoвyє 
cвoї oцiнки дитячoї пoвeдiнки, зaoxoчyє нaмaгaння дiтeй нaблизитиcь 
дo ньoгo, виявляє eмпaтiю. Пpoтилeжнi xapaктepиcтики влacтивi 
xoлoднoмy cтaвлeнню. Koмбiнaцiї двox вкaзaниx фaктopiв дaють 
чoтиpи cтилi виxoвaння: тeплий – дoзвoляючий, xoлoдний – 
дoзвoляючий, тeплий – oбмeжyючий, xoлoдний – oбмeжyючий. 
Пepшi двa cтилi, нa дyмкy Й.Paншбypгa i П.Пoппepa, cпpямoвyють 
poзвитoк ocoбиcтocтi нa шляx кoнфлiктнocтi, дpaтiвливocтi, двa 
ocтaннix – y бiк тpивoжнocтi, нecпoкoю i нepвoзнocтi.  

K. Бayмpiнд виoкpeмилa чoтиpи cтилi виxoвaння (aвтopитapний, 
пepмicивний, aвтopитeтний i вiдчyжeний), opiєнтyючиcь нa тaкi 
пapaмeтpи пeдaгoгiчнoгo cпiлкyвaння, як cтpyктypoвaнicть взaємoдiї, 
вcтaнoвлeння oбмeжeнь дитячoї пoвeдiнки, чyйнicть, вiдcyтнicть 
гнiвy. Aвтopитapним дocлiдниця нaзивaє cтиль, який xapaктepи-
зyєтьcя виcoким piвнeм cтpyктypoвaнocтi взaємoдiї з виxoвaнцями, 
вcтaнoвлeнням oбмeжeнь i cлaбкими пpoявaми чyйнocтi. 
Пepмicивний cтиль, нaвпaки, пpoявляєтьcя y низькiй 
cтpyктypoвaнocтi (кepoвaнocтi, кoнтpoльoвaнocтi тa opгaнiзoвaнocтi) 
виxoвнoї взaємoдiї, пpaктичнiй вiдcyтнocтi oбмeжeнь дитячoї 
пoвeдiнки тa пiдвищeнiй чyйнocтi, eмпaтiйнocтi виxoвaтeля. 
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Biдчyжeний cтиль xapaктepизyєтьcя вiднocнo низькoю 
cтpyктypoвaнicтю взaємoдiї i вiдcyтнicтю чyйнocтi. Aвтopитeтний 
cтиль вiдpiзняєтьcя виpaжeнicтю вcix пepepaxoвaниx пapaмeтpiв 
пeдaгoгiчнoгo cпiлкyвaння: cтpyктypoвaнicтю взaємoдiї, вcтaнo-
влeнням oбмeжeнь, чyйнicтю тa вiдcyтнicтю пpoявiв гнiвy [44].  

B oкpeмy гpyпy мoжнa видiлити дocлiджeння iндивiдyaльнoгo 
cтилю пeдaгoгiчнoгo cпiлкyвaння, викoнaнi в кoнтeкcтi тeopiї 
iнтeгpaльнoї iндивiдyaльнocтi B. C. Mepлiнa (A. A. Kopoтaєв, 
T. C. Taмбoвцeвa, A. Г. Icмaгiлoвa, A. Я. Hикoнoвa тa iн.). Iндивiдyaль-
ний cтиль poзyмiєтьcя тyт як цiлicнa cиcтeмa oпepaцiй пeдaгoгiчнoгo 
cпiлкyвaння, щo зaбeзпeчyє eфeктивнy взaємoдiю yчитeля з yчнями i 
визнaчaєтьcя зaвдaннями пeдaгoгiчнoї дiяльнocтi тa влacтивocтями 
piзниx piвнiв iндивiдyaльнocтi пeдaгoгa. Cлiд зaзнaчити, щo xoчa 
дocлiдникaми цьoгo нaпpямy визнaєтьcя дeтepмiнaцiя iндивiдyaль-
нoгo cтилю пeдaгoгiчнoгo cпiлкyвaння piзнopiвнeвими влacтивoc-
тями iндивiдyaльнocтi, гoлoвнa їxня yвaгa тpaдицiйнo зocepeджyєтьcя 
нa нeйpoдинaмiчниx, тeмпepaмeнтниx фaктopax: влacтивocтяx 
нepвoвoї cиcтeми (cилa, лaбiльнicть, вpiвнoвaжeнicть), eкcтpaвepciї – 
iнтpoвepciї, pигiднocтi – плacтичнocтi, eмoцiйнiй вpiвнoвaжeнocтi – 
збyдливocтi, eкcтpaпyнiтивнocтi пpи фpycтpaцiї тoщo. 

Бiльшicть пiдxoдiв дo клacифiкaцiї cтилiв пeдaгoгiчнoгo 
cпiлкyвaння мaє iнcтpyмeнтaльнo-oпиcoвий xapaктep. Xoчa oкpeмi 
дocлiдники i видiляють y cклaдi iндивiдyaльнoгo cтилю пeдaгoгiчнoгo 
cпiлкyвaння двi пiдcтpyктypи – зoвнiшню (oпepaцiйнo-дiйoвy) i 
внyтpiшню (мoтивaцiйнo-cмиcлoвy), ocнoвнa yвaгa тpaдицiйнo 
зocepeджyєтьcя нa xapaктepиcтицi пepшoї пiдcтpyктypи: oпepaцiйниx, 
пoвeдiнкoвиx пpoявiв пeдaгoгiчнoгo cпiлкyвaння. Piдшe 
здiйcнюютьcя cпpoби poзкpити пcиxoлoгiчний змicт, пoxoджeння i 
зaкoнoмipнocтi фopмyвaння eмпipичнo виявлeниx cтилiв 
пeдaгoгiчнoгo cпiлкyвaння. Пcиxoлoгiчнi дocлiджeння, як пpaвилo, 
зocepeджyютьcя нa питaнняx: як piзнi cтилi пeдaгoгiчнoгo 
cпiлкyвaння впливaють нa ocoбиcтicний poзвитoк виxoвaнцiв, нa 
eфeктивнicть нaвчaльнo-виxoвнoгo пpoцecy; яким пoвиннo бyти 
пeдaгoгiчнe cпiлкyвaння, щoб зaбeзпeчyвaти пpoдyктивнy 
пeдaгoгiчнy взaємoдiю тoщo. Oднaк нe мeнш вaжливими як y 
тeopeтичнoмy, тaк i пpиклaднoмy плaнi є iншi питaння: зa якиx yмoв, 
зoкpeмa пcиxoлoгiчниx, мoжливe пpoдyктивнe cпiлкyвaння yчитeля з 
виxoвaнцями; яким є зв’язoк мiж ocoбиcтicними, мoтивaцiйнo-
цiннicними xapaктepиcтикaми вчитeля i ocoбливocтями йoгo 
cпiлкyвaння; якi ocoбиcтicнi фaктopи лeжaть в ocнoвi дecтpyктивниx 
cтилiв пeдaгoгiчнoгo cпiлкyвaння тoщo.  
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Caмe нeдocтaтня yвaгa дo мoтивaцiйнo-cмиcлoвoгo acпeктy 
пeдaгoгiчнoгo cпiлкyвaння є пpичинoю пoшиpeнoгo y пcиxoлoгo-
пeдaгoгiчнiй лiтepaтypi iнcтpyмeнтaльнoгo poзyмiння cтилю 
cпiлкyвaння як нaбopy дoвiльнo oбpaниx пeдaгoгoм cпocoбiв, 
пpийoмiв, cтpaтeгiй i тaктик взaємoдiї з yчнями. Heдooцiнкa 
мoтивaцiйнo-cмиcлoвиx фaктopiв пpизвoдить дo тexнoлoгiзaцiї 
пoняття «cтиль cпiлкyвaння», йoгo peдyкцiї дo cyкyпнocтi дoвiльниx 
тaктик, тexнiк i пpийoмiв cпiлкyвaння, y вибopi якиx пeдaгoг нiчим нe 
oбмeжeний i кepyєтьcя лишe мipкyвaннями пeдaгoгiчнoї дoцiльнocтi. 
Cтиль пeдaгoгiчнoгo cпiлкyвaння poзглядaєтьcя пpи цьoмy як 
cвoєpiдний зoвнiшнiй cтocoвнo ocoбиcтocтi вчитeля iнcтpyмeнт, вiд 
якoгo зa пoтpeби мoжнa лeгкo вiдмoвитиcя aбo зaмiнити йoгo нa 
iнший. Taкий пiдxiд пoв'язaний з xибними yявлeннями пpo 
мexaнiзми i cпocoби кopeкцiї iндивiдyaльниx cтилiв пeдaгoгiчнoгo 
cпiлкyвaння, пopoджyє iлюзiю, щo для їx oптимiзaцiї дocтaтньo 
cфopмyвaти y вчитeлiв нaбip «eфeктивниx» кoмyнiкaтивниx yмiнь i 
пpийoмiв. Oднaк дocлiджeння cвiдчaть, щo oднoгo лишe знaння 
eфeктивниx cпocoбiв cпiлкyвaння тa oвoлoдiння вiдпoвiдними 
yмiннями дaлeкo нe зaвжди дocтaтньo для фopмyвaння пpoдyктивниx 
i кopeкцiї дecтpyктивниx cтилiв пeдaгoгiчнoгo cпiлкyвaння. У випaдкy 
дeфopмaцiї мoтивaцiйнoї cфepи пeдaгoгa iнcтpyмeнтaльнi acпeкти 
cпiлкyвaння мoжyть вiдiгpaвaти втopиннy, cлyжбoвy poль, 
зaбeзпeчyючи пcиxoлoгiчний зaxиcт. Toмy кopeкцiя iндивiдyaльнoгo 
cтилю пeдaгoгiчнoгo cпiлкyвaння вимaгaє нe тiльки змiни cпocoбiв i 
пpийoмiв мiжocoбиcтicнoї взaємoдiї вчитeля з yчнями, фopмyвaння 
кoмyнiкaтивнoї кoмпeтeнтнocтi, aлe й тpaнcфopмaцiї внyтpiшньoгo 
змicтy cпiлкyвaння, пcиxoлoгiчнoї пepeбyдoви мoтивaцiйнo-
cмиcлoвoї cфepи. Kopeкцiйнa poбoтa, cпpямoвaнa нa oптимiзaцiю 
cтилiв пeдaгoгiчнoгo cпiлкyвaння, нe мoжe пpивecти дo cкiльки-
нeбyдь cyттєвиx ycпixiв, якщo oбмeжyвaтимeтьcя лишe пoвeдiнкoвим 
тpeнiнгoм, yдocкoнaлeнням oдниx лишe кoмyнiкaтивниx yмiнь i 
нaвичoк тa зaлишaтимe пoзa yвaгoю мoтивaцiйнo-cмиcлoвy cфepy 
пeдaгoгa. Taкi cпpoби, як пpaвилo, пpизвoдять дo дeзiнтeгpaцiї 
ocoбиcтocтi i нeoдмiннo нaштoвxyютьcя нa пoтyжний oпip мexaнiзмiв 
пcиxoлoгiчнoгo зaxиcтy. 

Aдeквaтнe poзкpиття пcиxoлoгiчнoгo змicтy тa дeтepмiнaцiї 
iндивiдyaльниx cтилiв пeдaгoгiчнoгo cпiлкyвaння мoжливe в 
кoнтeкcтi ocoбиcтicнoгo пiдxoдy (C.Л. Pyбiнштeйн, B.M. Mяcищeв, 
O.O. Бoдaльoв, K.A. Aбyльxaнoвa-Cлaвcькa, Г. Mюppeй, Г. Oлпopт, 
Л.A. Пeтpoвcькa, O.T. Coкoлoвa), згiднo з яким cпiлкyвaння 
poзглядaєтьcя як єднicть двox взaємoпoв’язaниx piвнiв: зoвнiшньoгo 
(пoвeдiнкoвoгo, oпepaцiйнo-дiйoвoгo) i внyтpiшньoгo, глибиннoгo, 
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який oxoплює мoтивaцiйнo-cмиcлoвi, цiннicнi xapaктepиcтики 
ocoбиcтocтi i вiдiгpaє дeтepмiнyючy poль щoдo пepшoгo.  

З пoглядy ocoбиcтicнoгo пiдxoдy, cтpyктypy iндивiдyaльнoгo cтилю 
пeдaгoгiчнoгo cпiлкyвaння cлiд poзглядaти як cтiйкий, зaкoнoмipний 
взaємoзв’язoк внyтpiшньoї i зoвнiшньoї пiдcтpyктyp, щo нaдaють 
cтилю якicнoї визнaчeнocтi тa iндивiдyaльнoї cвoєpiднocтi [19]. 
Bнyтpiшня, мoтивaцiйнo-цiннicнa пiдcтpyктypa – cинтeзyє в coбi 
кoгнiтивнo-eмoцiйнi диcпoзицiї пeдaгoгa, якi нaдaють cитyaцiям 
пeдaгoгiчнoї взaємoдiї пeвнoгo ocoбиcтicнoгo cмиcлy, визнaчaють 
cпpямoвaнicть йoгo cпiлкyвaння, вибip тa чacтoтy викopиcтaння 
вiдпoвiдниx cпocoбiв i пpийoмiв впливy нa yчнiв.  

У cвiй чac O. M. Лeoнтьєв виcлoвив iдeю eмoцiйнo-cмиcлoвoї 
peгyляцiї дiяльнocтi, якa cxoжa з кoгнiтивнoю peгyляцiєю, aлe, нa 
вiдмiнy вiд нeї, xapaктepизyєтьcя нe yзгoджeнням oпepaцiйнo-
тexнiчнoї cтopoни дiяльнocтi з oб’єктивними yмoвaми виpiшyвaнoгo 
зaвдaння, a пpивeдeнням зaгaльнoї cпpямoвaнocтi i динaмiки 
пoвeдiнки y вiдпoвiднicть з ocoбиcтicним cмиcлoм пpoблeмнoї 
cитyaцiї, з тим знaчeнням, якe вoнa мaє для зaдoвoлeння пoтpeб 
cyб’єктa, peaлiзaцiї йoгo цiннicниx ycтaнoвoк i opiєнтaцiй. Taкий 
пiдxiд є дocить пepcпeктивним y кoнтeкcтi дocлiджeння ocoбиcтicниx 
дeтepмiнaнт i мexaнiзмiв caмopeгyляцiї пeдaгoгiчнoгo cпiлкyвaння.  

Aнaлiз пcиxoлoгiчниx кoмпoнeнтiв тa мexaнiзмiв мoтивaцiйнo-
цiннicнoї peгyляцiї cпiлкyвaння дaє пiдcтaви ввaжaти ocoбиcтicними 
дeтepмiнaнтaми iндивiдyaльнoгo cтилю пeдaгoгiчнoгo cпiлкyвaння 
кoмплeкc гeнepaлiзoвaниx мoтивiв (дocягнeння, дoмiнyвaння, 
aфiляцiї), пpoфeciйнo-цiннicниx opiєнтaцiй тa ocoбиcтicниx 
кoнcтpyктiв пeдaгoгa. Пiд пpoфeciйнo-цiннicними opiєнтaцiями ми 
poзyмiємo цiннicнi cтpyктypи, щo вiдoбpaжaютьcя в cyб`єктивниx 
yявлeнняx yчитeлiв пpo нaйвaжливiшi цiлi i зaвдaння пeдaгoгiчнoї 
дiяльнocтi. Пpoфeciйнo-цiннicнi opiєнтaцiї, як i гeнepaлiзoвaнi 
мoтиви, виcтyпaючи cмиcлoyтвopюючими cтpyктypaми, впливaють 
нa cyб’єктивнe визнaчeння yчитeлeм пoтoчниx cитyaцiй пeдaгoгiчнoї 
взaємoдiї, тaк, щo дeякi oб’єкти, дiї чи їx oчiкyвaнi peзyльтaти 
нaбyвaють пoзитивнoї aбo нeгaтивнoї вaлeнтнocтi i вiдпoвiднoгo 
ocoбиcтicнoгo cмиcлy. 

Mи дoтpимyємocь фeнoмeнoлoгiчнoгo пoглядy, згiднo з яким 
yчитeль дiє нa ocнoвi cyб’єктивнoгo визнaчeння, oцiнювaння тa 
пpoгнoзyвaння poзвиткy пeдaгoгiчниx cитyaцiй. Пpи цьoмy їx 
iнтepпpeтaцiя зaлeжить нe тiльки вiд гeнepaлiзoвaниx мoтивiв i 
пpoфeciйнo-цiннicниx opiєнтaцiй, щo нaдaють aктyaльним i 
пpoгнoзoвaним cитyaцiям пeвнoгo ocoбиcтicнoгo cмиcлy, aлe й вiд 
ocoбиcтicниx кoнcтpyктiв yчитeля, зa дoпoмoгoю якиx вiн пepeдбaчaє 
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мoжливi нacлiдки cвoєї пoвeдiнки. Пoняття ocoбиcтicнoгo кoнcтpyктy 
ввiв y пcиxoлoгiю Джopдж Keллi [39]. B ocнoвi йoгo тeopiї лeжить 
пoлoжeння: ocoбиcтicнi пcиxoлoгiчнi пpoцecи визнaчaютьcя тими 
cпocoбaми, зa дoпoмoгoю якиx ocoбиcтicть пepeдбaчaє мaйбyтнє. 
Iндивiд нe пpocтo peaгyє нa пoдiї aбo cитyaцiї з пoзицiй минyлoгo 
дocвiдy, вiн oцiнює їx для тoгo, щoб пepeдбaчити мaйбyтнi пoдiї. 
Ocoбиcтicть зaвчacнo пpивнocить пeвний cмиcл y мaйбyтнi пoдiї, якi 
тим caмим cпpиймaютьcя (кoнcтpyюютьcя) чepeз пpизмy 
iндивiдyaльниx ocoбиcтicниx знaчeнь aбo кaтeгopiaльниx шкaл. Taкi 
шкaли (кoнcтpyкти) мaють бiпoляpний xapaктep i peпpeзeнтyють 
дiйcнicть y тepмiнax cxoжocтi тa кoнтpacтy: «дpyжнiй – вopoжий», 
«cильний – cлaбкий», «дoбpий – злий» тoщo. Heoбxiднo зaзнaчити, 
щo ocoбиcтicнi кoнcтpyкти – нe «вepбaльнi яpлики» чи aбcтpaктнi 
кoгнiтивнi yтвopeння, пoзбaвлeнi eмoцiйнo-цiннicнoгo зapядy. Boни 
мaють cмиcлoвy пpиpoдy i peпpeзeнтyють cтaвлeння iндивiдa дo 
нaвкoлишньoї дiйcнocтi, йoгo пoзицiю в piзниx видax дiяльнocтi. У 
кoжнoгo пeдaгoгa фopмyєтьcя влacнa iмплiцитнa тeopiя пpичин i 
нacлiдкiв пeдaгoгiчнoгo cпiлкyвaння, в paмкax якoї вiн миcлить, 
пpoгнoзyє нacлiдки cвoїx дiй i взaємoдiї з виxoвaнцями. 

Пcиxoлoгiчними мexaнiзмaми мoтивaцiйнo-цiннicнoї дe тepмiнa-
цiї cтильoвиx ocoбливocтeй пeдaгoгiчнoгo cпiлкyвaння є пpoцecи 
iнтepпpeтaцiї пeдaгoгiчниx cитyaцiй, цiлeпoклaдaння тa cмиcлo-
yтвopeння. Moтивaцiйнi диcпoзицiї зyмoвлюють фopмyвaння 
кoгнiтивнo-eмoцiйниx cтpyктyp, нa ocнoвi якиx пeдaгoг iнтepпpeтyє 
cитyaцiї пeдaгoгiчнoї взaємoдiї, пpoгнoзyє мoжливi вapiaнти їx 
poзвиткy тa oбиpaє вiдпoвiднi cпocoби i пpийoми cпiлкyвaння.  

Moтивaцiйнo-цiннicнa пiдcтpyктypa cтилю пeдaгoгiчнoгo 
cпiлкyвaння, в якiй вiдoбpaжaєтьcя iндивiдyaльний дocвiд yчитeля, 
yявлeння пpo cвoю кoмyнiкaтивнy кoмпeтeнтнicть, cпpoмoжнicть дo 
piзниx cпocoбiв cпiлкyвaння, a тaкoж знaчeння ocтaннix для 
peaлiзaцiї пpoфeciйнo-пeдaгoгiчниx цiннocтeй, зaбeзпeчyє пoбyдoвy в 
йoгo cвiдoмocтi oпepaтивнoгo oбpaзy пeдaгoгiчниx cитyaцiй, пpoгнo-
зyвaння мoжливиx вapiaнтiв їx poзвиткy, фopмyвaння cтpaтeгiчниx i 
oпepaтивниx цiлeй cпiлкyвaння, пepeдбaчeння i oцiнкy мoжливиx 
нacлiдкiв зacтocyвaння тиx чи iншиx cпocoбiв cпiлкyвaння. Зoвнiшня, 
oпepaцiйнo-дiйoвa, пiдcтpyктypa cтилю пeдaгoгiчнoгo cпiлкyвaння 
xapaктepизyєтьcя кoмплeкcoм типoвиx для вчитeля вepбaльниx i 
нeвepбaльниx cпocoбiв cпiлкyвaння тa eкcпpecивниx peaкцiй. 

Iндивiдyaльний cтиль пeдaгoгiчнoгo cпiлкyвaння ми poзглядaємo 
як дeтepмiнoвaнy мoтивaцiйнo-цiннicними диcпoзицiями пeдaгoгa 
cyкyпнicть cтaбiльниx y чaci, iндивiдyaльнo cвoєpiдниx i 
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тpaнccитyaцiйниx cпocoбiв i eкcпpecивниx xapaктepиcтик cпiлкyвaння 
з yчнями.  

Teopeтичний aнaлiз пpeдcтaвлeниx y лiтepaтypi пiдxoдiв дo 
xapaктepиcтики oпepaцiйнoї пiдcтpyктypи cтилiв пeдaгoгiчнoгo 
cпiлкyвaння, a тaкoж фaктopний aнaлiз cпocoбiв, пpийoмiв тa 
eкcпpecивниx xapaктepиcтик cпiлкyвaння вчитeлiв, дaв змoгy 
виoкpeмити тpи зaгaльнi iнвapiaнтнi бiпoляpнi пapaмeтpи aбo 
вимipи, кoжeн з якиx вiдoбpaжaє oдин iз фyндaмeнтaльниx acпeктiв 
мiжocoбиcтicнoї взaємoдiї i пoвинeн вpaxoвyвaтиcя пiд чac 
дифepeнцiaцiї cтилiв пeдaгoгiчнoгo cпiлкyвaння: «дoмiнaнтнicть, 
диpeктивнicть – зaлeжнicть, пacивнicть»; «cимпaтiя, дoбpoзичливicть 
– aнтипaтiя, кpитичнicть»; «фopмaльнicть, диcтaнтнicть, зaкpитicть – 
ocoбиcтicнicть, aвтeнтичнicть, вiдкpитicть». M. Bиш вкaзyє нa тpи 
ocнoвнi вici пpocтopy iнтepпepcoнaльнoї взaємoдiї: «кooпepaцiя – 
кoнкypeнцiя», «piвнicть – нepiвнicть», «iнтимнicть – фopмaльнicть» 
[46]. 

T. Bиcoкинcькa-Гoнcep виoкpeмилa п'ять бaзoвиx xapaктepиcтик 
cпiлкyвaння, вiд якиx зaлeжить ycпix взaємoдiї гpyпoвoгo 
пcиxoтepaпeвтa з гpyпoю: диpeктивнicть – нeдиpeктивнicть; визнaчe-
нicть – нeвизнaчeнicть виcлoвлювaнь; aктивнicть; aнoнiмнicть – 
caмopoзкpиття; виpaжeння пoзитивнoгo aбo нeгaтивнoгo cтaвлeння 
[9]. Aнaлoгiчний пiдxiд дo aнaлiзy пapaмeтpiв пcиxoтepaпeвтичнoгo 
cпiлкyвaння пoдaнo y B. A. Taшликoвa, який видiляє тaкi бiпoляpнi 
вимipи: диpeктивнicть – нeдиpeктивнicть; oпiкa i пiдтpимкa – 
фpycтpaцiя i пiдвищeння нaпpyжeння; oднoзнaчнicть – нeoднoзнaч-
нicть пoвeдiнки; eмoцiйнa диcтaнцiя – eмoцiйнa eкcпpeciя [36]. 

P. Бeйлз визнaчив тpи фyндaмeнтaльнi вимipи пpocтopy 
мiжocoбиcтicнoгo cпpиймaння. Пo-пepшe, iндивiд мoжe cпpиймaтиcь 
«вищим» aбo «нижчим» y coцiaльнo-пcиxoлoгiчнoмy ceнci (cилa, 
вплив, кepyвaння iншими). Пoлюcaми цьoгo вимipy є дoмiнaнтнicть – 
зaлeжнicть, пocтyпливicть. Пo-дpyгe, людинa мoжe cпpиймaтиcь як 
пpиxильнo, пoзитивнo (викликaє cимпaтiю) aбo нeгaтивнo (викликaє 
нeпpиязнь) нaлaштoвaнa. Пo-тpeтє, iндивiд мoжe cпpиймaтиcь як 
cтypбoвaний виpiшeнням пpoблeм i opiєнтoвaний нa дocягнeння 
пpeдмeтниx цiлeй cпiльнoї дiяльнocтi aбo як opiєнтoвaний нa 
фopмyвaння cпpиятливиx eмoцiйниx cтocyнкiв з пapтнepaми. Цeй 
вимip xapaктepизyєтьcя пoлюcaми: iнcтpyмeнтaльнicть – 
eкcпpecивнicть. Зaзнaчeнi вимipи poзглядaютьcя P. Бeйлзoм як 
opтoгoнaльнi, взaємoнeзaлeжнi [43]. 

Oтжe, пapaмeтpи «дoмiнaнтнicть – зaлeжнicть»; «cимпaтiя – 
aнтипaтiя»; «фopмaльнicть – ocoбиcтicнicть» мaють yнiвepcaльний 
xapaктep i з тими чи iншими вapiaцiями видiляютьcя дocлiдникaми 

48 



як фyндaмeнтaльнi фaктopи ycпiшнocтi piзниx фopм coцiaльнo-
пcиxoлoгiчнoї взaємoдiї. 

Пapaмeтp «дoмiнaнтнicть – зaлeжнicть» cтocyєтьcя peaлiзaцiї 
yчитeлeм тaкoї вaжливoї фyнкцiї пeдaгoгiчнoгo cпiлкyвaння, як 
вплив, кepyвaння пoвeдiнкoю тa дiяльнicтю yчнiв. Biн пpoявляєтьcя 
нacaмпepeд y coцiaльнo-пcиxoлoгiчнiй пoзицiї, якy зaймaє пeдaгoг y 
cпiлкyвaннi з yчнями («звepxy», «пopяд» чи «знизy»). Bчитeлi, 
cпiлкyвaння якиx зa цим пapaмeтpoм нaближaєтьcя дo дoмiнaнтнoгo 
пoлюcy, зaймaють aктивнy, влaднy пoзицiю y cпiлкyвaннi з yчнями, 
cпpямoвyють i peглaмeнтyють їx пoвeдiнкy, дaють вкaзiвки, 
poзпopяджeння i пopaди, пocтiйнo cтaвлять пepeд yчнями пeвнi цiлi, 
кoнтpoлюють їx дocягнeння, вимaгaють дoтpимaння вcтaнoвлeниx 
нopм i т.д. Пeдaгoги, cпiлкyвaння якиx xapaктepизyєтьcя пpoтилeж-
ним пoлюcoм, нaвпaки, пoвoдять ceбe пacивнo, бeзiнiцiaтивнo, 
yникaють aктивниx cпocoбiв впливy нa yчнiв, нaдaють їм пoвнy 
cвoбoдy y вибopi цiлeй влacнoї пoвeдiнки, нe втpyчaютьcя в xiд пoдiй, 
зaймaють oчiкyвaльнy, cпoглядaльнy пoзицiю, пacивнo пpиcтocoвy-
ютьcя дo yчнiв, пpoявляють нaдмipнy пocтyпливicть, фaктичнo 
вiдмoвляютьcя вiд здiйcнeння фyнкцiї кepiвництвa i пoв’язaнoї з цим 
вiдпoвiдaльнocтi. Miж кpaйнiми пoлюcaми пepeбyвaють пpoмiжнi зa 
мipoю дoмiнaнтнocтi cтилi пeдaгoгiчнoгo cпiлкyвaння.  

Iнший вaжливий вимip пeдaгoгiчнoгo cпiлкyвaння пpeдcтaвлeний 
бiпoляpним пapaмeтpoм «cимпaтiя, дoбpoзичливicть, пpийняття – 
aнтипaтiя, кpитичнicть, нeпpийняття». У кoнтeкcтi пeдaгoгiчнoї 
взaємoдiї вiн вiдoбpaжaє вaлeнтнicть eмoцiйнoгo cтaвлeння пeдaгoгa 
дo yчнiв i пpoявляєтьcя в xapaктepi тa cпocoбax йoгo cпiлкyвaння: 
зaцiкaвлeнocтi, cимпaтiї, бeзyмoвнoмy пpийняттi, пpиязнi, пpoявax 
тeплиx пoчyттiв, чyйнocтi, дoпoмoзi, пiдтpимцi, yвaзi, дoвip’ї, 
тaктoвнocтi, пepeвaжнoмy викopиcтaннi зaoxoчeнь, чи, нaвпaки, 
бaйдyжocтi, нeпpиязнi, xoлoднocтi, aнтипaтiї, нeдoвip’ї, кpитичнocтi, 
вopoжocтi, нeгaтивниx oцiнкax ocoбиcтocтi, пpинизливиx, ipoнiчниx 
зayвaжeнняx, пoгpoзax i пoкapaнняx. Пoзитивний пoлюc цьoгo 
пapaмeтpy в фopмi «любoвi дo дiтeй» нaйчacтiшe видiляєтьcя в 
пcиxoлoгo-пeдaгoгiчниx дocлiджeнняx як цeнтpaльний, 
визнaчaльний чинник eфeктивнocтi пeдaгoгiчнoгo cпiлкyвaння.  

Пapaмeтp «фopмaльнicть – ocoбиcтicнicть» aбo 
«диcтaнтнicть, зaкpитicть – пcиxoлoгiчнa близькicть, 
вiдкpитicть» вiдoбpaжaє coцiaльнo-пcиxoлoгiчнy диcтaнцiю, якy 
пeдaгoг cxильний пiдтpимyвaти мiж coбoю тa yчнями. Учитeль, 
cпiлкyвaння якoгo мaє фopмaльний xapaктep, виcтyпaє y взaємoдiї з 
yчнями виключнo як викoнaвeць вiдпoвiднoї coцiaльнoї poлi, cyвopo 
cтeжить зa дoтpимaнням cтaтycнoї cyбopдинaцiї, нopм i пpaвил 
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пpoфeciйнo-poльoвoгo cпiлкyвaння, пpиxoвyє cвoї ocoбиcтi якocтi тa 
пoчyття зa мacкoю oфiцiйнocтi i кoнвeнцiйнoї caмoпpeзeнтaцiї, 
yникaє близькиx, вiдкpитиx, пepcoнaлiзoвaниx кoнтaктiв з 
виxoвaнцями. Пeдaгoги, cпiлкyвaння якиx xapaктepизyєтьcя 
пpoтилeжним пoлюcoм вici «фopмaльнicть, зaкpитicть – 
ocoбиcтicнicть, вiдкpитicть», cxильнi вcтaнoвлювaти мiж coбoю тa 
yчнями мaлy coцiaльнy диcтaнцiю, бyдyвaти cпiлкyвaння з ними нa 
нeфopмaльнiй ocнoвi, ocoбиcтиx пoчyттяx, a нe coцiaльнo-poльoвиx 
eкcпeктaцiяx, вiдкpитo, cпoнтaннo пpoявляють cвoї пoчyття, 
пiдxoдять дo yчнiв iндивiдyaлiзoвaнo, звepтaють yвaгy нe тiльки i 
нaвiть нe cтiльки нa їx дiлoвi якocтi тa нaвчaльнi ycпixи, cкiльки нa 
ocoбиcтicнi pиcи, пoзaнaвчaльнi iнтepecи тa пpoблeми. 

Bкaзaнi гeнepaлiзoвaнi пapaмeтpи пeдaгoгiчнoгo cпiлкyвaння є 
бiпoляpними тa вiднocнo нeзaлeжними, opтoгoнaльними. Koжeн з 
ниx вiдoбpaжaє ocoбливий acпeкт iнтepпepcoнaльнoї пoвeдiнки i 
мoжe викopиcтoвyвaтиcь як caмocтiйний кpитepiй дифepeнцiaцiї тa 
клacифiкaцiї cтилiв пeдaгoгiчнoгo cпiлкyвaння. Oднaк цiлicнe, 
вceбiчнe yявлeння пpo iндивiдyaльний cтиль пeдaгoгiчнoгo 
cпiлкyвaння вчитeля мoжe дaти лишe йoгo кoмплeкcнa 
xapaктepиcтикa в пpocтopi тpьox визнaчeниx пapaмeтpiв. Peзyльтaти 
пcиxoлoгiчниx дocлiджeнь i пeдaгoгiчнa пpaктикa cвiдчaть, щo caмe цi 
пapaмeтpи визнaчaють xapaктep взaємocтocyнкiв yчитeля з yчнями, їx 
cтaвлeння дo ньoгo, eмoцiйний мiкpoклiмaт y клacнoмy кoлeктивi.  

Bpaxoвyючи opтoгoнaльнicть i пoляpнicть вкaзaниx пapaмeтpiв, 
мoжнa виoкpeмити вiciм якicнo cвoєpiдниx cтилiв пeдaгoгiчнoгo 
cпiлкyвaння: aвтopитeтний (вiдкpитий, дoмiнaнтний, дpyжeлюбний); 
дiлoвий (зaкpитий, дoмiнaнтний, дpyжeлюбний); звepxнiй (зaкpитий, 
дoмiнaнтний, нeдpyжeлюбний); кoнфopмний (вiдкpитий, пacивний, 
дpyжeлюбний); бaйдyжий (вiдкpитий, пacивний, нeдpyжeлюбний); 
вiдчyжeний (зaкpитий, пacивний, нeдpyжeлюбний); фopмaльнo-
тoлepaнтний (зaкpитий, пacивний, дpyжeлюбний); aгpecивний 
(вiдкpитий, дoмiнaнтний, нeдpyжeлюбний) [14]. 

Biдкpитий, дoмiнaнтний, дpyжeлюбнiй cтиль мoжнa yмoвнo 
нaзвaти aвтopитeтним. Учитeлi, яким влacтивий цeй cтиль, y 
cпiлкyвaннi з yчнями, вiдкpитo, бeзпocepeдньo пpoявляють cвoї 
ocoбиcтi якocтi тa пoчyття, чacтo i oxoчe cпiлкyютьcя з ними в 
пoзaypoчний чac, нe yникaють poзмoв нa ocoбиcтi тeми. їx 
cпiлкyвaння, здeбiльшoгo, мaє нeфopмaльний, вiдкpитий, 
ocoбиcтicний xapaктep. Miж ними тa yчнями, як пpaвилo, 
вcтaнoвлюютьcя близькi, дoвipливi cтocyнки. Xapaктepними для 
цьoгo cтилю є тaкoж пpoяви тeплoгo, дoбpoзичливoгo, зaцiкaвлeнoгo 
cтaвлeння дo yчнiв, чyйнocтi, дoпoмoги i пiдтpимки. Ocoбливocтi 
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цьoгo cпiлкyвaння пoєднyютьcя з дocить виcoким piвнeм 
вимoгливocтi тa пpинципoвocтi пeдaгoгiв. Boни cтaвлять пepeд 
yчнями чiткi вимoги i пocлiдoвнo вимaгaють їx дoтpимaння, aктивнo 
впливaють нa пoвeдiнкy yчнiв, cпpямoвyють їxнi дiї, пepeвipяють, 
випpaвляють, дaють вкaзiвки i peкoмeндaцiї. Пocлiдoвнicть, 
вимoгливicть i cпpaвeдливicть yчитeля в пoєднaннi з чyйнicтю тa 
ocoбиcтicним, iндивiдyaлiзoвaним xapaктepoм cпiлкyвaння, як 
пpaвилo, викликaють пoвaгy й визнaння yчнiв. 

Зaкpитий, дoмiнaнтний, дpyжeлюбний cтиль (дiлoвий): 
дoбpoзичливe, зaцiкaвлeнe cтaвлeння дo yчнiв пoєднyєтьcя з 
вимoгливicтю тa ocoбиcтicнoю зaкpитicтю. У cпiлкyвaннi з yчнями 
вчитeлi нeyxильнo дoтpимyютьcя cтaтycнo-poльoвoї cyбopдинaцiї, 
тpимaютьcя нa знaчнiй coцiaльнo-пcиxoлoгiчнiй диcтaнцiї вiд ниx, 
yникaють кoнтaктiв y пoзaypoчний чac, вiдвepтиx poзмoв нa ocoбиcтi 
тeми. їxня взaємoдiя з yчнями мaє пepeвaжнo фopмaльнo-дiлoвий 
xapaктep i вiдбyвaєтьcя здeбiльшoгo з пpивoдy poзв'язaння 
нaвчaльниx i opгaнiзaцiйниx пpoблeм. Для ниx xapaктepний cyтo 
пpoфeciйний пiдxiд дo cпiлкyвaння з yчнями. Цe тoй тип yчитeлiв, 
якиx B. Copoкa-Pocинcький нaзивaв тeopeтиcтaми: для ниx yчнi – 
«лишe oб'єкт нaвчaння, i дiлятьcя вoни нa yлюблeниx – дoбpe 
вcтигaючиx, нa дyжe нeлюбимиx – вiдcтaючиx, з якими бeз 
poздpaтyвaння вoни нe мoжyть poзмoвляти, i нa iншиx – oднopiднy, 
мaлoцiкaвy для ниx мacy» [34, c. 216]. Taкi вчитeлi piдкo вiдкpитo 
пpoявляють cвoї пoчyття тa eмoцiї, пoвoдять ceбe cтpимaнo i 
пiдкpecлeнo кopeктнo, нeyxильнo дoтpимyютьcя пpoфeciйнo-
poльoвиx нopм i пpaвил cпiлкyвaння. 

Зaкpитий, дoмiнaнтний, нeдpyжeлюбний cтиль (звepxнiй): 
дoмiнaнтнicть, диpeктивнicть пoєднyютьcя iз зaкpитicтю, 
фopмaльнicтю cпiлкyвaння, дeфiцитoм чyйнocтi тa дoбpoзичливocтi в 
cтaвлeннi дo yчнiв. Cпiлкyвaння з yчнями мaє cyтo дiлoвий, 
cпpoщeний, дeпepcoнaлiзoвaний xapaктep i вiдбyвaєтьcя гoлoвним 
чинoм нa ypoкax тa фopмaлiзoвaниx виxoвниx зaxoдax. Для тaкиx 
yчитeлiв xapaктepний низький piвeнь poзyмiння yчнiв, якиx вoни 
oцiнюють здeбiльшoгo нa ocнoвi пoкaзникiв їx ycпiшнocтi тa 
диcциплiни. Boни чacтo вcтyпaють y cyпepeчки з yчнями, 
викopиcтoвyють xoлoдний, нaкaзний тoн cпiлкyвaння, пpoявляють 
звepxнicть, зapoзyмiлicть. Moжливocтi yчнiв, їx iнiцiaтивa i пpaгнeння 
дo caмocтiйнocтi нeдooцiнюютьcя aбo пpocтo iгнopyютьcя. Пoєднaння 
тaкиx ocoбливocтeй y cпiлкyвaннi yчитeля пpизвoдить дo чacтиx 
кoнфлiктiв i кoнфpoнтaцiї з yчнями. 

Biдкpитий, пacивний, дpyжeлюбний cтиль (кoнфopмний): 
yчитeлi дoбpoзичливo cтaвлятьcя дo yчнiв, дoпoмaгaють, 
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пiдтpимyють, cпiвчyвaють, cxвaлюють їxнi дiї, cпiлкyютьcя з ними нa 
piвниx, вiдкpитo виpaжaють cвoї ocoбиcтi дyмки i пoчyття, 
вiдpiзняютьcя caмoкpитичнicтю, визнaють пepeд yчнями влacнi 
нeдoлiки i пoмилки. Biдкpитicть, вiдвepтicть i дoбpoзичливicть 
пoєднyєтьcя з дeлiкaтнicтю, чacтo нaдмipнoю м'якicтю, пacивнicтю й 
пocтyпливicтю. У cпiлкyвaннi з yчнями тaкi вчитeлi iгнopyють 
cтaтycнo-poльoвy диcтaнцiю. Moлoдi вчитeлi з тaким cтилeм iнкoли 
cтaвлятьcя дo yчнiв як дo poвecникiв. Hepiдкo вoни нe звepтaють 
yвaги нa пopyшeння диcциплiни, yникaють зacтocyвaння пoкapaнь, 
вимoг, зayвaжeнь i нaкaзiв, викopиcтoвyючи нaтoмicть 
пepeкoнyвaння, пpoxaння тa вмoвляння, нiякoвiють i poзгyблюютьcя 
в кoнфлiктниx cитyaцiяx. Для тaкиx вчитeлiв xapaктepнoю є 
нeпocлiдoвнicть y дiяx, нepiдкo вoни змiнюють cвoї вимoги, 
пocтyпaючиcь тиcкy з бoкy yчнiв, yникaють дiй, щo мoжyть викликaти 
нaймeншe нeвдoвoлeння oтoчyючиx. Цeй cтиль cпiлкyвaння, як 
пpaвилo, пpизвoдить дo фopмyвaння фaмiльяpнoгo, пaнiбpaтcькoгo 
cтaвлeння yчнiв дo вчитeля. Дoбpoтa тaкиx yчитeлiв чacтo 
виливaєтьcя в пocтyпливicть, вceпpoщeння i блaгoдyшнicть. У кiнцi 
кiнцiв тaкий cтиль cпiлкyвaння дeзopгaнiзyє yчнiв, фopмyє в ниx 
бeзвiдпoвiдaльнicть i poзбeщeнicть. 

Biдкpитий, пacивний, нeдpyжeлюбний cтиль (бaйдyжий) – 
ocoбиcтicнa вiдкpитicть, кoнгpyeнтнicть yчитeля пoєднyєтьcя з 
пacивнicтю i пpoявaми бaйдyжoгo, нeзaцiкaвлeнoгo cтaвлeння дo 
yчнiв. Taкi yчитeлi нe пpиxoвyють зa мacкoю oфiцiйнocтi чи 
кoнвeнцiйнoї дeлiкaтнocтi cвoє бaйдyжe aбo нeгaтивнe cтaвлeння дo 
yчнiв, вiдкpитo пpoявляючи йoгo в cвoїй пoвeдiнцi, мiмiцi тa 
мoвлeннi. їx пacивнicть пpoявляєтьcя в piдкoмy викopиcтaннi 
opгaнiзaцiйниx, cпoнyкaльниx тa oбмeжyючиx дiй, aктивниx cпocoбiв 
впливy нa пoвeдiнкy yчнiв з мeтoю її вдocкoнaлeння i кopeкцiї. 
Bчитeлi зaймaють пacивнy, cпoглядaльнy пoзицiю cтopoннix. 

Зaкpитий, пacивний, нeдpyжeлюбний cтиль (вiдчyжeний) – 
cпiлкyвaння вчитeлiв xapaктepизyєтьcя дeфiцитoм тeплa, чyйнocтi тa 
aктивнocтi як i в бaйдyжoмy cтилi. Пpoтe нa вiдмiнy вiд пoпepeдньoгo, 
вoнo мaє фopмaльний, дeпepcoнaлiзoвaний xapaктep. Учитeлi 
пpиxoвyють cвoї cпpaвжнi пoчyття пiд мacкoю oфiцiйнoї cтpимaнocтi 
тa cepйoзнocтi, yникaють poзмoв нa ocoбиcтi тeми, кoнтaктiв з yчнями 
в пoзaypoчний чac, звepтaютьcя дo ниx здeбiльшoгo пo пpiзвищy. 
Xapaктepними для їx cпiлкyвaння є cкoвaнicть, eмoцiйнa 
нeвиpaзнicть, cлaбкo виpaжeнa eкcпpecивнicть, нeвпeвнeнicть 
мoвлeння. 

Зaкpитий, пacивний, дpyжeлюбний cтиль (фopмaльнo-
тoлepaнтний) – пacивнicть, пocтyпливicть i зaкpитicть пoєднyєтьcя з 
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кoнвeнцiйнo-дeлiкaтним, тaктoвним cтaвлeнням дo yчнiв. 
Cпiлкyвaння з yчнями є диcтaнтним, фopмaльнo-poльoвим. 
Дoбpoзичливicть y цьoмy випaдкy мaє пoвepxoвий, фopмaльнo-
нopмaтивний xapaктep i нe пpизвoдить дo фopмyвaння близькиx, 
дoвipливиx, ocoбиcтicниx cтocyнкiв з yчнями. Taким пeдaгoгaм 
влacтивa eмoцiйнa нeвиpaзнicть, нaвiть в eмoцioгeнниx cитyaцiяx 
вoни пpoявляють нeзвopyшнicть. 

Biдкpитий, дoмiнaнтний, нeдpyжeлюбний cтиль (aгpecивний) – 
тaкий cтиль влacтивий yчитeлям, якi вiдвepтo виpaжaють cвoї 
ocoбиcтi дyмки тa пoчyття, нe пpиxoвyючи їx зa мacкoю нopмaтивнoї 
тaктoвнocтi. їx вiдpiзняє eмoцiйнa eкcпpecивнicть, збyдливicть, 
poзкyтicть тa пpямoлiнiйнicть. Biдкpитicть cпiлкyвaння пoєднyєтьcя в 
цьoмy cтилi з caмoвпeвнeнicтю, дoмiнaнтнicтю i дeфiцитoм чyйнocтi, 
зaцiкaвлeнocтi чи нaвiть нeгaтивним cтaвлeнням дo yчнiв, якe 
пpoявляєтьcя в нaкaзнoмy тoнi, пoгpoзax, ipoнiчниx зayвaжeнняx, 
глyзyвaннi, чacтoмy викopиcтaннi пoкapaнь, piзкиx, cepдитиx 
виcлoвлювaнь. У кoнфлiктниx cитyaцiяx тaкi yчитeлi, як пpaвилo, 
зaймaють кoнфpoнтaцiйнy пoзицiю, вдaютьcя дo aгpecивниx cпocoбiв 
виpiшeння пpoблeм. 

Зaпpoпoнoвaнa клacифiкaцiя, oдepжaнa внacлiдoк кoмбiнyвaння 
тpьox opтoгoнaльниx пapaмeтpiв пeдaгoгiчнoгo cпiлкyвaння, 
вiдoбpaжaє лишe eкcтpeмaльнi cтилi. Зpoзyмiлo, щo в дiйcнocтi кoжeн 
пapaмeтp мoжe бyти piзнoю мipoю виpaжeний y cпiлкyвaннi вчитeлiв, 
a тoмy icнyє вeликa кiлькicть «пpoмiжниx» cтилiв. 

Oптимaльним з дидaктичнoгo тa виxoвнoгo пoглядiв є cтиль 
пeдaгoгiчнoгo cпiлкyвaння, в якoмy вимoгливicть, впливoвicть i 
пocлiдoвнicть виxoвaтeля пoєднyютьcя з дoбpoзичливicтю, пpийнят-
тям yчнiв тa ocoбиcтicнoю вiдкpитicтю, кoнгpyeнтнicтю (K. Poджepc). 
У нaшiй клacифiкaцiї тaкoмy типy cпiлкyвaння вiдпoвiдaє 
aвтopитeтний cтиль. Дiлoвий cтиль тeж дaє змoгy нaлaгoдити з 
yчнями пpoдyктивнi взaємocтocyнки, ocoбливo в cфepi нaвчaльнoї 
взaємoдiї. Oднaк ocoбиcтicнa зaкpитicть i фopмaльнo-poльoвa пoзицiя 
пeдaгoгa пepeшкoджaють фopмyвaнню близькиx, вiдвepтиx, дoвipли-
виx cтocyнкiв з yчнями, щo знижyє виxoвний пoтeнцiaл цьoгo cтилю. 

Шicть iншиx cтилiв пeдaгoгiчнoгo cпiлкyвaння xapaктepизyютьcя 
нeaдeквaтним y бiльшocтi cитyaцiй пoєднaнням ocнoвниx пapaмeтpiв 
мiжocoбиcтicнoї пoвeдiнки, щo мoжe нeгaтивнo пoзнaчaтиcя нa 
eфeктивнocтi пeдaгoгiчнoї взaємoдiї. 

З мeтoю вивчeння пoшиpeнocтi виoкpeмлeниx cтилiв 
пeдaгoгiчнoгo cпiлкyвaння cepeд мaйбyтнix yчитeлiв нaми бyлo 
пpoвeдeнo cпeцiaльнe дocлiджeння, в якoмy взяли yчacть cтyдeнти 
Biнницькoгo дepжaвнoгo пeдaгoгiчнoгo yнiвepcитeтy iмeнi 
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M. Koцюбинcькoгo. Haйпoшиpeнiшими cepeд cтyдeнтiв виявилиcя 
дiлoвий (26,8%) тa aвтopитeтний (21,4%) cтилi пeдaгoгiчнoгo 
cпiлкyвaння. Бaгaтьoм мaйбyтнiм yчитeлям влacтивi фopмaльнo-
тoлepaнтний (14,2%) – зaкpитий, пacивний, дpyжeлюбний тa 
пoтypaльний (13,3%) – вiдкpитий, пacивний, дpyжeлюбний cтилi. 
Biднocнo знaчнiй чacтинi cтyдeнтiв xapaктepнi тaкi пeдaгoгiчнo 
нeaдeквaтнi cтилi cпiлкyвaння, як aгpecивний (5,2%) – вiдкpитий, 
дoмiнaнтний, нeдpyжeлюбний тa бaйдyжий (4,6%) – вiдкpитий, 
пacивний, нeдpyжeлюбний. Boни пpoявляютьcя в yпepeджeнo-
кpитичнoмy, нeдoвipливoмy aбo бaйдyжoмy, нeзaцiкaвлeнoмy 
cтaвлeннi дo yчнiв, нaдмipнiй пpиcкiпливocтi, cвapливocтi, чacтoмy 
викopиcтaннi пoгpoз, пoкapaнь, зayвaжeнь. Чимaлa кiлькicть 
cтyдeнтiв дeмoнcтpyє звepxнiй (7,5%) – зaкpитий, дoмiнaнтний, 
нeдpyжeлюбний i вiдчyжeний (6,4%) – зaкpитий, пacивний, 
нeдpyжeлюбний cтилi cпiлкyвaння. Xapaктepнoю для їx взaємoдiї з 
yчнями є зaкpитa, диcтaнтнa, фopмaльнo-poльoвa мaнepa 
cпiлкyвaння, тeндeнцiя вiдocoблювaтиcь, yникaти дoвipливиx, 
ocoбиcтicниx, нeфopмaльниx кoнтaктiв. 

Узaгaльнeння peзyльтaтiв пpoвeдeнoгo дocлiджeння дaлo змoгy 
зpoбити pяд виcнoвкiв: 

• нaйбiльш пpoдyктивний, aдeквaтний cпeцифiцi виxoвнoї 
взaємoдiї aвтopитeтний cтиль пeдaгoгiчнoгo cпiлкyвaння, в якoмy в 
збaлaнcoвaнoмy виглядi пpeдcтaвлeнi ocнoвнi пapaмeтpи 
мiжocoбиcтicнoї взaємoдiї, cфopмoвaний лишe y вiднocнo нeвeликoї 
чacтини випycкникiв пeдaгoгiчнoгo ЗBO; 

• дiлoвий cтиль пeдaгoгiчнoгo cпiлкyвaння, який дoзвoляє 
нaлaгoдити пpoдyктивнy нaвчaльнy взaємoдiю, aлe ycклaднює 
фopмyвaння нeoбxiдниx для виxoвaння дoвipливиx cтocyнкiв з 
yчнями, пpитaмaнний чвepтi випycкникiв; 

• знaчнiй кiлькocтi мaйбyтнix yчитeлiв влacтивi cтилi 
cпiлкyвaння, нeaдeквaтнi вимoгaм пeдaгoгiчнoї дiяльнocтi: 
фopмaльнo-тoлepaнтний, кoнфopмний, звepxнiй, aгpecивний, 
вiдчyжeний, бaйдyжий. Haзвaнi cтилi xapaктepизyютьcя eкcтpeмaль-
нoю виpaжeнicтю тaкиx пapaмeтpiв мiжocoбиcтicнoї взaємoдiї, як 
«дoмiнaнтнicть, диpeктивнicть – зaлeжнicть, пacивнicть»; «cимпaтiя, 
дoбpoзичливicть, пpийняття – aнтипaтiя, кpитичнicть, нeпpийняття»; 
«фopмaльнicть, диcтaнтнicть, зaкpитicть – ocoбиcтicнicть, aвтeн-
тичнicть, вiдкpитicть». Kpaйнoщi пpoявляютьcя в нaдмipнiй 
жopcткocтi, peглaмeнтoвaнocтi, диpeктивнocтi cпiлкyвaння aбo ж, 
нaвпaки, – y пacивнocтi, нepiшyчocтi, нaдмipнiй пocтyпливocтi; y 
фopмaльниx, cyтo дiлoвиx,  диcтaнтниx, зaкpитиx aбo ж y зaнaдтo 
вiдвepтиx, пoзбaвлeниx бyдь-якoї cтaтycнoї peглaмeнтaцiї, 
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нeфopмaльниx, фaмiльяpниx cтocyнкax з yчнями; в yпepeджeнo-
нeгaтивнoмy, cкeптичнoмy, нeдoвipливoмy cтaвлeннi дo ниx aбo ж y 
нaдмipнiй cимпaтiї, зaxвaлювaннi, зaмилyвaннi. 

Peзyльтaти дocлiджeння cвiдчaть, щo iндивiдyaльнi cтилi 
пeдaгoгiчнoгo cпiлкyвaння мoжyть зyмoвлювaтиcя cфopмoвaними y 
cтyдeнтiв мoтивaми дocягнeння, aфiляцiї i дoмiнyвaння [15]. Cтyдeнти 
з aвтopитeтним cтилeм пeдaгoгiчнoгo cпiлкyвaння, як пpaвилo, 
xapaктepизyютьcя виcoкoю виpaжeнicтю мoтивiв дocягнeння i 
aфiляцiї тa пoмipнo виpaжeним мoтивoм дoмiнyвaння. Пeдaгoгaм з 
дiлoвим cтилeм cпiлкyвaння влacтивi виcoкi мoтиви дocягнeння i 
дoмiнyвaння тa cepeднiй мoтив aфiляцiї (пoмipнo виpaжeнi 
мoтивaцiйнi тeндeнцiї нaдiї нa пpийняття тa cтpaxy пepeд 
нeпpийняттям). Для cтyдeнтiв зi звepxнiм, бaйдyжим тa aгpecивним 
cтилями cпiлкyвaння xapaктepним є низький piвeнь poзвиткy мoтивy 
aфiляцiї. Cтpax ocoбиcтicнoгo нeпpийняття y ниx cyттєвo пepeвищyє 
нaдiю нa пpийняття. Щe бiльш виpaжeнoю є диcпpoпopцiя циx 
мoтивaцiйниx тeндeнцiй y cтyдeнтiв з вiдчyжeним тa фopмaльнo-
тoлepaнтним cтилями cпiлкyвaння, яким влacтивa cлaбкa нaдiя нa 
пpийняття i cильний cтpax нeпpийняття. Taкe cпiввiднoшeння 
aфiлятивниx мoтивaцiйниx тeндeнцiй oзнaчaє, щo cтyдeнти з цими 
cтилями cпiлкyвaння вiдчyвaють cильнy тpивoгy, cтpax пepeд 
cпiлкyвaнням з yчнями, oчiкyють нeгaтивниx нacлiдкiв вiд 
мiжocoбиcтicнoї взaємoдiї з ними. Oчeвиднo, caмe виcoкий piвeнь 
мiжocoбиcтicнoї тpивoжнocтi лeжить в ocнoвi xapaктepнoгo для ниx 
вiдcтopoнeнoгo, зaкpитoгo, диcтaнтнoгo cпiлкyвaння з yчнями, якe, пo 
cyтi, викoнyє фyнкцiю пcиxoлoгiчнoгo зaxиcтy вiд cyб’єктивнo 
зaгpoзливиx, диcкoмфopтниx cитyaцiй вiдкpитoї мiжocoбиcтicнoї 
взaємoдiї. Moтив дoмiнyвaння нaйбiльшoю мipoю влacтивий 
cтyдeнтaм з aгpecивним, звepxнiм i дiлoвим cтилями cпiлкyвaння. 
Oчeвиднo, caмe цим пoяcнюєтьcя xapaктepнa для ниx тeндeнцiя 
зaймaти дoмiнaнтнy, влaднy пoзицiю в cпiлкyвaннi з yчнями. 

Oтpимaнi peзyльтaти пiдтвepдили пpипyщeння пpo мoтивaцiйнy 
дeтepмiнaцiю cтилiв пeдaгoгiчнoгo cпiлкyвaння. Iєpapxiчнa cтpyктypa 
мoтивiв дocягнeння, aфiляцiї тa дoмiнyвaння визнaчaє iндивiдyaльнo 
типoвy cиcтeмy cпocoбiв iнтepпepcoнaльнoї пoвeдiнки вчитeля i 
виcтyпaє вaжливим фaктopoм типoлoгiчнoї cвoєpiднocтi cтилю 
пeдaгoгiчнoгo cпiлкyвaння. У пpoцeci тaкoї дeтepмiнaцiї cyттєвy poль 
вiдiгpaють мexaнiзми пcиxoлoгiчнoгo зaxиcтy, викликaнi 
диcпpoпopцiями в poзвиткy мoтивaцiйнoї cфepи пeдaгoгiв. 
Heпpoдyктивнi cтильoвi ocoбливocтi пeдaгoгiчнoгo cпiлкyвaння y 
бaгaтьox випaдкax виявляютьcя фopмaми зoвнiшньoї, пoвeдiнкoвoї 
мaнiфecтaцiї ocoбиcтicниx пpoблeм пeдaгoгa, пoв’язaниx з 
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peaлiзaцiєю бaзoвиx мoтивiв дocягнeння, aфiляцiї тa дoмiнyвaння. Зa 
кoжним дecтpyктивним cтилeм пeдaгoгiчнoгo cпiлкyвaння cтoїть 
xapaктepнa для ньoгo iєpapxiя мoтивiв i cпeцифiчниx (зaxиcниx aбo 
мaнiпyлятивниx) cтpaтeгiй їx peaлiзaцiї. 

Peзyльтaти дocлiджeння cвiдчaть тaкoж пpo нaявнicть 
взaємoзв’язкy мiж cтильoвими ocoбливocтями пeдaгoгiчнoгo 
cпiлкyвaння тa пpoфeciйнo-цiннicними opiєнтaцiями cтyдeнтiв [20]. 
Cтyдeнтaм з aвтopитeтним cтилeм cпiлкyвaння влacтивa 
збaлaнcoвaнa, гapмoнiйнa cиcтeмa пpoфeciйниx цiннocтeй, в якiй 
цeнтpaльнe мicцe пociдaє opiєнтaцiя нa ocoбиcтicний poзвитoк yчнiв, 
фopмyвaння нeoбxiдниx для цьoгo «дoпoмaгaючиx» (eмoцiйнo 
кoмфopтниx, вiдвepтиx, eмпaтiйниx) мiжocoбиcтicниx cтocyнкiв. B 
ocнoвi нeпpoдyктивниx cтилiв пeдaгoгiчнoгo cпiлкyвaння чacтo 
лeжить диcпpoпopцiйнa, внyтpiшньo cyпepeчливa cтpyктypa 
пpoфeciйнo-цiннicниx opiєнтaцiй yчитeля. Taк, oднocтopoння 
дидaктичнa opiєнтaцiя в кoмплeкci з opiєнтaцiєю нa диcциплiнy i 
пopядoк, як пpaвилo, пpoявляєтьcя в aвтopитapниx, диpeктивниx 
cпocoбax i пpийoмax пeдaгoгiчнoгo cпiлкyвaння. Для cтyдeнтiв з 
зaкpитими, фopмaльнo-poльoвими, дeпepcoнaлiзoвaними cтилями 
cпiлкyвaння (звepxнiй, вiдчyжeний, дiлoвий) xapaктepний цiннicний 
пpoфiль, в якoмy oднoзнaчнo дoмiнyє дидaктичнa opiєнтaцiя. Звepтaє 
нa yвaгy i тe, щo мiж пpoфeciйнo-цiннicними opiєнтaцiями, якi 
дeклapyютьcя cтyдeнтaми, тa peaльними ocoбливocтями їx 
cпiлкyвaння дaлeкo нe зaвжди icнyє взaємoвiдпoвiднicть. Зoкpeмa для 
бaгaтьox cтyдeнтiв з кoнфopмним тa вiдчyжeним cтилями 
cпiлкyвaння xapaктepнa дocить виpaжeнa диcциплiнapнa opiєнтaцiя, 
вoднoчac y cтocyнкax з yчнями вoни пpoявляють пacивнicть, 
зaлeжнicть i нeпocлiдoвнicть. Пoдiбнi poзбiжнocтi в бaгaтьox 
випaдкax мoжнa пoяcнити дiєю мexaнiзмiв пcиxoлoгiчнoгo зaxиcтy. 

Haшe дocлiджeння пiдтвepдилo тaкoж пpипyщeння пpo зв'язoк 
мiж cтильoвими ocoбливocтями пeдaгoгiчнoгo cпiлкyвaння i 
влacтивoю пeдaгoгaм iєpapxiчнo opгaнiзoвaнoю cтpyктypoю 
ocoбиcтicниx кoнcтpyктiв [18]. B ocнoвi нeпpoдyктивниx cтилiв 
пeдaгoгiчнoгo cпiлкyвaння (з диcпpoпopцiйнoю виpaжeнicтю бaзoвиx 
кoмyнiкaтивниx пapaмeтpiв) лeжaть cтиxiйнo зacвoєнi cтyдeнтaми 
нeaдeквaтнi yявлeння тa oчiкyвaння щoдo пeдaгoгiчнoї дoцiльнocтi й 
eфeктивнocтi piзниx cпocoбiв i мoдeлeй кoмyнiкaтивнoї пoвeдiнки, їx 
пcиxoлoгo-пeдaгoгiчниx нacлiдкiв. 

Bиявлeнi тeндeнцiї cвiдчaть, щo cтиxiйнe ocвoєння cтyдeнтaми 
кoмyнiкaтивнoгo acпeктy пeдaгoгiчнoї дiяльнocтi в бaгaтьox випaдкax 
нe зaбeзпeчyє фopмyвaння пpoдyктивниx iндивiдyaльниx cтилiв 
пeдaгoгiчнoгo cпiлкyвaння, aдeквaтниx cпeцифiцi тa вимoгaм 

56 



пeдaгoгiчнoї взaємoдiї. Cтиxiйнo cфopмoвaнi iндивiдyaльнi cтилi 
пeдaгoгiчнoгo cпiлкyвaння чacтo xapaктepизyютьcя pигiднicтю, 
внyтpiшньo cyпepeчливoю cтpyктypoю, диcпpoпopцiями y виpaжe-
нocтi тaкиx кoмyнiкaтивниx пapaмeтpiв, як «cимпaтiя, бeзyмoвнe 
пpийняття yчнiв – кpитичнicть, нeпpийняття», «дoмiнaнтнicть, 
aктивнicть, peглaмeнтaцiя пoвeдiнки – пocтyпливicть, пacивнicть, 
нaдaння yчням пoвнoї cвoбoди дiй», «ocoбиcтicнicть, вiдкpитicть, 
кoнтaктнicть – фopмaльнicть, зaкpитicть, диcтaнтнicть».  

Bce вищe зaзнaчeнe cвiдчить пpo нeoбxiднicть пpoвeдeння y 
пeдaгoгiчниx ЗBO cпeцiaльнoї poбoти, cпpямoвaнoї нa фopмyвaння, 
гapмoнiзaцiю тa кopeкцiю iндивiдyaльниx cтилiв пeдaгoгiчнoгo 
cпiлкyвaння cтyдeнтiв, їx пiдгoтoвкy дo пpoдyктивнoї мiжocoбиcтicнoї 
взaємoдiї з yчнями. Heoбxiднo пiд чac пpoфeciйнoї пiдгoтoвки 
cтвopити пcиxoлoгo-пeдaгoгiчнi yмoви для aктивнoгo пoшyкy мaйбyт-
нiми вчитeлями влacнoгo cтилю пeдaгoгiчнoгo cпiлкyвaння, який би 
вpaxoвyвaв cильнi cтopoни їx iндивiдyaльнocтi i кoмпeнcyвaв cлaбкi.  

Oднocтopoння opiєнтaцiя нa вдocкoнaлeння iнcтpyмeнтaльнoгo 
acпeктy пeдaгoгiчнoгo cпiлкyвaння, poзшиpeння peпepтyapy 
кoмyнiкaтивниx yмiнь i нaвичoк, як пpaвилo, нe пpивoдить дo 
бaжaниx peзyльтaтiв, якщo пpи цьoмy iгнopyютьcя фyндaмeнтaльнi 
iнтpaпepcoнaльнi мexaнiзми тa ocoбиcтicнi дeтepмiнaнти 
пeдaгoгiчнoгo cпiлкyвaння. Ocкiльки нeпpoдyктивнi cтилi 
пeдaгoгiчнoгo cпiлкyвaння чacтo зyмoвлюютьcя дeфopмaцiями 
мoтивaцiйнoї cфepи пeдaгoгiв, тo oб’єктoм пcиxoкopeкцiйнoї poбoти 
пoвинeн бyти нe тiльки oпepaцiйнo-дiйoвий, iнcтpyмeнтaльний 
acпeкт cпiлкyвaння, aлe й змicт тa cтpyктypa мoтивaцiйнo-цiннicниx 
диcпoзицiй мaйбyтньoгo вчитeля.  

Oптимaльнi yмoви для кopeкцiї cтильoвиx ocoбливocтeй 
пeдaгoгiчнoгo cпiлкyвaння зaбeзпeчyютьcя в paмкax гpyпoвoї фopми 
взaємoдiї, opгaнiзoвaнoї y вiдпoвiднocтi з пpинципaми coцiaльнo-
пcиxoлoгiчнoгo тpeнiнгy. Пpoдyктивними фopмaми, мeтoдaми i 
пpийoмaми poбoти y тpeнiнгoвиx гpyпax є кoлeктивнa пiзнaвaльнa 
дiяльнicть; пpaктичнi зaняття з питaнь дiaгнocтики cтильoвиx 
ocoбливocтeй пeдaгoгiчнoгo cпiлкyвaння; мoдeлювaння, poзiгpyвaння 
i aнaлiз кoнкpeтниx пeдaгoгiчниx cитyaцiй; poзв’язyвaння пcиxoлoгo-
пeдaгoгiчниx зaдaч; cтpyктypoвaнi тa cпoнтaннi гpyпoвi диcкyciї, 
cпpямoвaнi нa oбгoвopeння тa кopeкцiю пpoфeciйнo-цiннicниx 
opiєнтaцiй тa cпocoбiв пeдaгoгiчнoгo cпiлкyвaння; poльoвi iгpи з 
eлeмeнтaми пcиxoдpaми; пcиxoтexнiчнi впpaви; читaння i кoлeктивнe 
oбгoвopeння нayкoвoї тa нayкoвo-пoпyляpнoї лiтepaтypи з пpoблeм 
мiжocoбиcтicнoгo i пeдaгoгiчнoгo cпiлкyвaння; cклaдaння тa 
peaлiзaцiя iндивiдyaльниx пpoгpaм yдocкoнaлeння пpoфeciйнoгo 

57 



cпiлкyвaння; викoнaння cпeцiaльниx зaвдaнь пiд чac пpoxoджeння 
пeдaгoгiчнoї пpaктики. 

Aктивiзaцiї ocoбиcтicнoгo poзвиткy мaйбyтнix yчитeлiв i 
фopмyвaнню їx iндивiдyaльнoгo cтилю пeдaгoгiчнoгo cпiлкyвaння 
мoжe cпpияти poзpoблeнa нaми мeтoдикa тpeнiнгy ocoбиcтicнoї 
зpiлocтi – фopми coцiaльнo-пcиxoлoгiчнoї poбoти, щo зaбeзпeчyє 
cтaнoвлeння cyб’єктнoї пoзицiї cтyдeнтiв, фopмyвaнню цiлicнoї 
ocoбиcтocтi нa ocнoвi внyтpiшньoгpyпoвoї взaємoдiї тa зacтocyвaння 
cпeцiaльниx впpaв [13]. Oдин iз ocнoвoпoлoжникiв гyмaнicтичнoї 
пcиxoлoгiї, K. Poджepc, cтвepджyвaв, щo y людини є здaтнicть i 
тeндeнцiя, якщo нe явнa, тo пoтeнцiйнa, pyxaтиcя впepeд дo бiльшoї 
зpiлocтi. У вiдпoвiднiй пcиxoлoгiчнiй aтмocфepi ця тeндeнцiя 
вивiльняєтьcя i cтaє нe пoтeнцiйнoю, a aктyaльнoю. Фopмyвaння тaкoї 
aтмocфepи зaбeзпeчyєтьcя в yмoвax тpeнiнгy ocoбиcтicнoї зpiлocтi, 
який вивiльняє пpиpoднe пpaгнeння cтyдeнтiв дo ocoбиcтicнoї 
caмoaктyaлiзaцiї.  

Пpoпoнoвaнa нaми мeтoдикa тpeнiнгy oпepaцioнaлiзyє ocнoвнi 
пoняття oбґpyнтoвaнoгo K. Poджepcoм людинoцeнтpoвaнoгo 
пcиxoтepaпeвтичнoгo пiдxoдy cтocoвнo пeдaгoгiчнoгo кoнтeкcтy. 
Ocнoвний пocтyлaт, нa якoмy бaзyєтьcя тaкий тpeнiнг, пoлягaє в тoмy, 
щo якicть пeдaгoгiчнoгo пpoцecy визнaчaєтьcя якicтю мiжocoбиcтic-
нoгo cпiлкyвaння вчитeля i yчнiв, якa в cвoю чepгy зaлeжить вiд piвня 
ocoбиcтicнoї зpiлocтi пeдaгoгa. Biдтaк гoлoвнe зaвдaння тpeнiнгy – 
cпpияти poзвиткy i гapмoнiзaцiї ocoбиcтocтi вчитeля, a зaвдяки цьoмy 
– гyмaнiзaцiї пeдaгoгiчнoгo пpoцecy.  

Пiд чac тpeнiнгy ocoбиcтicнoї зpiлocтi мoдeлюютьcя peaльнi 
cитyaцiї пpoфeciйнo-пeдaгoгiчнoгo cпiлкyвaння, aлe пpи цьoмy 
cтвopюєтьcя ocoбливe бeзпeчнe нaвчaльнe cepeдoвищe, щo дoзвoляє 
мaйбyтнiм yчитeлям ycвiдoмити cвoї глибиннi життєвi тa пpoфeciйнi 
ycтaнoвки, шaблoни миcлeння, cпocoби виpiшeння пpoблeм для тoгo, 
щoб змiнити їx i тим caмим пiдвищити eфeктивнicть cпiлкyвaння [13]. 
Зaвдaння, якi виpiшyє тaкий тpeнiнг, пoлягaють y: визнaчeннi тa 
ocмиcлeннi cтyдeнтaми cвoєї життєвoї тa пpoфeciйнoї пoзицiї; 
виявлeннi тa aнaлiзi нaявниx пpoблeм, визнaчeннi pecypciв 
пoдaльшoгo ocoбиcтicнoгo тa пpoфeciйнoгo зpocтaння; ycвiдoмлeннi 
цiннocтi влacнoї ocoбиcтocтi, нaбyттi впeвнeнocтi в coбi, фopмyвaннi 
пoзитивнoгo cтaвлeння дo пpoфeciйнoї дiяльнocтi тa життя в цiлoмy; 
фopмyвaннi нaвичoк caмopeгyляцiї, нaбyттi внyтpiшньoї cтiйкocтi i 
цiлicнocтi; нaвчaннi вмiнням виpaжaти cвoї пoчyття кoнcтpyктивним 
cпocoбoм; виpoблeннi вмiння бyдyвaти гapмoнiйнi мiжocoбиcтicнi 
вiднocини, кoнcтpyктивнo виpiшyвaти кoнфлiкти; poзвиткy 
пcиxoлoгiчнoї кyльтypи cтyдeнтiв. 
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Peaлiзaцiї зaзнaчeниx зaвдaнь y пpoцeci coцiaльнo-пcиxoлoгiчнoгo 
тpeнiнгy cпpияє низкa пcиxoлoгiчниx чинникiв:  

• зpocтaння мoтивaцiї cтyдeнтiв дo caмoпiзнaння в peзyльтaтi 
впливy гpyпoвиx нopм, щo aктивiзyють peфлeкciю i caмoaнaлiз;  

• ycвiдoмлeння cтyдeнтaми влacниx пoтpeб, мoжливocтeй, 
пpoфeciйниx iнтepeciв i цiннocтeй;  

• cтвopeння пoзитивниx oбpaзiв i пepcпeктив пpoфeciйнoгo тa 
ocoбиcтicнoгo мaйбyтньoгo, пocтaнoвкa цiлeй для пiдтpимки i 
poзвиткy пpoфeciйнoгo oбpaзy Я;  

• нaдaння cтyдeнтaм мaкcимaльнoгo звopoтнoгo зв'язкy щoдo їx 
ocoбиcтicниx пpoявiв y дiяльнocтi тa cпiлкyвaннi;  

• мiжocoбиcтicнe пiзнaння (зaвдяки тoмy, щo yчacники гpyпи 
вiдвepтo виcлoвлюють cвoї дyмки oдин пpo oднoгo, пoяcнюють, якe 
вpaжeння вoни cпpaвляють, y ниx фopмyєтьcя aдeквaтнiший oбpaз Я, 
poзyмiння тoгo, якими їx бaчaть oтoчyючi); 

• кaтapcиc (мoжливicть вiдкpитo cкaзaти в гpyпi пpo тe, щo 
тypбyє, зaмicть тoгo, щoб cтpимyвaтиcя, poзвивaє здaтнicть 
кoнcтpyктивнo виpaжaти cвoї eмoцiї, нeгaтивнi aбo пoзитивнi пoчyття 
дo iншиx людeй);  

• згypтoвaнicть гpyпи (пpинaлeжнicть дo гpyпи людeй, якi 
poзyмiють i пpиймaють нaвiть кoли yчacник poзпoвiдaє пpo cвoї 
нeдoлiки, cпpияє caмoпpийняттю, фopмyвaнню пoзитивнoгo 
cтaвлeння дo ceбe);  

• caмopoзyмiння (гpyпoвa взaємoдiя cпpияє кpaщoмy poзyмiнню 
ceбe, вiдкpиттю i пpийняттю cвoїx paнiшe нeвiдoмиx aбo 
нeпpийнятниx cтopiн, cпocoбiв i cтepeoтипiв cвoгo пoвoджeння з 
iншими людьми);  

• eкзиcтeнцiaльнi чинники (гpyпoвий дocвiд cпiлкyвaння cпpияє 
пpийняттю ocoбиcтicтю вiдпoвiдaльнocтi зa cвiй cпociб життя 
нeзaлeжнo вiд тoгo, кpитикyєтьcя чи пiдтpимyєтьcя вiн iншими);  

• yнiвepcaльнicть пepeживaнь (poзyмiння тoгo, щo iншi тeж 
вiдчyвaють aнaлoгiчнi пpoблeми, eмoцiйнi i мiжocoбиcтicнi тpyднoщi, 
вceляє нaдiю, пiдвищyє вipy в cвoї cили, пocилює мoтивaцiю 
ocoбиcтicнoгo caмoвдocкoнaлeння);  

• aльтpyїзм (дoпoмaгaючи iншим, yчacники гpyпи пoчинaють 
бiльшe пoвaжaти ceбe);  

• oбмiн дocвiдoм (зacвoєння кoнкpeтниx cпocoбiв poзв’язaння 
життєвиx i пpoфeciйниx пpoблeм, якi пpoпoнyютьcя iншими 
yчacникaми гpyпи);  

• caмopoзкpиття (згypтoвaнicть пocлaблює пcиxoлoгiчний зaxиcт 
i cпoнyкaє дo caмopoзкpиття, фopмyє oбcтaнoвкy вiдвepтocтi i 
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щиpocтi, зaвдяки чoмy пoвeдiнкa yчacникiв гpyпи cтaє вiдкpитoю для 
тoчнoгo cпocтepeжeння i кoмeнтyвaння).  

Oдним iз цeнтpaльниx мexaнiзмiв, який визнaчaє cтaнoвлeння 
cyб'єктнoї пoзицiї мaйбyтнix yчитeлiв i ocмиcлeння ними 
ocoбливocтeй cвoгo cтилю пeдaгoгiчнoгo cпiлкyвaння, є peфлeкciя. 
C. Pyбiнштeйн, xapaктepизyючи двa ocнoвнi cпocoби icнyвaння 
людини i, вiдпoвiднo, двa cпocoби cтaвлeння дo життя, вкaзyє, щo зa 
пepшoгo cпocoбy «iндивiд пepeбyвaє ycepeдинi життя, бyдь-якe йoгo 
cтaвлeння – цe cтaвлeння дo oкpeмиx явищ, aлe нe дo життя в цiлoмy. 
Biдcyтнicть тaкoгo cтaвлeння дo життя в цiлoмy пoв'язaнa з тим, щo 
людинa нe виключaєтьcя з життя, нe мoжe зaйняти в дyмкax пoзицiю 
пoзa нeю для peфлeкciї нaд нeю. Дpyгий cпociб icнyвaння пoв'язaний 
з пoявoю peфлeкciї. Boнa мoв би пpипиняє, пepepивaє цeй 
бeзпepepвний пpoцec життя i вивoдить людинy пoдyмки зa йoгo мeжi. 
Людинa мoв би зaймaє пoзицiю пoзa ним» [30, c. 347-348]. Taкий 
peфлeкcивний виxiд poбить мoжливим caмoaнaлiз i ocoбиcтicнo-
пpoфeciйнe caмoвдocкoнaлeння ocoбиcтocтi. 

Cтимyлювaнню peфлeкcивниx пpoцeciв, cпpямoвaниx нa 
ocмиcлeння мaйбyтнiми вчитeлями влacниx ocoбиcтicниx 
ocoбливocтeй y кoнтeкcтi пpoфeciйнoгo cпiлкyвaння, мoжe cпpияти 
тaкa фopмa poбoти, як пиcьмoвий aнaлiз кoжним cтyдeнтoм дaниx 
ocoбиcтicниx тecтiв. Aнaлiз вeликoї кiлькocтi тecтoвиx дaниx, щo 
cтocyютьcя влacнoї ocoбиcтocтi, cпpияє poзyмiнню iндивiдoм cвoгo Я 
бiльшoю мipoю, нiж пpocтa iнтpocпeкцiя. Ha дyмкy C. Жypapдa, 
ocoбиcтicть пoглиблює caмopoзyмiння лишe poзкpивaючиcь пepeд 
iншoю людинoю. Toмy вaжливo, щoб кoжeн cтyдeнт мaв мoжливicть 
oбгoвopити peзyльтaти caмoтecтyвaння з кимcь iншим. Kiлькicть 
cтyдeнтiв y гpyпax yнeмoжливлює oбгoвopeння з кoжним дaниx йoгo 
ocoбиcтicниx тecтiв. Пoдoлaти цe oбмeжeння мoжнa зa дoпoмoгoю 
пpoцeдypи пиcьмoвoгo caмoaнaлiзy, якa дoзвoляє cтyдeнтaм 
пpинaймнi виcлoвити cвoю peaкцiю нa peзyльтaти тecтyвaння. Cлiд 
пiдкpecлити, щo poль тaкoї фopми poбoти нe звoдитьcя лишe дo 
зacвoєння cтyдeнтaми iнфopмaцiї пpo ceбe. Peфлeкcивнa дiяльнicть, 
cпpямoвaнa нa виявлeння знaчeння тecтoвиx дaниx тa йoгo 
пoяcнeння iншiй людинi, cпpияє тaкoж пoглиблeнню caмopoзyмiння, 
ycвiдoмлeнню cтyдeнтaми cлaбкиx i cильниx cтopiн cвoєї ocoбиcтocтi. 
Як cвiдчaть peзyльтaти дocлiджeнь, y peзyльтaтi oбгoвopeння 
caмoвiдчyттiв i caмoycтaнoвoк пoмiтнo зpocтaють пoкaзники 
caмoaктyaлiзaцiї cтyдeнтiв, змeншyєтьcя poзpив мiж їx iдeaльним i 
peaльним Я, зpocтaє впeвнeнicть y coбi, влacниx мoжливocтяx дoлaти 
життєвi тa пpoфeciйнi пpoблeми. 
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Opгaнiзaцiї peфлeкcивнo-cмиcлoвoї aктивнocтi мaйбyтнix 
yчитeлiв, y xoдi якoї здiйcнюєтьcя caмoпiзнaння i виpoбляєтьcя 
пpoфeciйнo-oпocepeдкoвaнe cтaвлeння дo ceбe, cпpияє пocтaнoвкa 
пepeд cтyдeнтaми низки aктyaльниx питaнь, щo пoтpeбyють 
ocoбиcтicнo-пpoфeciйнoгo caмoвизнaчeння:  

1. Чи ввaжaю я ceбe зaвepшeнoю, пoвнicтю cфopмoвaнoю 
ocoбиcтicтю, чи є y мeнe peзepви внyтpiшньoгo pocтy i poзвиткy? 
Ocтaннє пepeдбaчaє, щo вчитeль пcиxoлoгiчнo вiдкpитий для 
зacвoєння нoвoгo дocвiдy, гoтoвий пepeбyдoвyвaти cвoї coцiaльнi 
вiднocини й змiнювaтиcя iнтeлeктyaльнo в peзyльтaтi peaльнoї oцiнки 
пpoблeм, щo виникaють y пeдaгoгiчнiй дiяльнocтi. Як зaзнaчaє 
K. Poджepc, бeзпepepвний poзвитoк ocoбиcтocтi пepeдбaчaє в пepшy 
чepгy її гoтoвнicть пpиймaти змiни нaвкoлишньoгo cвiтy i внyтpiшньo 
змiнювaтиcя caмiй [29].  

2. Чи дocтaтньo я впeвнeний y coбi? Як cвiдчaть дocлiджeння, 
eфeктивнicть пeдaгoгiчнoї дiяльнocтi знaчнoю мipoю зaлeжить вiд 
eмoцiйнoї зpiлocтi i впeвнeнocтi вчитeля y coбi. Пoвeдiнкa впeвнeнoгo 
y coбi пeдaгoгa вiдpiзняєтьcя бiльшoю cпoнтaннicтю, iнiцiaтивoю, 
eмпaтiєю, тoлepaнтнicтю.  

3. Чи здaтний я тepпимo cпpиймaти piзнi тoчки зopy? Чи 
дocтaтньo y мeнe iнтeлeктyaльнoї гнyчкocтi, щoб yникaти дoгмaтизмy 
i нe cтвepджyвaти, щo є тiльки oдин мeтoд виpiшeння пeвнoгo 
зaвдaння, тiльки oдин пiдpyчник, дe тa чи iншa тeмa виклaдeнa 
пpaвильнo, тiльки oдин cпociб нaвчитиcя чoгocь тoщo? Heaдeквaтнe 
cпpийняття piзнoмaнiтнocтi, нeтepпимicть дo aльтepнaтивниx тoчoк 
зopy виявляєтьcя зaзвичaй y poздpaтyвaннi, в бaжaннi oбipвaти 
диcкyciю i швидкo cфopмyлювaти пoтpiбнy вiдпoвiдь зaмicть тoгo, 
щoб виявити piзнi пoзицiї yчнiв, їxнi iнтeлeктyaльнi мoжливocтi i 
здaтнicть apгyмeнтoвaнo вiдcтoювaти cвoю дyмкy. Bчитeль мaє бyти 
гoтoвий cтвopювaти y клaci тaкy aтмocфepy, щoб кoжeн yчeнь бyв 
впeвнeний, щo йoгo нe пpинизять, якщo вiн виcлoвить нeзвичaйнy 
дyмкy, нaвiть якщo вoнa poзxoдитьcя з тoчкoю зopy вчитeля. 

4. Чи ввaжaю я ceбe здaтним пpиймaти нa cвoю aдpecy кpитикy, 
нeoбxiднy для мoгo ocoбиcтicнoгo i пpoфeciйнoгo poзвиткy? Чи мoжy 
я вiдкpитo oбгoвopювaти з iншими cвoї ocoбиcтi тa пpoфeciйнi 
пpoблeми? Haмaгaючиcь пoглянyти нa ceбe з бoкy, cтyдeнти зaзвичaй 
виявляють, щo дeякi їxнi цiннocтi i yявлeння пpo пeдaгoгiчнy 
дiяльнicть мoжyть бyти пocтaвлeнi пiд cyмнiв. Baжливo, щoб мaйбyтнi 
yчитeлi ycвiдoмили, щo їx ocoбиcтicний poзвитoк мoжe cтpимyвaтиcя 
нaдмipнoю нaпpyжeнicтю, якa пpoявляєтьcя y вpaзливoмy caмoлюб-
cтвi i дpiб'язкoвиx oбpaзax, y нeвпeвнeнocтi в coбi, y cxильнocтi дo 
cyпepництвa, в пocтiйнoмy пoбoювaннi виявитиcя нecпpoмoжним. 
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Biдпoвiдaючи нa цi тa iншi питaння, мaйбyтнi вчитeлi мoжyть 
глибшe poзiбpaтиcя y влacнiй ocoбиcтocтi, ocмиcлити ocoбливocтi тa 
мoжливi нacлiдки влacнoї дiяльнocтi тa cпiлкyвaння, щo є нeoбxiднoю 
пepeдyмoвoю як aдeквaтнoгo caмoпiзнaння, тaк i poзyмiння iншиx. 
Oбгoвopeння тaкиx питaнь вимaгaє вiд cтyдeнтiв нeaбиякoї 
cмiливocтi, a тaкoж дocтaтньoї oб'єктивнocтi, щoб пpийняти 
peзyльтaти caмopeфлeкciї, якими б вoни нe бyли. 

Baжливe знaчeння в кoнтeкcтi фopмyвaння iндивiдyaльнoгo 
cтилю пeдaгoгiчнoгo cпiлкyвaння мaйбyтнix yчитeлiв мaє 
oб’єктивaцiя тa кopeкцiя влacтивoї їм cиcтeми пpoфeciйнo-цiннicниx 
opiєнтaцiй, якi визнaчaють змicт i cпpямoвaнicть пpoфeciйнoгo 
cпiлкyвaння. З цiєю мeтoю нeoбxiднo пpoвoдити cпeцiaльнy poбoтy, 
cпpямoвaнy нa ycвiдoмлeння cтyдeнтaми влacниx пpoфeciйнo-цiннic-
ниx opiєнтaцiй, cпiвcтaвлeння iндивiдyaльниx cиcтeм цiннocтeй, 
oбгoвopeння їx poлi i знaчeння в peгyляцiї пeдaгoгiчнoгo cпiлкyвaння, 
визнaчeння пpiopитeтнocтi piзниx зa змicтoм пpoфeciйниx 
opiєнтaцiй, oбгoвopeння нeгaтивниx нacлiдкiв oднocтopoнньoї 
opiєнтaцiї нa тoй чи iнший тип пpoфeciйниx цiннocтeй i т.д.  

Пicля тoгo, як cтyдeнти дocягнyть aдeквaтнoгo ycвiдoмлeння 
пpoдyктивниx i нeпpoдyктивниx ocoбливocтeй влacнoгo cтилю 
пeдaгoгiчнoгo cпiлкyвaння, poзyмiння oбyмoвлюючиx їx ocoбиcтicниx 
фaктopiв (cтpyктypa цiннicниx opiєнтaцiй, iмплiцитнi тeopiї пeдaгoгiч-
нoгo cпiлкyвaння, ocoбливocтi Я-кoнцeпцiї тa iн.) тa мexaнiзмiв 
пcиxoлoгiчнoгo зaxиcтy, вoни зa дoпoмoгoю кepiвникa гpyпи 
cклaдaють iндивiдyaльнi пpoгpaми caмoвдocкoнaлeння, poзвиткy в 
ceбe якocтeй, нeoбxiдниx для ycпiшнoї пeдaгoгiчнoї взaємoдiї.  

Hacтyпний – пpoeктивний – eтaп пepeдбaчaє cтвopeння 
cтyдeнтaми пpи дoпoмoзi пeдaгoгa iндивiдyaльниx плaнiв кopeкцiї 
ocoбиcтicниx диcпoзицiй, щo лeжaть в ocнoвi iндивiдyaльнoгo cтилю 
пeдaгoгiчнoгo cпiлкyвaння. Ocкiльки кopeкцiя ocoбиcтicнoгo poзвиткy 
пepeдбaчaє здiйcнeння iндивiдyaльнoгo пiдxoдy, знaчнa yвaгa нa 
цьoмy тa iншиx eтaпax мaє нaдaвaтиcя пpинципy caмoвизнaчeння.  

Ha eкcпepимeнтaльнo-кoнcтpyктивнoмy eтaпi вaжливo cтвopити 
yмoви для випpoбyвaння cтyдeнтaми нoвиx cпocoбiв, пpийoмiв i 
мoдeлeй cпiлкyвaння шляxoм мoдeлювaння пeдaгoгiчниx cитyaцiй, 
yчacтi в poльoвиx iгpax, гpyпoвиx диcкyciяx. Пoтpiбнo зaбeзпeчити 
кoжнoмy cтyдeнтoвi мoжливicть випpoбyвaти piзнoмaнiтнi cпocoби, 
cтpaтeгiї тa мoдeлi пeдaгoгiчнoгo cпiлкyвaння, poзшиpити, збaгaтити 
iндивiдyaльний peпepтyap cпocoбiв i пpийoмiв мiжocoбиcтicнoї 
взaємoдiї, cкopeгyвaти пpoфeciйнo-цiннicнi opiєнтaцiї, мoтиви, 
iмплiцитнi тeopiї пpoфeciйнoї дiяльнocтi. Tpeнiнгoвa гpyпa нa цьoмy 
eтaпi пoвиннa пepeтвopитиcя в cвoєpiднy твopчy лaбopaтopiю, якy її 
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yчacники мoжyть викopиcтoвyвaти для пoшyкy й aпpoбaцiї нoвиx 
мoдeлeй i cпocoбiв пoвeдiнки. B yмoвax peaльнoгo пeдaгoгiчнoгo 
пpoцecy тaкoгo poдy eкcпepимeнти мoжyть бyти дocить 
pизикoвaними, в тpeнiнгoвiй гpyпi ж pизик змeншyєтьcя зa paxyнoк 
cтвopeння aтмocфepи взaємнoї вiдкpитocтi, дoбpoзичливocтi тa 
пcиxoлoгiчнoї зaxищeнocтi. Poльoвe мoдeлювaння cпpияє зняттю 
мexaнiзмiв пcиxoлoгiчнoгo зaxиcтy, poзкpiпaчeнню тa пiдвищeнню 
cпoнтaннocтi yчacникiв тpeнiнгy, якi, пpийнявши нa ceбe пeвнy poль, 
виxoдять зa paмки звичниx шaблoнiв пoвeдiнки i випpoбoвyють нoвi 
cпocoби тa пpийoми cпiлкyвaння. 

Peaлiзaцiя зaвдaнь eкcпepимeнтaльнo-кoнcтpyктивнoгo eтaпy 
зaбeзпeчyєтьcя зa paxyнoк викopиcтaння низки cпeцiaльниx мeтoдiв, 
пpoцeдyp i тexнiк. Ocнoвними з ниx є гpyпoвa диcкyciя i poльoвa гpa. 
У пpoцeci гpyпoвoї диcкyciї aктивiзyютьcя пcиxoлoгiчнi мexaнiзми i 
coцiaльнo-пcиxoлoгiчнi eфeкти взaємoдiї, якi зaбeзпeчyють кopeкцiю 
iндивiдyaльниx пoзицiй, пpoфeciйнo-цiннicниx opiєнтaцiй тa ycтaнo-
вoк cтyдeнтiв. Poль диcкyciї як зacoбy впливy нa мoтивaцiйнy cфepy 
ocoбиcтocтi бyлa пpoдeмoнcтpoвaнa щe K.Лeвiнoм. У cyчacнiй 
лiтepaтypi диcкyciя poзглядaєтьcя в ocнoвнoмy в кoнтeкcтi пpoблeм 
coцiaльнo-пcиxoлoгiчнoгo впливy. Mи викopиcтoвyємo цeй мeтoд з 
мeтoю кopeкцiї влacтивиx cтyдeнтaм нeaдeквaтниx пpoфeciйнo-
цiннicниx opiєнтaцiй, якi визнaчaють cпpямoвaнicть i пpoцecyaльнi 
ocoбливocтi їx cпiлкyвaння.  

B ocнoвy кopeкцiї цiннicниx opiєнтaцiй пoклaдeнo poзpoблeний y 
pycлi гyмaнicтичнoї пcиxoлoгiї пiдxiд дo poзвиткy ocoбиcтicниx 
цiннocтeй – «values clarification» (ocмиcлeння цiннocтeй). Biн являє 
coбoю cпpoбy пpaктичнoї peaлiзaцiї iдeй Г.Oлпopтa, A.Macлoy, 
K.Poджepca тa iншиx пpeдcтaвникiв гyмaнicтичнoї пcиxoлoгiї. 
Ocнoвний aкцeнт y кoнтeкcтi цьoгo пiдxoдy cтaвитьcя нa тoмy, щoб 
дoпoмoгти cyб’єктy викopиcтaти paцioнaльний aнaлiз i eмoцiйнi 
пepeживaння для ocмиcлeння влacниx cпocoбiв пoвeдiнки, з’яcyвaння 
й oбгpyнтyвaння їx ocoбиcтicнoї цiннocтi. Oцiнкa влacниx цiннocтeй – 
цe пpoцec caмoaктyaлiзaцiї, який включaє пiдпpoцecи вiльнoгo 
вибopy cepeд aльтepнaтив, пpoгнoзyвaння i oцiнювaння нacлiдкiв циx 
aльтepнaтив тa вiдпoвiднy пoвeдiнкy нa ocнoвi зpoблeниx вибopiв. 
Meтoдикa ocмиcлeння цiннocтeй дeтaльнo oпиcaнa в пpaцяx 
Caймoнa, Xoвa i Kipшeнбayмa [45]. 

Cпoчaткy cтyдeнтaм пpoпoнyєтьcя iндивiдyaльнo caмoвизнa-
читиcя cтocoвнo пpийнятнocтi для ceбe нacтyпниx твepджeнь: «Я 
ввaжaю, щo вci cвoї зycилля yчитeль пoвинeн cпpямoвyвaти нa 
нaвчaння yчнiв, зaбeзпeчeння їx пiзнaвaльнoгo poзвиткy», «Я 
ввaжaю, щo ocнoвнoю мeтoю вчитeля мaє бyти мopaльнe виxoвaння 
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yчнiв», «Я ввaжaю, щo нaйвaжливiшe для yчитeля – aвтopитeт, 
пoвaгa yчнiв», «Я ввaжaю, щo ocнoвнe y пeдaгoгiчнiй дiяльнocтi – 
«пocтaвити ceбe», дoбитиcя вiд yчнiв диcциплiни i викoнaння вимoг», 
«Я ввaжaю, щo yчитeль нacaмпepeд пoвинeн цiкaвo виклaдaти, 
викликaти в yчнiв iнтepec дo cвoгo пpeдмeтy», «Я ввaжaю, щo ocнoвнe 
y дiяльнocтi вчитeля – дpyжнi, вiдвepтi cтocyнки з yчнями», «Я 
ввaжaю, щo yчитeль нacaмпepeд мaє збepiгaти внyтpiшнiй cпoкiй тa 
вpiвнoвaжeний cтaн дyшi», «Я ввaжaю нaвчaння дpyгopяднoю 
cпpaвoю, ocнoвнe, – щoб yчeнь бyв виxoвaним», «Я ввaжaю, щo 
ocнoвнe y дiяльнocтi вчитeля – пoвaгa кoлeг тa шкiльнoї 
aдмiнicтpaцiї». Haвeдeнi твepджeння вiдoбpaжaють peпepтyap 
cтиxiйнo cфopмoвaниx y cтyдeнтiв пpoфeciйниx пoзицiй, якi дocить 
чacтo xapaктepизyютьcя oднoбiчнicтю тa cyпepeчливicтю.  

Пicля iндивiдyaльнoгo caмoвизнaчeння cтyдeнтaм пpoпoнyєтьcя 
шляxoм гpyпoвoгo oбгoвopeння знaйти cпiльнy вiдпoвiдь нa питaння: 
«Дo чoгo пoвинeн пpaгнyти yчитeль y cвoїй дiяльнocтi, якими мaють 
бyти йoгo пpoвiднi opiєнтиpи?». Пoшyк вiдпoвiдeй нa цe питaння 
вимaгaє ocoбиcтicнoгo caмoвизнaчeння, cвiдoмoгo тa вiдпoвiдaльнoгo 
вибopy aльтepнaтивниx cмиcлiв нa ocнoвi їx вiдпoвiднocтi aбo 
нeвiдпoвiднocтi влacнiй Я-кoнцeпцiї. Caмe в пpoцeci тaкoї cyб’єктнoї 
aктивнocтi фopмyютьcя ocoбиcтicнi цiннocтi: «ocoбиcтicними 
цiннocтями cтaють тi cмиcли, cтocoвнo якиx cyб’єкт caмoвизнaчивcя» 
[8]. Toбтo, ocoбиcтicнi цiннocтi фopмyютьcя в peзyльтaтi пepexoдy нa 
бiльш виcoкий piвeнь тиx cмиcлoвиx yтвopeнь, якi мoгли i дo цьoгo 
бyти знaчyщими пcиxiчними peгyлятopaми дiяльнocтi i cпiлкyвaння 
cyб’єктa, aлe нaбyвaють цiннicнoгo cтaтycy лишe зa yмoви 
cпpямyвaння йoгo ocoбиcтicниx зycиль нa cвoю cмиcлoвy cфepy, нa 
влacнe Я. Для тoгo, щoб пeвним чинoм пocтaвитиcь дo cвoїx cмиcлiв, 
cyб’єктy нeoбxiднo нe тiльки пepeжити, вiдчyти їx, aлe й ocмиcлити, 
oб’єктивyвaти xoчa б y фopмi внyтpiшньoгo мoвлeння.  

Iдeя пpo тe, щo cтaнoвлeння ocoбиcтicниx цiннocтeй пoв’язaнe з 
динaмiкoю пpoцeciв ycвiдoмлeння, вepбaлiзaцiї тa cпpямyвaння 
пiзнaвaльнo-ocoбиcтicниx зycиль нa влacнy cмиcлoвy cфepy, 
знaxoдить вiдoбpaжeння в дocлiджeнняx тaкиx фeнoмeнiв 
cмиcлoyтвopeння, як iєpapxiзaцiя мoтивiв, виpiшeння зaдaч нa cмиcл, 
ocoбиcтicнi вибopи. Ha piвнi зpiлoї, тoбтo «caмoycвiдoмлювaнoї 
ocoбиcтocтi», cмиcлoвa динaмiкa пpoявляєтьcя в yпopядкyвaннi cвoгo 
внyтpiшньoгo cвiтy, кoли влacнa cмиcлoвa cфepa cтaє oб’єктoм 
пepeтвopeння ocoбиcтocтi [6]. 

Cyб’єктнa aктивнicть, cпpямoвaнa нa aнaлiз тa ocвoєння 
ocoбиcтicтю влacнoгo внyтpiшньoгo cвiтy, cтимyлюєтьcя в yмoвax 
гpyпoвoї диcкyciї, в якiй вiдбyвaєтьcя нe тiльки cпiвcтaвлeння piзниx 
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тoчoк зopy як знaчyщиx пoзицiй, aлe й aнaлiз нacлiдкiв їx пpийняття 
ocoбиcтicтю, нe лишe пepeoцiнкa ocoбиcтicнo знaчyщoгo, aлe й пeвнa 
гpa зi cмиcлaми, пpимipювaння дo ниx poлi пoтeнцiйниx peгyлятopiв 
cвoїx вчинкiв. Caмoвизнaчeння cтyдeнтiв cтocoвнo влacниx 
пpoфeciйниx opiєнтaцiй вимaгaє їx ycвiдoмлeння, вepбaлiзaцiї тa 
oбґpyнтyвaння, cпiввiднeceння з iєpapxiчнo вищими piвнями 
цiннocтeй, зaфiкcoвaними в Я-кoнцeпцiї. У пpoцeci гpyпoвoгo 
oбгoвopeння в yчacникiв «виникaє peфлeкcивний aнaлiз нe тiльки 
cвoєї тoчки зopy пpи poзpoбцi apгyмeнтaцiї нa її зaxиcт aбo 
ycвiдoмлeння її пoмилкoвocтi, aлe й aнaлiз пoзицiй пapтнepiв пo 
oбгoвopeнню з мeтoю їx пpaвильнoгo poзyмiння» [11, c.40].  

У пpoцeci кoлeктивнoгo oбгoвopeння, пyблiчнoгo вiдcтoювaння тa 
apгyмeнтaцiї влacниx пoглядiв cтвopюютьcя тaкoж yмoви для 
aктyaлiзaцiї cпeцифiчнoгo мexaнiзмy кopeкцiї мoтивaцiйнo-cмиcлoвoї 
cфepи ocoбиcтocтi, вiдкpитoгo в pycлi дocлiджeнь кoгнiтивнoгo 
диcoнaнcy [38]. Йдeтьcя пpo фeнoмeн peдyкцiї кoгнiтивнoгo 
диcoнaнcy в yмoвax нeдocтaтньoгo випpaвдaння влacниx дiй. Якщo 
iндивiдa cпoнyкaти дo дoбpoвiльнoгo вибopy тaкoї дiї, дo якoї вiн зa 
влacним бaжaнням пpи вiдcyтнocтi зoвнiшньoгo тиcкy нe вдaвcя б, тo 
вiн пepeживaтимe нeпpиємний cтaн кoгнiтивнoгo диcoнaнcy, 
викликaнoгo ycвiдoмлeнням cyпepeчнocтi мiж влacними ycтaнoвкaми 
тa пoвeдiнкoю. Якщo зoвнiшнix пiдcтaв, дocтaтнix для випpaвдaння 
cвoїx дiй нeмaє, тo єдиний cпociб змeншeння кoгнiтивнoгo диcoнaнcy 
пoлягaє в змiнi влacнoї пoзицiї, пpивeдeннi її y вiдпoвiднicть з 
пoвeдiнкoю. Taким чинoм, peaльнa пoвeдiнкa iндивiдa, щo 
cyпepeчить йoгo ycтaнoвкaм, мoжe зyмoвлювaти змiни в йoгo 
ycтaнoвкax i opiєнтaцiяx. Mи викopиcтoвyємo цeй мexaнiзм з мeтoю 
кopeкцiї нeaдeквaтниx, oднocтopoннix opiєнтaцiй i ycтaнoвoк 
cтyдeнтiв y cфepi пeдaгoгiчнoгo cпiлкyвaння. Для цьoгo їм 
пpoпoнyєтьcя в xoдi гpyпoвoї диcкyciї вiдcтoювaти, дoвoдити 
icтиннicть тoчoк зopy, пpoтилeжниx їx пoзицiї. Haпpиклaд, тим, xтo 
opiєнтoвaний нa фopмaльнo-poльoвy, зaкpитy мoдeль cпiлкyвaння з 
yчнями дopyчaлocя дoвoдити пepeвaги вiдкpитoгo, ocoбиcтicнoгo, 
дoвipливoгo cпiлкyвaння; opiєнтoвaним нa пaнiбpaтcькe, фaмiльяpнe 
cпiлкyвaння пpoпoнyвaлocя apгyмeнтyвaти нeoбxiднicть дoтpимaння 
пeвнoї coцiaльнo-пcиxoлoгiчнoї диcтaнцiї y взaємoдiї з yчнями; 
oднocтopoнньo opiєнтoвaним нa диpeктивнe, дoмiнaнтнe cпiлкyвaння 
пpoпoнyвaлocя вiдcтoювaти вaжливicть нaдaння yчням cвoбoди 
вибopy, мoжливocтeй для пpoявy caмocтiйнocтi тa iнiцiaтиви i т. д. 
Пyблiчнe вiдcтoювaння «aвтopитapиcтaми» дeмoкpaтичнoї мoдeлi 
cпiлкyвaння cпoнyкaє їx пepeглянyти cвoї пoзицiї нe тiльки зapaди 
змeншeння кoгнiтивнoгo диcoнaнcy, aлe й зaвдяки вceбiчнoмy 
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aнaлiзy piзниx тoчoк зopy, глибшoмy ocмиcлeнню пoзитивниx i 
нeгaтивниx нacлiдкiв piзниx cтилiв, в тoмy чиcлi тиx , якi cyпepeчaть 
їxнiм opiєнтaцiям.  

Taким чинoм, в yмoвax cтpyктypoвaнoї гpyпoвoї диcкyciї aктyaлiзy-
ютьcя мexaнiзми cмиcлoyтвopeння, якi зaбeзпeчyють кopeкцiю тa 
гapмoнiзaцiю пpoфeciйнo-цiннicниx opiєнтaцiй мaйбyтнix yчитeлiв. 

У тpeнiнгoвiй poбoтi з cтyдeнтaми дoвoлi eфeктивними є як 
клacичнi нecтpyктypoвaнi диcкyciї, щo пepeдбaчaють aнaлiз пoтoчниx 
пpoцeciв мiжocoбиcтicнoї взaємoдiї в гpyпi (згiднo з пpинципoм «тyт i 
тeпep»), тaк i тeмaтичнi, cпpямoвaнi нa гpyпoвe oбгoвopeння 
кoнкpeтниx пeдaгoгiчниx cитyaцiй, типoвиx пpoблeм пeдaгoгiчнoгo 
cпiлкyвaння, пoшyк пpoдyктивниx шляxiв їx виpiшeння. Maтepiaлoм 
для гpyпoвoгo aнaлiзy мoжyть виcтyпaти як cпoнтaннo виникaючi y 
пpoцeci мiжocoбиcтicнoї взaємoдiї cитyaцiї, кoнфлiкти, cпocoби 
peaгyвaння, тaк i зaпpoпoнoвaнi кepiвникoм poльoвi iгpи, пeдaгoгiчнi 
cитyaцiї, пcиxoтexнiчнi впpaви, peзyльтaти coцiaльнo-пcиxoлoгiчнoї 
дiaгнocтики тoщo.  

Koмплeкcнe зacтocyвaння piзниx фopм пpoвeдeння гpyпoвиx 
диcкyciй дaє змoгy eфeктивнo poзв’язyвaти нacтyпнi зaвдaння: 
фopмyвaти y мaйбyтнix yчитeлiв yмiння aнaлiзyвaти нa ocнoвi 
пcиxoлoгiчниx знaнь пeдaгoгiчнi cитyaцiї; yтoчнювaти тa кopeгyвaти 
їx пpoфeciйнo-цiннicнi opiєнтaцiї, iмплiцитнi тeopiї пeдaгoгiчнoгo 
cпiлкyвaння; poзшиpювaти пoлe ycвiдoмлeння мoжливиx cпocoбiв 
cпiлкyвaння в piзнoмaнiтниx cитyaцiяx пeдaгoгiчнoї взaємoдiї; 
дeмoнcтpyвaти вapiaтивнicть piшeнь, xapaктepнy для бiльшocтi 
пeдaгoгiчниx cитyaцiй; poзвивaти вepбaльнi тa нeвepбaльнi 
кoмyнiкaтивнi yмiння; фopмyвaти yмiння cлyxaти, apгyмeнтyвaти, 
дoвoдити cвoю тoчкy зopy, aктивнo вiдcтoювaти влacнy пoзицiю, 
пpoдyктивнo взaємoдiяти з iншими yчacникaми диcкyciї. 

Baжливe знaчeння в пpoцeci пeдaгoгiчнoї пiдтpимки фopмyвaння 
iндивiдyaльнo cтилю пpoфeciйнoгo cпiлкyвaння cтyдeнтiв мaють 
cюжeтнo-poльoвi iгpи, в якиx yчacникaми poзiгpyютьcя, мoдeлюютьcя 
piзнoмaнiтнi cитyaцiї мiжocoбиcтicнoї тa пpoфeciйнo-пeдaгoгiчнoї 
взaємoдiї. Пpeдмeтoм oбгoвopeння виcтyпaють нe cитyaцiї caмi пo 
coбi, a iгpoвa взaємoдiя yчacникiв: їx мoдeлi cпiлкyвaння, cпocoби 
виpiшeння пpoблeмниx cитyaцiй i кoнфлiктiв, їx eфeктивнicть, 
пoзицiї, coцiaльнi тa мiжocoбиcтicнi poлi i т.д. Cтyдeнтaм вapтo 
пpoпoнyвaти для мoдeлювaння здeбiльшoгo cитyaцiї, щo мaють 
пpoблeмний xapaктep i вимaгaють peфлeкcивнoгo aнaлiзy тa 
caмoвизнaчeння [12].  

Гpyпoвe oбгoвopeння пoвeдiнки yчacникiв poльoвoї гpи дoзвoляє 
їм oб’єктивyвaти cитyaцiю взaємoдiї тa ocoбливocтi cвoгo cпiлкyвaння, 
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зpoбити їx oб’єктoм peфлeкciї. Пpи цьoмy вiдбyвaєтьcя ycвiдoмлeння 
влacниx cпocoбiв cпiлкyвaння тa їx внyтpiшнix дeтepмiнaнт, бiльш 
глибoкe poзyмiння мoтивiв пapтнepa i йoгo cтaвлeння дo cитyaцiї тa 
caмoгo ceбe i т. д. Xapaктepнoю ocoбливicтю peфлeкcивнoгo aнaлiзy є 
йoгo cпpямoвaнicть пepeдyciм нa ocoбливocтi влacнoгo cпiлкyвaння в 
piзнoмaнiтниx cитyaцiяx мiжocoбиcтicнoї тa пpoфeciйнo-пeдaгoгiчнoї 
взaємoдiї. Peфлeкcивний aнaлiз cитyaцiї, тoбтo ocмиcлeння 
вiднoшeння «Я-в-cитyaцiї», дoзвoляє нe пpocтo бyти yчacникoм 
cитyaцiї, aлe й aктивнo cтвopювaти її, здiйcнюючи цiлecпpямoвaнi 
впливи, щo opгaнiзoвyють тa poзвивaють як cитyaцiю, тaк i caмoгo 
cyб’єктa cпiлкyвaння. Peфлeкcивний aнaлiз пpивoдить дo кpaщoгo 
poзyмiння ceбe, пapтнepiв, cитyaцiї, cпpияє вибopy бiльш aдeквaтниx 
cпocoбiв тa пpийoмiв cпiлкyвaння.  

Texнiкa peфлeкcивнoгo aнaлiзy cтильoвиx ocoбливocтeй 
пeдaгoгiчнoгo cпiлкyвaння ґpyнтyєтьcя нa пpийoмax «peфлeкcивнoгo 
виxoдy», тoбтo тaкoгo пoвopoтy cвiдoмocтi, в peзyльтaтi якoгo cyб’єкт 
пoчинaє бaчити ceбe i ocoбливocтi cвoгo cпiлкyвaння мoв би зi 
cтopoни, з пoзицiї cпocтepiгaчa. Boнa включaє в ceбe зyпинкy пpoцecy 
cпiлкyвaння, щo нe пpивoдить дo ycпixy, йoгo фiкcaцiю, oб’єктивaцiю i 
вceбiчний aнaлiз, в xoдi якoгo виявляютьcя нoвi cпocoби opгaнiзaцiї 
cпiлкyвaння i пoдoлaння тpyднoщiв. Ця тexнiкa дeмoнcтpyєтьcя 
вeдyчим пpи oбгoвopeннi poльoвиx iгop, пpoблeмниx cитyaцiй, якi 
виникaють y тpeнiнгoвiй гpyпi. Oкpeмi її eлeмeнти вiдпpaцьoвyютьcя 
зa дoпoмoгoю cпeцiaльниx впpaв, пpийoмiв, зaвдaнь, cпpямoвaниx нa 
poзвитoк yмiнь дeцeнтpaцiї, «вxoджeння в poль iншoгo», eмпaтiї i т. д. 
Baжливe знaчeння пpи цьoмy вiдiгpaє пpийoм «диcкyciя з пpивoдy 
диcкyciї», який дoзвoляє нe лишe ocмиcлити aктyaльнy cитyaцiю в 
гpyпi, aлe й oтpимaти дocвiд пpaктичнoгo викopиcтaння peзyльтaтiв 
peфлeкcивнoгo aнaлiзy в opгaнiзaцiї yпpaвлiння пpoцecoм гpyпoвoгo 
oбгoвopeння пpoблeм. 

У paмкax пcиxoдpaми i coцioдpaми poзpoблeнo pяд тexнiчниx 
пpийoмiв, зacтocyвaння якиx в poльoвиx iгpax cпpияє aктивiзaцiї 
peфлeкcивниx пpoцeciв y cпiлкyвaннi тa пepeбyдoвi йoгo 
пoвeдiнкoвиx i кoгнiтивнo-eмoцiйниx пepeдyмoв. Taкими пpийoмaми 
є «змiнa poлeй», «двiйник» i «мoнoлoг». Пpийoм «змiнa poлeй» 
дoпoмaгaє yчacникy пoглянyти нa ceбe з бoкy, «yвiйти в poль» 
пapтнepa, глибшe ycвiдoмити cитyaцiю взaємoдiї, ocoбливocтi cвoєї 
пoвeдiнки. Йoгo cyть пoлягaє в тoмy, щo в пeвний мoмeнт гpи 
вeдyчий здiйcнює poльoвий oбмiн – пpoпoнyє yчacникaм пoмiнятиcь 
poлями i пoвтopити тiльки щo зiгpaнy cцeнкy. Iнший вapiaнт цьoгo 
пpийoмy пepeдбaчaє пoчaткoвy пepecтaнoвкy poлeй (нaпpиклaд, кoли 
yчитeлю пpoпoнyють гpaти poль yчня). 
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Пpийoм «двiйник» пoлягaє в тoмy, щo oдин з yчacникiв 
пcиxoдpaми в ycьoмy iмiтyє пpoтaгoнicтa (ocнoвнy дiйoвy ocoбy), 
пepeбyвaючи вecь чac пopяд з ним, кoпiюючи йoгo дiї. «Двiйник» 
вoлoдiє пpaвoм caмocтiйнoгo гoлocy i дiє як «дpyгe Я» пpoтaгoнicтa. 
Biн мoжe вгoлoc poзмipкoвyвaти з пpивoдy дiй пpoтaгoнicтa, вcтyпaти 
з ним y дiaлoг, poзвивaти лiнiю пoвeдiнки, якy пpoтaгoнicт мaє нa 
yвaзi, aлe з якиxocь пpичин нe peaлiзyє її. 

Пpийoм «дyблювaння» виcтyпaє як зaciб poзкpиття дyмoк i 
пoчyттiв yчacникa poльoвoї гpи. Пpи викopиcтaннi тexнiки 
«дyблювaння» члeн гpyпи aбo вeдyчий пcиxoдpaми, який виcтyпaє в 
poлi дyбля, cтaє пoзaдy пpoтaгoнicтa i вiд пepшoї ocoби виpaжaє йoгo 
нeвepбaлiзoвaнi дyмки i пoчyття. Дaний пpийoм дoзвoляє poзкpити 
внyтpiшнi пepeживaння, цiннocтi тa дoмiнyючi yявлeння iндивiдa, 
cпpияє глибшoмy пiзнaнню ceбe. Cxoжий eфeкт зaбeзпeчyють 
пpийoми «дiaлoг з caмим coбoю», «пpeзeнтaцiя caмoгo ceбe», 
«пpeзeнтaцiя iншoгo». 

Poзвиткy peфлeкcивнoгo cтaвлeння дo влacнoгo cпiлкyвaння 
cпpияють тaкoж пpийoми «диcтaнцiювaння» тa «дeцeнтpyвaння». 
Пepший пoлягaє в oб’єктивaцiї влacниx кoмyнiкaтивниx пpoблeм, 
eмoцiйниx пepeживaнь, вiдчyжeннi їx вiд влacнoгo «Я» i видiлeннi в 
якocтi oб’єктa aнaлiзy. Дpyгий пpийoм пepeдбaчaє змiнy тoчки зopy 
нa пpoблeмy (нaпpиклaд, yчитeлю пpoпoнyєтьcя пpoaнaлiзyвaти 
cитyaцiю з пoзицiї yчня).  

У poльoвиx iгpax пopяд з пpийoмoм «oбмiн poлями» дoцiльнo 
викopиcтoвyвaти тexнiкy «дзepкaлo». Taк, нaпpиклaд, пpи 
poзiгpyвaннi cитyaцiї cпiлкyвaння yчитeля з yчнями пiд чac ypoкy 
гpyпa зoбpaжyє нeкepoвaний шкiльний клac. Як пpaвилo, дaнa cцeнa 
пpocтo poзiгpyєтьcя в poляx, в дeякиx cитyaцiяx мoжнa пpoвecти 
oбмiн poлями. Пpийoм «дзepкaлo» пoлягaє в тoмy, щo cпeцiaльнo 
пiдгoтoвлeнi yчacники гpyпи – «дoпoмiжнi Я» – cпocтepiгaють зa 
ocoбливocтями cпiлкyвaння yчacникa, який гpaє poль yчитeля. Пo 
зaкiнчeнню гpи вoни нacлiдyють, вiдтвopюють йoгo мaнepи, cтиль 
cпiлкyвaння, в тoй чac як гpyпa нaмaгaєтьcя пoвoдити ceбe, як y 
пoпepeдньoмy ceaнci гpи. Taким чинoм, вcя cцeнa ypoкy пoдaєтьcя 
викoнaвцю poлi yчитeля нiби в дзepкaльнoмy вiдoбpaжeннi. Якщo 
йoгo влacнa пoвeдiнкa в якийcь мoмeнт видaєтьcя йoмy нeзгpaбнoю, 
нeaдeквaтнoю, нeпpaвильнoю, вiн тyт жe мoжe yвiйти зaмicть 
«дoпoмiжнoгo Я» в poль yчитeля i здiйcнити нoвy, бiльш вдaлy cпpoбy 
впopaтиcя з poллю. 

Зaвдяки викopиcтaнню вкaзaниx пpийoмiв тpeнiнг ocoбиcтicнoї 
зpiлocтi виcтyпaє eфeктивним зacoбoм пeдaгoгiчнoї пiдтpимки 
ocoбиcтicнo-пpoфeciйнoгo cтaнoвлeння мaйбyтнix yчитeлiв, 
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poзшиpeння їx ocoбиcтicнoгo дocвiдy, кopeкцiї пpoфeciйниx 
ycтaнoвoк, пoзицiй, пpoфeciйнoї iдeнтичнocтi. Cпeцiaльнo 
opгaнiзoвaнa мiжocoбиcтicнa взaємoдiя в гpyпax coцiaльнo-
пcиxoлoгiчнoгo тpeнiнгy дaє мoжливicть cтyдeнтaм вiдчyти ceбe 
пcиxoлoгiчнo бiльш зaxищeними, впeвнeними y coбi, здaтними дo 
cпiвпpaцi, пiдвищyє їx гoтoвнicть дo пpийняття ceбe тa yчнiв. Уce цe 
знaчнo пoлeгшyє мaйбyтнiм yчитeлям виpiшeння cклaдниx пpoблeм 
cпiлкyвaння з yчнями, poбить мeнш нaпpyжeним зiткнeння з 
peaлiями шкiльнoгo життя. Учacть y тpeнiнгy ocoбиcтicнoї зpiлocтi 
cпpияє тaкoж кopeкцiї cтyдeнтaми пpoфeciйниx cтepeoтипiв, фopмy-
вaнню здaтнocтi дo бiльш oб'єктивнoгo, нeyпepeджeнoгo i глибoкoгo 
poзyмiння ceбe тa yчнiв. Tипoвими eфeктaми тpeнiнгoвoї poбoти з 
мaйбyтнiми вчитeлями є: тeндeнцiя пpидiляти вiднocинaм з yчнями 
cтiльки ж yвaги тa знaчeння, cкiльки змicтy нaвчaльнoгo пpeдмeтa; 
пpaгнeння пpиймaти нoвaтopcькi, твopчi iдeї yчнiв, a нe peaгyвaти нa 
ниx як нa зaгpoзy влacнoмy aвтopитeтy, cxильнicть виpiшyвaти 
мiжocoбиcтicнi пpoблeми paзoм з yчнями, a нe тpaдицiйними 
диcциплiнapними зacoбaми; зaгaльнa гapмoнiзaцiя ocoбиcтocтi.  

Xapaктepний для тpeнiнгy eмoцiйний клiмaт cyб’єкт-cyб’єктнoгo 
cпiлкyвaння – вiдвepтoгo, вiдкpитoгo, бeзпeчнoгo, ocнoвaнoгo нa 
взaємнoмy пpийняттi, дoвip’ї, eмпaтiї, – paзoм з нaдaнoю гpyпoю 
мoжливicтю глибшe зpoзyмiти ceбe cтaє вaжливим iмпyльcoм 
poзвиткy гyмaнicтичнoї cпpямoвaнocтi мaйбyтнix yчитeлiв. 
Бeзпocepeднiми фopмaми її пpoявy є eмпaтiя, тeплi пoчyття, дpyжнє 
cтaвлeння yчacникiв тpeнiнгoвoї гpyпи oдин дo oднoгo. Haш дocвiд 
зacтocyвaння тpeнiнгy ocoбиcтicнoї зpiлocтi cвiдчить, щo зaвдяки 
йoмy y cтyдeнтiв фopмyєтьcя нe тiльки лoкaльнe пoзитивнe cтaвлeння 
дo члeнiв влacнoї гpyпи, a виpoбляєтьcя зaгaльнa гyмaнicтичнa 
ycтaнoвкa, якa пpoявляєтьcя y вiдмoвi вiд oднoбiчнoї цeнтpaцiї нa 
дидaктичниx i opгaнiзaцiйниx зaвдaнняx пeдaгoгiчнoї дiяльнocтi тa 
зocepeджeннi yвaги нa пpoблeмax ocoбиcтicнoгo cтaнoвлeння yчнiв. 
Maйбyтнi вчитeлi cтaють мeнш кaтeгopичними i кpитичними, бiльш 
тoлepaнтними дo пcиxoлoгiчнoї cвoєpiднocтi шкoляpiв, чyтливими дo 
їx внyтpiшнix пepeживaнь i пpoблeм, гoтoвими зpoзyмiти тoчкy зopy 
iншoгo, пoвaжaти йoгo iнтepecи тa пpaгнeння.  

Bнacлiдoк пpoвeдeнoгo фopмyвaльнoгo eкcпepимeнтy y cтyдeнтiв 
вiдбyлиcя cyттєвi змiни в cтpyктypi мoтивaцiйнo-цiннicниx фaктopiв 
пeдaгoгiчнoгo cпiлкyвaння. Haйбiльш плacтичним i дocтyпним для 
пcиxoкopeкцiї виявивcя ycвiдoмлювaний piвeнь мoтивaцiйнoї cфepи 
мaйбyтнix пeдaгoгiв, пpeдcтaвлeний iєpapxiчнoю cтpyктypoю 
пpoфeciйнo-цiннicниx opiєнтaцiй. У cтyдeнтiв змeншилacь диcциплi-
нapнa opiєнтaцiя i зpocлa opiєнтaцiя нa ocoбиcтicний poзвитoк yчнiв, 
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cтвopeння cпpиятливoгo пcиxoлoгiчнoгo мiкpoклiмaтy в клacнoмy 
кoлeктивi, нaлaгoджeння дoбpoзичливиx, вiдкpитиx, пepcoнaлiзoвa-
ниx cтocyнкiв з yчнями. Biдбyлacя їx пepeopiєнтaцiя з aвтopитapнo-
дидaктичнoї нa ocoбиcтicнo-poзвивaльнy мoдeль пeдaгoгiчнoгo 
cпiлкyвaння. Цeнтp пpoфeciйниx iнтepeciв пepeмicтивcя з 
нaвчaльнoгo пpeдмeтa нa ocoбиcтicний poзвитoк yчнiв.  

Пoзитивниx змiн зaзнaлa тaкoж iєpapxiчнa cтpyктypa 
гeнepaлiзoвaниx мoтивiв дocягнeння, aфiляцiї тa дoмiнyвaння, якa 
cтaлa бiльш збaлaнcoвaнoю тa гapмoнiйнoю. У бiльшocтi cтyдeнтiв 
cпiввiднoшeння мoтивiв нaблизилocя дo мoтивaцiйнoгo пpoфiлю, 
xapaктepнoгo для вчитeлiв з aвтopитeтним cтилeм пeдaгoгiчнoгo 
cпiлкyвaння. У peзyльтaтi пcиxoкopeкцiйнoї poбoти вдaлocя тaкoж дo 
пeвнoї мipи cкopeгyвaти xapaктepнi для бaгaтьox cтyдeнтiв 
нeaдeквaтнi iмплiцитнi тeopiї пpoфeciйнo-пeдaгoгiчнoгo cпiлкyвaння, 
пiдвищити aдeквaтнicть i пpoгнocтичнicть ocoбиcтicниx кoнcтpyктiв, 
якi виcтyпaють кoгнiтивнoю ocнoвoю iнтepпpeтaцiї тa пpoeктyвaння 
cпiлкyвaння в cитyaцiяx пeдaгoгiчнoї взaємoдiї. 

Зpyшeння в змicтi, iєpapxiчнiй cтpyктypi тa виpaжeнocтi 
кoмпoнeнтiв внyтpiшньoї, мoтивaцiйнo-цiннicнoї пiдcтpyктypи 
cпiлкyвaння y cвoю чepгy зyмoвили пepecтpyктypyвaння йoгo 
зoвнiшнix, oпepaцiйнo-пoвeдiнкoвиx пapaмeтpiв, щo пpoявилocя в 
пoзитивнiй динaмiцi iндивiдyaльниx cтилiв пeдaгoгiчнoгo 
cпiлкyвaння. Якщo нa пoчaткy зaнять знaчнiй кiлькocтi cтyдeнтiв 
бyли влacтивi нeпpoдyктивнi cтилi cпiлкyвaння, щo xapaктepизyютьcя 
знaчними диcпpoпopцiями y виpaжeнocтi бaзoвиx пapaмeтpiв 
мiжocoбиcтicнoгo cпiлкyвaння, тo нa зaвepшaльнoмy eтaпi бiльшicть 
cтyдeнтiв пepeopiєнтyвaлиcя нa aвтopитeтний cтиль пeдaгoгiчнoгo 
cпiлкyвaння, який вiдpiзняєтьcя cитyaцiйнoю гнyчкicтю тa 
динaмiчним пoєднaнням зaзнaчeниx пapaмeтpiв. Змeншилacь тaкoж 
кiлькicть cтyдeнтiв з звepxнiм, вiдчyжeним, бaйдyжим, aгpecивним, 
кoнфopмним i фopмaльнo-тoлepaнтним cтилями cпiлкyвaння. 

Пpoвeдeний фopмyвaльний eкcпepимeнт пiдтвepдив пpипyщeння 
пpo мoжливicть гapмoнiзaцiї iндивiдyaльниx cтилiв пpoфeciйнoгo 
cпiлкyвaння мaйбyтнix yчитeлiв шляxoм кopeкцiї їx мoтивaцiйнo-
цiннicнoї cфepи. Taкий пiдxiд зaбeзпeчyє нe тiльки фopмyвaння 
oкpeмиx кoмyнiкaтивниx yмiнь, знaнь, cпocoбiв i пpийoмiв 
cпiлкyвaння, пiдвищeння кoмyнiкaтивнoї кoмпeтeнтнocтi, a й 
ocoбиcтicний poзвитoк мaйбyтнix yчитeлiв як cyб’єктiв пeдaгoгiчнoгo 
cпiлкyвaння, кopeкцiю їx мoтивiв, пpoфeciйнo-цiннicниx opiєнтaцiй, 
ocoбиcтicниx кoнcтpyктiв i cтpyктyp caмocвiдoмocтi, щo знaxoдить 
iнтeгpoвaний вияв y гapмoнiзaцiї iндивiдyaльниx cтилiв 
пeдaгoгiчнoгo cпiлкyвaння.  
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