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ПРОБЛЕМА ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ АКТИВНОСТІ 

ВЧИТЕЛЯ Й УЧНІВ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ 
 
Проблема формування комунікативної активності учнів потребує пе-

реходу від авторитарного управління їхньою діяльністю до стимулювання 
комунікативної діяльності в навчально-виховному процесі. 

Практика свідчить про те, що в навчальному процесі вчителі часто 
віддають перевагу інформаційній функції спілкування, у результаті чого 
основна увага учнів зосереджується на засвоєнні теоретичних знань і 
формуванні спеціальних умінь. 

Навчання, побудоване на основі переваги монологічного спілкування 
над діалогічним, призводить до послаблення співпраці і навчальних 
контактів як у системі «учитель – учень», так і в системі «учень – учень». 

Аналіз психолого-педагогічної літератури й практики свідчить, що 
організація комунікативної діяльності учнів у навчальному процесі мож-
лива лише на основі впровадження в традиційну систему навчання 
комунікативного методу. 

Організація взаємодії формує відповідне ставлення учнів до навчан-
ня: позитивне, нейтральне, негативне. Школярі з вираженою позитивною 
позицією виявляють комунікативну активність, чуйність, доброзичливість, 
толерантність у спілкуванні. Негативна позиція, коли навчання 
розглядається тільки як особиста справа, впливає на спілкування: учні, які 
добре навчаються, віддають перевагу спілкуванню виключно з учителем на 
основі індивідуальної взаємодії типу «запитання – відповідь». Інші – «ви-
падають» зі спілкування. 

Важливим чинником комунікативного забезпечення навчального 
процесу є взаємини, що складаються в системі «учитель – учень». Від того, 
які стосунки в комунікації моделюються вчителем, який особистий смисл 
несе для кожного учня їхній зміст, залежить формування цілісного 
суб’єкта взаємодії в спілкуванні. 

Комунікативна компетенція містить певну сукупність педагогічних, 
психологічних знань, умінь, навичок, які забезпечують самореалізацію 
потенціалу вчителя і його формування в процесі діалогічного спілкування. 
Недостатній для здійснення ефективної навчальної діяльності рівень 
сформованості комунікативної компетенції вчителів – одна з основних 
проблем у комунікативності навчального процесу. 

Спостереження показали, що кожний п’ятий учитель зустрічається з 
труднощами в організації діалогічного спілкування, що є результатом 



слабко розвинутої перцептивної, елекатійної та рефлексивної сторін 
спілкування. Про це свідчить нездатність частини вчителів управляти 
спілкуванням на уроці, організувати взаємодію з учнями, низька частота 
елекатійних проявів, яка значною мірою визначається емоційним станом 
учителя, вибірковим ставленням до учнів, силою зовнішніх впливів і при-
зводить до порушення взаєморозуміння. 

Опитування вчителів, спостереження за навчальною діяльністю на 
уроках дало можливість визначити найважливіші вміння для організації 
комунікативного спрямованого навчання: 

− сприймати й розуміти учнів; 
− уміння спостерігати, бачити, оцінювати педагогічну ситуацію й 

перебудувати способи дії; 
− уміння передбачити можливу реакцію учнів на педагогічний 

вплив; 
− уміння триматися перед аудиторію; 
− володіти мімікою, жестами, технікою і культурою мовлення; 
Формуванню навичок педагогічного спілкування допомагає насам-

перед виконання спеціально розроблених вправ. У психолого-педагогічних 
дослідженнях пропонується кілька підходів до структурування й виконан-
ня цих вправ, але на практиці переважно користуються вправами, які роз-
робили В. Кан-Калик та О. Леонтьев. 

В. Кан-Калик об’єднує вправи в два цикли, а саме: практичне 
оволодіння технікою і технологією педагогічної комунікації та оволодіння 
системою спілкування в заданій педагогічній ситуації. 

На думку В. Кан-Калика, у комунікативній атаці забезпечують 
спілкування такі чинники: 

− чіткість організації початкового контакту з класом; 
− досягнення соціально-психологічної єдності з класом; 
− створення цілісного контакту з усім класом; 
− підтримання привабливого зовнішнього вигляду вчителя 

(охайність, зібраність, підтягнутість); 
− уведення запитань і завдань, які мобілізуватимуть аудиторію; 
− формування яскравої, привабливої мети діяльності і пошук 

шляхів її досягнення. 
Особливу роль у мовленні відіграє інтонація. Важливо не тільки, що 

сказано вчителем, а й як сказано. Інтонація надає мовленню не тільки 
виразності, емоційного забарвлення, а й точності, зрозумілості. Педагог, 
який погано інтонує своє мовлення, говорить не лише невиразно, а й непе-
реконливо. 

Ускладнення вправ, ситуацій, перехід від завдань репродуктивного 
характеру до творчих формує позитивний комунікативний досвід учителів 
та учнів. 
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