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МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ 

Постановка проблеми. Психолого-педагогічні дослідження і практика переконливо 
свідчать, що значна частина помилок і невдач у педагогічній діяльності зумовлюється не 
стільки недоліками спеціальної, загальнопедагогічної чи методичної підготовки вчителів, 
скільки труднощами у сфері міжособистісної взаємодії з учнями, неадекватними 
особливостями професійно-педагогічного спілкування. У зв’язку з цим проблема 
формування готовності майбутніх учителів до педагогічного спілкування набуває особливої 
актуальності як в теоретичному, так і прикладному аспектах. Слід підкреслити, що від 
характеру міжособистісних стосунків вчителя з учнями залежить не тільки ефективність 
педагогічної діяльності, її вплив на інтелектуальний та особистісний розвиток учнів, але й 
морально-емоційне самопочуття, задоволеність собою та своєю діяльністю, професійне 
зростання самого учителя. Тому закономірно, що проблема підготовки майбутніх учителів до 
педагогічного спілкування виділилась у спеціальний напрям психолого-педагогічних 
досліджень. Однак для більшості з них характерний емпірично-описовий підхід, у контексті 
якого основна увага зосереджується на зовнішній, операційно-технічній стороні спілкування 
вчителя при явній недооцінці його внутрішнього, мотиваційно-смислового аспекту. 
Недооцінка мотиваційно-ціннісних, найбільш тонких, суб'єктивних і важкодоступних для 
дослідження та корекції факторів нерідко призводить до хибних уявлень про шляхи і 
можливості формування готовності майбутніх учителів до педагогічного спілкування, 
породжує ілюзію, що для цього достатньо сформувати набір ефективних комунікативних 
умінь і прийомів.  
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Висновки. Отже, проведений експеримент підтвердив припущення про можливість 

гармонізації індивідуальних стилів професійного спілкування майбутніх учителів шляхом 
корекції особистісних, мотиваційно-ціннісних детермінант їх спілкування. Такий підхід 
забезпечує не тільки формування окремих комунікативних умінь, знань, способів і прийомів 
спілкування, а цілісний розвиток особистості майбутніх учителів як суб’єктів педагогічного 
спілкування, корекцію їх мотивів, професійно-ціннісних орієнтацій, особистісних 
конструктів та структур самосвідомості, що знаходить інтегрований прояв у гармонізації 
індивідуальних стилів педагогічного спілкування. Активізація процесів рефлексивного 
виходу, самоаналізу та самовизначення стосовно власних мотивів, ціннісних орієнтацій, 
способів та стратегій спілкування забезпечує інтеграцію особистості майбутнього учителя на 
більш високому рівні функціонування. 
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У статті розкривається зміст методики формування готовності майбутніх учителів до 
продуктивного педагогічного спілкування шляхом корекції їх особистісних диспозицій.  
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спілкування.  

В статье раскрывается содержание методики формирования готовности будущих учителей к 
продуктивному педагогическому общению путем коррекции их личностных диспозиций.  

Ключевые слова: педагогическое общение, стиль педагогического общения, личностные детерминанты 
педагогического общения, социально-психологический тренинг, подготовка будущих учителей к 
профессиональному общению.  

In the article maintenance of method of forming of readiness of future teachers opens up to productive 
pedagogical intercourse by the correction of their personality dispositions.  
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