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Продуктивності роботи намагається досягнути будь-який фахівець у 
будь-якій галузі. Важливий аспект повноцінного навчання – приклад 
вчителя. Малоймовірно, що учні змогли б здобути повноцінну освіту в 
учителя, який чудово знає свій предмет, але не любить свою роботу і не 
отримує від неї задоволення. 

Будучи на практиці, спостерігаючи за роботою досвідчених вчителів 
і робимо для себе висновки що: управління класом – це значно більше, ніж 
просто дисципліна. Успішні вчителі завжди задіюють найстаранніших 
учнів під час правління класом нарівні з собою. Для того щоб це було 
можливим, учитель повинен ретельно готуватися до уроку, заздалегідь 
придумуючи, як зробити його захоплюючим, – тоді як в дітей не 
залишається часу для витівок. Інакше кажучи, ефективність роботи 
вчителя залежить від його готовності до уроку, що найбільший успіх у 
навчальному процесі забезпечує самопідготовка педагога. Серед інших 
важливих якостей учителя – проникливість. Постійно стежачи за 
поведінкою учнів, гарний вчитель може заздалегідь розпізнати 
потенціальну проблему. 

Питання полягає лише втому, що вчитель повинен чітко сформувати 
для дітей певні правила, витратити урок (а часом і два) на їх пояснення і 
тоді згодом – просто вимагати їх виконання, не вдаючись у 
розшифрування певних понять щоразу. Однак потрібно пам’ятати, що 
встановлення подібних правил вимагає тренування, зворотнього зв’язку і 
похвали. Виконання прийнятих правил повинне стати для учнів 
автоматичним. Адже правила, доведені до автоматизму, є запорукою 
успіху як учителів, так і учнів. 

Елементи організації уроку можна сформулювати так: 
 викладання – це нібито трюк: учитель повинен бути здатний 

ніби жонглювати різними видами навчальної діяльності й практичних 
завдань; 

 завчасна підготовка всіх необхідних під час уроку посібників, 
включно із тими додатковими, що призначені «про всяк випадок» (якщо 
щось зламається), ознака добре організованого вчителя; 

 створення і закріплення педагогом правил і норм дозволить 
учням пам’ятати, що від них очікують, без зайвих вказівок із боку вчителя. 

Ключем до мінімізації дисциплінованих проблем є саме вміння 
вчителя управляти класом. Гарним вчителям вдається звернути увагу на 
потреби всіх учнів під час уроку. Гарний вчитель уміє аналізувати 
поведінку учнів і робити висновки про те що допоможе встановлене ним 
провило впоратися з ситуацією. Тому вчителеві, які встановлюють певні 



вимоги до поведінки учнів, є успішними в управлінні класом і стикаються 
з меншою кількістю дисциплінованих проблем, ніж ті хто не формулюють 
потрібних вимог. Коли ж чітко сформульовану вимогу не виконано, 
учитель дає учневі можливість усвідомити проблему й наводить приклади, 
як учень міг би уникнути здійснення того чи іншого вчинку. Заздалегідь 
задекларовані правила надають можливість педагогові розв’язати 
дисциплінарні проблеми в індивідуальному порядку, і тому вчинки 
декількох дітей ніколи не відіб’ються на поведінці всього класу [1, с. 124]. 

Чуйний вчитель здатний розв’язати більшість дисциплінарних 
проблем, не вдаючись до допомоги адміністрації школи. Зменшення таких 
проблем підвищить успішність. Адже чим менше часу витрачається на 
розв’язання таких проблем, тим більше його залишається на навчання; чим 
більше учні витрачають час на навчання, тим більше знань добувають учні. 

Отже, ти готуєшся до своїх перших уроків, береш до уваги поради 
досвідчених педагогів, подумки програєш всілякі ситуації, що можуть 
виникнути в класі. Однак, хто попереджений, той озброєний. 
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