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с.  А.  Болсун, доцент кафедри педагогіки, психології і  корекційної освіти Кіровоградського обласного
 інституту післядипломної педагогічної освіти імені В.  Сухомлинського, кандидат педагогічних наук, доцент

азбУка для вчителя
Шановні читачі! Ми починаємо друкувати посібник для організації самоосвіти вчителя. До  Вашої 
уваги теоретичні засади та  практичні завдання з  проблем формування педагогічної техніки.

передмОва
чи прагне вчитель досягнути вершин педагогічної майстерності? 

чи бажає мати привабливий імідж? чи хоче бути улюбленим учителем? 
Переконана, що на  ці питання відповідь однозначна: так, адже, пере-
фразовуючи відомий вислів, що то за  вчитель, який не  хоче бути педа-
гогом-майстром? безумовно, природним є  і бажання стати улюбленим 
учителем, мати привабливий образ в  очах не  лише своїх вихованців, 
а  й  їхніх батьків, колег і, взагалі, громадськості. реалізація цієї високої 
мети має суспільну значущість. для учнів — бо вмотивовує бажання йти 
слід за  улюбленим учителем у  світ культури й  знань і  доросле життя, 
для батьків — бо сприяє отриманню гарних знань у  своїх дітей і  бажа-
ного рівня вихованості, для колег та  адміністрації — бо підвищує імідж 
навчального закладу, і  нарешті, для вчителя — бо дає змогу реалізува-
ти свій творчий потенціал, отримати професійне задоволення та  про-
сто людське від усвідомлення того, що тебе поважають і  люблять. це 
надихає на  подальшу творчу й  ефективну педагогічну діяльність. як же 
досягнути успіху в  цій справі? звичайно, кожен учитель прямує до  своєї 
«говерли» власним шляхом. але є  і загальні підходи. у  представленому 
посібнику увагу зосереджено на  одному з  чинників, що суттєво впливає 
на результативність процесу становлення вчителя як педагога-майстра. це 
рівень сформованості педагогічної техніки. Педагогічна техніка є  одним 
із компонентів педагогічної майстерності. в  її основі — система умінь 
і  навичок, які забезпечують оптимальний вплив на  суб’єктів вихован-
ня. таким чином, педагогічна техніка — це вправність, яка виявляється 
в умінні добирати оптимальні засоби впливу на особистість і здійснювати 
за  їх допомогою ефективну педагогічну взаємодію в  конкретній ситуації. 
окрім того, педагогічна техніка — це ще й вправність, котра виявляється 
в  умінні створювати власний позитивний вчительський імідж. розвинена 
педагогічна техніка, як тонкий інструментарій впливу на особистість учня, 
дає змогу вчителю вправно спілкуватись зі школярами й  розв’язувати 
повсякденні педагогічні ситуації на  рівні майстерності, володіти доско-
налим мовленням задля здійснення благодатного впливу на  учнів у  про-
цесі взаємодії, уміло керувати власною поведінкою, рухами, самопочут-
тям, створювати привабливий зовнішній вигляд тощо. такий ідеальний 
варіант цілком імовірний за  умови цілеспрямованої роботи в  напрямі 
формування й  розвитку педагогічної техніки в  системі безперервної пе-
дагогічної освіти, що передбачає забезпечення у  вищій школі вихідного 
рівня сформованості педагогічної техніки, а  в післядипломній освіті — 
доведення її до досконалості. остання має декілька взаємопов’язаних ком-
понентів: курсова підготовка, система методичної роботи й  самоосвітня 
діяльність. гармонійне поєднання всіх складових дає оптимальний резуль-
тат у  напрямі вдосконалення вчителя. на  перше місце логічно поставити 

Азбука для вчителя  — 
це, зрозуміло, 
не  азбука для 
малюків, тому робота 
із запропонованим 
посібником не  потребує 
керівництва чи 
контролю, достатньо 
самоуправління 
й  самоконтролю. 
Азбука має слугувати 
орієнтиром для 
самостійної роботи 
вчителя.



№ 13–14  (109–110) липень 2013 р. ЗаВучу. усе для рОбОти

МЕтОдична рОбОта

50

www.osnova.com.ua 

самоосвітню діяльність педагога, оскільки два пер-
ших компоненти є  лише поштовхом, хоча й  ваго-
мим, для подальшої самостійної роботи зі зростан-
ня педагогічної майстерності. усе інше залежить 
від самої особистості вчителя: його наполегливос-
ті, працездатності, дослідницьких умінь, вольових 
і моральних зусиль, уміння чітко організувати свій 
час і, що найголовніше, бажання.

Пропонований посібник спрямований на  до-
помогу освітянину (учителю, вихователю групи 
подовженого дня, керівнику гуртка, вихователю 
дитячого дошкільного закладу, методисту й  ад-
міністратору закладу освіти) у  його самоосвітній 
діяльності в аспекті цілеспрямованого підвищення 
рівня власної педагогічної техніки. це і є головною 
метою цієї книги.

у  педагогічній техніці як науковій категорії 
виділяють чотири узагальнено-систематизованих 
змістових компоненти. Перший — техніка педа-
гогічного спілкування, що включає техніку став-
лення педагогічних вимог, техніку педагогічного 
оцінювання й  техніку розв’язання педагогічних 
конфліктів. другий компонент — техніка мовлен-
ня, третій — техніка саморегуляції, що включає 
техніку управління психофізичним станом і  твор-
чим самопочуттям, четвертий — техніка створення 
зовнішності вчителя, що, у  свою чергу, поділяють 
на  два складника — техніку створення зовніш-
нього вигляду й  кінестетичну техніку. у  посібни-
ку звертаємо увагу на  всі без винятку складові 
педагогічної техніки й  ті допоміжні питання, що 
теж належать до  її компетенції. окрім того, увагу 
зосереджено на  розкритті низки питань, які опо-
середковано мають відношення до  основної про-
блеми. це дасть змогу вчителю вдосконалювати 
себе в  цілісному аспекті.

Посібник побудований у  вигляді понятійного 
словника з  проблеми педагогічної техніки. кожна 
буква — це окремий міні-підрозділ, у якому роз-
крито сутність декількох понять, що є важливими 
в  педагогічній техніці як науковій категорії. вод-
ночас, кожне поняття — це змістовий міні-модуль. 
він складається із 2–3  елементів. це, по-перше, 
розкриття теоретичної сутності того чи іншо-
го поняття, його актуальності й  значущості для 
вчителя, що дасть змогу читачу систематизувати 
набуті в  процесі підготовки й  педагогічної пра-
ці знання, розширити їхнє коло, дещо поновити 
й, можливо, отримати нову інформацію з окремих 
напрямів. також у  стислій формі викладено тео-
ретичний матеріал низки першоджерел із деяких 

проблем. це допоможе педагогу зорієнтуватися 
в  пошуку потрібної літератури для більш деталь-
ного ознайомлення з  тією чи іншою проблемою 
та практичного використання. до низки тем пода-
ний практичний матеріал для самостійного опра-
цювання того чи іншого питання, завдання для 
шліфування відповідних умінь і навичок. тематич-
но спрямовані й  методичні рекомендації. у  кінці 
кожного міні-модуля розміщений список викорис-
таної й  рекомендованої читачу для самостійного 
опрацювання літератури.

слід зазначити, що посібник покликаний 
до  життя вчительськими потребами, про що за-
свідчують пропозиції слухачів курсів підвищення 
кваліфікації інституту післядипломної педагогічної 
освіти, котрі після читання лекцій чи проведен-
ня практичних занять із проблеми педагогічної 
техніки висловлюють побажання мати в  домаш-
ній педагогічній бібліотечці відповідну літературу 
з  детальним описом матеріалу, особливо прак-
тичного спрямування. є  надія, що посібник ви-
явиться затребуваним і потрібним для педагогів і, 
можливо, корисним і  для батьків учнів, оскільки 
може показати шлях покращення взаємостосунків 
у  сімейному колі та  допоможе скоригувати й  удо-
сконалити навички впливу на  своїх дітей.

думки стосовно багатьох питань, що розгля-
нуто в посібнику, висловлювали педагоги-майстри, 
методисти-кореспонденти та  педагоги-дослідники 
кафедри педагогіки і  психології кіровоградського 
інституту післядипломної педагогічної освіти імені 
василя сухомлинського. вони щедро ділились іде-
ями власного досвіду стосовно того, як їм удалося 
досягнути високого рівня розвитку педагогічної 
техніки, що уможливило значні успіхи в педагогіч-
ній праці. деякі їхні поради й  рекомендації були 
використані в процесі написання цього посібника.

Щодо технології самоосвітньої діяльності з удо-
сконалення педагогічної техніки надамо такі поради.

1. важливо дотримувати принципу актуальності. 
визначивши, що для вас у  цей момент най-
головніше, що не  надто отримуєте в  процесі 
взаємодії з  учнями, від недостатньої сформо-
ваності яких саме вмінь найчастіше у  вашій 
шкільній практиці виникають неприємності, 
непорозуміння чи навіть страждання, роз-
починайте, відкривши книгу на  відповідних 
сторінках, опановувати знання й  уміння, як 
у теоретичному, так і в практичному аспектах. 
таким чином, порядок розгляду букв, тобто 
матеріалу, що міститься під ними, довільний. 
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залежить від ваших особистісних проблем, 
інтересів, уподобань, теперішніх конкретних 
ситуацій та  актуальності саме для вас, тобто 
на  ваш розсуд.

2. Потрібно дотримувати принципів поступо-
вості, етапності, систематичності в оволодінні 
вміннями педагогічної техніки та  певної по-
слідовності в  засвоєнні матеріалу, а  саме:

 8 спочатку слід прочитати теоретичні ви-
кладки щодо конкретної проблеми (семан-
тика поняття, актуальність і  значущість 
для вчителя, історичний екскурс), намага-
ючись глибоко проникнути в  її сутність, 
і  звернутися до  першоджерел (список ре-
комендованої літератури зазначено), зроби-
ти відповідні виписки, тези чи цитування. 
це край необхідно, оскільки, як відомо, без 
теорії практика дещо примітивна. озброїв-
ши себе певною сумою знань із тієї чи ін-
шої проблеми, можна сміливо приступати 
до  практичного оволодіння відповідними 
вміннями й  навичками;

 8 ознайомитись із практичним матеріалом 
(моделі, вправи, тести, ігри, задачі) і  ме-
тодичними рекомендаціями;

 8 розпочати практичне вправляння, як в  ін-
дивідуальному режимі роботи, так і  групо-
вому, виконання завдань-порад та  аналізу 
отриманих даних;

 8 апробувати на  практиці засвоєне, проана-
лізувати, довести до досконалості, не зупи-
няючись на  досягнутому.

3. Потрібно пам’ятати, що образ привабливого 
вчителя — це складний, багатоаспектний образ. 
саме тому, дбаючи про вдосконалення одного 
аспекту педагогічної техніки, не  слід забувати 
про інші, тобто доцільне паралельне вправлян-
ня, звичайно, з акцентом на актуальне. у спра-
ві вдосконалення важливі гармонія та  міра.

4. доцільно інколи спостерігати за  рівнем сфор-
мованості педагогічної техніки своїх колег. це 
дасть можливість здійснювати співставлення 
із власним рівнем і  робити відповідні висно-
вки, які можуть стимулювати до  подальшого 
вдосконалення, застережуть від негативного 
вияву емоцій або ж дадуть змогу вам із за-
доволенням констатувати, що ви на  правиль-
ному шляху, що загалом уособлюєте собою ту 
модель ідеального вчителя, яка представлена 
в  цій книзі. у  такому випадку ви зможете 
рекомендувати цей посібник для детального 

опрацювання своїм колегам, котрим, на  вашу 
думку, слід цілеспрямовано вдосконалювати 
власну педагогічну техніку.

5. важливо мати певні інструменти, матеріали 
й  аудіо- та  відеотехніку для проведення від-
повідної роботи з удосконалення компонентів 
педагогічної техніки. наприклад, для відпра-
цювання умінь і  навичок з  техніки мовлення 
необхідні: магнітофон чи диктофон для запи-
су зразків власного мовлення, секундомір для 
підрахунку темпу мовлення, словники для вдо-
сконалення літературної вимови та збагачення 
словникового запасу, тексти художніх творів 
для відпрацювання виразного мовлення, відео 
та  фонозаписи фрагментів уроків, проведе-
них педагогами-майстрами, промов майстрів 
красномовства (для наслідування кращим 
зразкам), логопедичні інструменти для лікві-
дації (за  необхідності) нескладних мовленнє-
вих дефектів (згідно з  порадами логопедів), 
аудіозаписи читців-професіоналів тощо. для 
розвитку техніки саморегуляції психічного 
стану важливо мати записи сеансів аутотре-
нінгу й  музикотерапії. з  метою створення 
привабливого зовнішнього вигляду бажано 
мати журнали мод, манікюрний і  парфумерні 
набори, інструменти й  матеріали для догля-
ду за  обличчям і  накладання макіяжу тощо.

6. доречним є  наявність глядачів, які виконува-
тимуть роль експертів. це можуть бути члени 
власної сім’ї, подруги, колеги, а  інколи й вихо-
ванці. як правило, експертна оцінка стимулює 
рух уперед.

7. слушною уявляється постановка конкретної 
мети стосовно означеної проблеми на  певний 
період часу. слід її  зафіксувати, а  написане 
розмістити так, щоби ваш погляд час від ча-
су спинявся на  тексті. це підштовхує, нагадує 
й  організовує, змушує настійливо працювати 
над собою. розшифровуючи мету, доцільно 
визначити для себе низку конкретних завдань.

звичайно, в одній публікації про все неможли-
во сказати, оскільки педагогічна техніка як науко-
ва категорія дуже багатогранна. але якщо вдасться 
відповісти хоча б на  деякі питання, що хвилюють 
вас, шановні педагоги, зацікавити певними про-
блемами, викликати бажання наполегливо пра-
цювати над підвищенням рівня власної педагогіч-
ної техніки, посібник не  буде марним. хочеться  
побажати педагогічним працівникам творчого 
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зростання в напрямі досягнення педагогічної май-
стерності, що дасть змогу глибше, яскравіше й та-
лановитіше виразити себе, актуалізувати на  прак-
тиці набуті знання, уміння й  навички, розкрити 
свої багаті творчі можливості та  самореалізува-
тись як успішна особистість і  професіонал.

актОрські вміння вчителя
учителя нерідко порівнюють із актором. він, 

як і  актор, має володіти сценічно-виконавською 
технікою (деякими її аспектами), уміти захоплюва-
ти й  зачаровувати, запалювати та хвилювати душі 
й розум дітей собою як неповторною особистістю, 
своєю зовнішністю, словом, почуттями, мімікою, 
яскравими емоціями, інтелектом, професійною 
майстерністю. але зрозуміло, іміджбілдінг в  ак-
тора спрямований на  самого себе. для вчителя ж 
більш значущою є  інша позиція. так, наприклад, 
зовнішній вигляд педагога має бути не  лише без-
доганним, таким, що вирізняє його серед інших, 
а  першочергово, відповідати вчительському при-
значенню, слугувати гідним зразком, не  зашко-
джувати психіці дитини, не викликати негативних 
почуттів через занадто дорогий чи ультрамодний 
одяг тощо. тобто, в  основі навіть зовнішнього 
приваблювання вчителя має бути гуманізм. те ж 
саме стосується техніки мовлення (акторська дик-
ція як основа правильного усного вчительського 
мовлення, правильне дихання, інтонаційне забарв-
лення мовлення, уміння робити паузи, за  допо-
могою голосу артистично перевтілюватися в  пев-
ний образ тощо, тобто все те, що уможливлює 
успішну педагогічну діяльність, має, насамперед, 
слугувати зразком для учнів), техніки рухів (ви-
разна пластика, міміка й  пантоміміка необхідні 
для підсилення вчительського слова й, водночас, 
мають бути прикладом культурного вияву кінесте-
тики) тощо. отже, учителя має передусім цікавити 
питання зворотного зв’язку, а  не те, яке вражен-
ня він справив на  глядачів, у  нашому випадку — 
учнів, хоч і  це важливо, але, гадаємо, уже на  дру-
гому місці за  системою педагогічних цінностей.

відомий педагог-експериментатор а. с. мака-
ренко підкреслював, що здійснювати педагогічні 
дії треба артистично, треба вміти грати. на  його 
думку, «…  не  може бути педагога, який не  вмів 
би грати» [1, с.  247]. високий рівень педагогічної 
техніки сприяє тому, щоб у  грі вихователя щиро 
й природно відбивалися ті процеси, які дійсно від-
буваються в його душі. ці думки геніального педа-
гога мають почути й  усвідомити сучасні педагоги.

важливо також почуття міри. хоч привабли-
вість має бути невід’ємною якістю педагога, як і ак-
тора, усе ж робота над технікою її створення не по-
винна бути самоціллю. учителю не  слід закривати 
собою всі багатства світу. слухаючи високу поезію, 
яку виразно читає вчитель і  майстерно передає га-
му почуттів, діти виражають захопленість і  трепет 
від поетичного слова. це найбільш прийнятний ва-
ріант. саме в цьому аспекті має виражатися актор-
ська техніка вчителя, саме ці вміння треба повсяк-
час удосконалювати. безсумнівно, розвиток сце-
нічно-виконавської техніки сприятиме зростанню 
рівня сформованості педагогічної техніки загалом.

 � Практика
1. уважно ознайомтесь із рекомендованою лі-

тературою. зверніть увагу на  публікації 
в. ц. абрамяна у фахових періодичних видан-
нях. у  них вміщено практичні рекомендації 
й  методичні розробки для сучасних учителів 
в аспекті формування й удосконалювання їхніх 
акторських умінь. ці рекомендації призначені 
саме для самоосвітньої діяльності педагогів.

2. ознайомтесь із деякими фрагментами системи 
к. станіславського [4]. дещо можна адаптува-
ти до  педагогічної діяльності. зверніть увагу 
на  прийоми позбавлення «м’язового затиску», 
який нерідко заважає спокійній роботі, осо-
бливо, коли доводиться проводити «відкриті 
заходи», батьківські збори чи виступати перед 
учительською аудиторією.

3. для досягнення достатнього для педагогічної 
діяльності рівня артистизму необхідно перш 
за  все відпрацювати техніку мовлення й  кі-
нестетичну техніку.

4. заповніть анкету-самоаналіз «як ви оцінюєте 
свої артистичні уміння?»:

 8 виконавсько-мовленнєві (дихання, голос, 
дикція);

 8 емоційно-образні (уява, фантазія, бачення);
 8 зовнішньо-виразні (кінестетичні: міміка, 

жести, пластика рухів);
 8 уміння пробуджувати в  ході педагогічної 

діяльності певні почуття, емоції й  управ-
ляти ними;

 8 уміння встановлювати взаємоконтакти 
з  учнями.

 Примітка: з  кожного параметра треба по-
ставити оцінку (розвинуто гарно, розвинуто 
достатньо, розвинуто недостатньо). зробіть 
відповідний висновок.
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5. ознайомтесь із критеріями оцінки акторсько-
виконавської діяльності вчителя в процесі вза-
ємодії з  учнями:

 8 володіння основами мовлення;
 8 вільне володіння логікою викладу матеріалу 

і  докладання в  залежності від поставленої 
мети емоційно-вольових зусиль;

 8 створення відповідного емоційного на-
строю в  дітей;

 8 знаходження спільної мови з  учнями 
й управління їхньою увагою протягом усієї 
взаємодії, що сприяє співтворчості та спів-
переживанню;

 8 уміле використання емоційно-виразних за-
собів впливу на  учнів;

 8 простота та природність поведінки вчителя 
в  ході педагогічної взаємодії;

 8 здійснення контролю й  корекції своїх емо-
цій, почуттів і психічного стану в ході вза-
ємодії з  учнями.

 � Література
1. Макаренко  А.  С. деякі висновки з  мого педагогічного 

досвіду [текст] /  а.  с.  макаренко //  твори в  7-ми т. — 
к.  : рад. школа, 1954. — т.  5. — 484  с.

2. Абрамян  В.  Ц. засобами театральної педагогіки [текст] 
/  в.  ц.  абрамян //  рідна школа. — 1993. — №№  2–12.

3. Абрамян В. Ц. театральна педагогіка [текст] / в. ц. абра-
мян. — к.  : лібра, 1996. — 224  с.

4. Станіславський  К.  С. зібрання творів: у  8  т. [текст] 
/  к.  с.  станіславський. — к., 1957. — т.  3

аксесуари в  зОвнішньОму вигляді вчителя
згідно з  визначенням тлумачного словника 

аксесуари — це побічний предмет, деталь чогось, 
дрібні речі до  чогось. для створення зовнішньо-
го вигляду людини це теж другорядна деталь, але 
значущість її  досить відчутна. аксесуари можуть 
звести нанівець зовнішність, а  можуть, навпаки, 
зробити її яскравішою. вони дають змогу виразити 
своє «я», підкреслити свою «родзинку». наприклад, 
інколи достатньо накинути жінці легкий, яскравий 
шифоновий шарфик на  шию в  тон костюму, і  во-
на вмить перетвориться із ділової жінки-трудівни-
ці в  імпозантну, модну «леді». отже, за  допомогою 
аксесуарів можна змінювати одне й те ж убрання, 
адаптуючи його до різних обставин, сезонів і ситу-
ацій. головне — віднайти свій індивідуальний стиль 
зовнішнього вигляду, а  потім його можна урізно-
манітнювати за  допомогою шарфиків, хусточок, 
ремінців, комірців, декоративних прикрас, крава-

ток, коштовностей тощо. неабияку роль відіграють 
навіть такі аксесуари, як сумки, окуляри, наручні 
годинники, записні книжки тощо.

чи має особливо відрізнятися в цьому аспекті 
вчитель від інших людей? мабуть, ні. можливо, 
лише ставленням до  підбору аксесуарів, досить 
відповідальним і  обережним, пам’ятаючи про 
свою вчительську місію — бути для вихованців 
зразком у  всьому. саме тому педагогу необхідно 
чітко знати модні тенденції щодо аксесуарів і  ви-
моги до  їхнього підбирання. При цьому важливо 
не  лише знати, а  дотримувати вимог на  практиці. 
не  останню роль відіграє почуття міри.

 � Практика
шановні читачі! як ви знаєте, учитель час-

то є  взірцем для наслідування, ідеалом для учнів. 
згідно зі словником іншомовних слів, ідеал — 
це найвища довершеність. усвідомлюючи це, 
справжній учитель повсякчас намагається на-
близитися до  ідеалу. він цілеспрямовано працює 
в  різних аспектах власного вдосконалення, щоби 
стати дійсно гідним зразком для наслідування. та-
ке прагнення заслуговує на  схвалення й  пошану. 
у посібнику вміщено модель, що складається з де-
кількох елементів, ідеального педагога, який являє 
собою не  міфічний образ, а  є збірною моделлю.

1. уважно ознайомтесь зі складовою частиною 
моделі ідеального вчителя в  аспекті техніки 
сформованості зовнішнього вигляду (стосов-
но використання аксесуарів), проаналізуйте 
запропонований матеріал, зіставте з  власни-
ми вміннями та  зробіть відповідні висновки. 
зверніть увагу на  те, що в  контексті моделі-
поради є  підказки й  вимоги.
Ідеальний учитель уміє:

 8 підбирати аксесуари зі смаком, не втрачаю-
чи почуття міри, з  урахуванням загально-
прийнятих правил;

 8 правильно підбирати окуляри (середньо-
го розміру, з  кольором оправи, яка пасує 
кольору волосся, типу й  форми обличчя, 
сучасні);

 8 вибираючи головні убори, ураховувати 
пропорції своєї фігури, сезон, погоду, об-
ставини; поєднувати головний убір із верх-
нім одягом і  комірцем; вдало використову-
вати прикраси на головних уборах із різних 
композицій (для жінок); учитель — зразок 
для учнів: ніколи не  знаходиться в  примі-
щенні в  головному уборі;
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 8 вибираючи сумки, виявляти художньо-есте-
тичний смак, ураховувати свій вік, оскільки 
молодим учителям (жінкам) більш доречні 
сумки романтичного стилю, старшим  — 
класичного; дотримуватись ідеального по-
рядку в  них; підбирати сумки, орієнтую-
чись на  практичну професійну доречність 
(розмір, місткість, довжина ручок тощо);

 8 доповнювати ансамбль в  одязі ремінцями 
тільки за  необхідності, приміряючи їх  до 
особливостей фігури, виявляючи обереж-
ність (їх  носять переважно стрункі жінки);

 8 представляти себе кожен раз по-новому 
за  допомогою шарфів, шарфиків, шийних 
і  нагрудних хустинок, краваток тощо; під-
бирати ті аксесуари, що пасують та  ожив-
ляють костюм, виявляючи витончений смак;

 8 добирати рукавички, які гармонують з одя-
гом та  іншими аксесуарами за  стилем і ко-
льором;

 8 підбирати ручки (не  дешевий ширпотреб), 
які зручні в  користуванні, гармонують із 
кольором одягу, знаходяться в  ідеальному 
стані та, певною мірою, надають солідності;

 8 правильно підбирати записну книжку 
й  вести записи, вчасно міняти її, не  де-
монструючи дітям неохайний атрибут (від 
довгого користування);

 8 поєднувати прикраси зі стилем і  кольором 
одягу, зовнішніми даними; підбирати при-
краси з  урахуванням віку (молоді жінки 
надають перевагу біжутерії, старші — ко-
штовностям із благородних металів); під-
бирати прикраси, ураховуючи вчительську 
професію: недоречними є  довгі сережки, 
намиста й  ланцюжки, що заважають здій-
снювати професійну діяльність, як і  ка-
блучки з  великим виступаючим каменем 
та  надмір прикрас; виявляти естетичний 
смак, вибираючи прикраси.

2. зробіть ревізію власних аксесуарів і  прикрас 
відповідно до загальних вимог і згідно з вище 
представленим фрагментом моделі ідеального 
вчителя. Переконайтесь, що підбір аксесуарів 
до  вашого одягу, взуття, фігури адекватний 
вимогам. якщо є  проблеми в  цьому аспекті, 
без жалю попрощайтесь із непотрібним або 
відмовтесь від них лише в стінах школи. мож-
ливо, варто запланувати придбання тих речей, 
які будуть гармоніювати з  наявними аксесуа-
рами. у  такому випадку отримаєте зворотну 

дію, оскільки, як правило, підбираються саме 
аксесуари до основних складників зовнішнього 
вигляду. але, як відомо, із правил бувають ви-
ключення. у подальшому варто утримуватися 
від необдуманої, поспішної купівлі аксесуарів, 
які би гарними чи оригінальними вони не зда-
валися, пам’ятаючи про почуття міри, смак, 
власний гардероб і те, що ви для дітей взірець.

3. Проаналізуйте техніку підбору й  користуван-
ня аксесуарами своїх колег. Подумки визна-
чте рівні сформованості цієї техніки. у  вас 
з’явиться можливість помітити, хто для вас 
особисто може слугувати прикладом. скажіть 
їм про це, і  вони розцінять це як комплімент. 
окрім того, ваша самооцінка може підвищити-
ся, бо для декого з колег вже ви можете стати 
наставником і  прикладом, зможете тактовно 
підказати, посилаючись на  власний досвід.

4. дайте пропозицію щодо включення означено-
го питання до програми шкільних методичних 
семінарів, аргументовано довівши значущість 
цієї проблеми.

бар’єри в  педагОгічнОму спілкуванні
бар’єри в  спілкуванні бувають такі: терміно-

логічні, соціальні, психологічні, естетичні, фізичні 
та  традиційні. учителю необхідно оволодіти тех-
нікою їх  переборювання, і  тоді педагогічне спіл-
кування буде благотворним.

для усунення термінологічного бар’єру важли-
во не  використовувати в  бесіді з  учнями незрозу-
мілих слів, термінів і  понять. якщо ж є  необхід-
ність у  їхньому використанні, треба обов’язково 
пояснити значення вживаного слова. не  слід, по-
яснюючи новий матеріал, розглядати відразу ба-
гато нових слів або термінів.

Для усунення соціальних і  психологічних 
бар’єрів важливо:

 8 уникати узагальнень, оцінюючи поведінку 
учнів та  їхні особистісні якості;

 8 дискутуючи з  учнями, захищати власну точку 
зору, а  не критикувати їхню, бо можна нане-
сти образу чи навіть поранити їхнє почуття 
власної гідності;

 8 розмовляти з  дітьми без снобізму, бо це 
їх  пригнічує;

 8 ніколи не  кричати на  учнів, оскільки це не-
гативно впливає на  їхню незміцнілу психіку 
й, водночас, відштовхує від учителя;

 8 завжди намагатися зрозуміти дитину, а не осу-
дити чи покарати її;
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 8 стримувати себе від роздратування в  будь-
якій формі;

 8 уміти уважно слухати дитину, виявляючи цим 
повагу до  неї, зацікавленість розмовою;

 8 намагатися розмовляти на рівних, як партнери, 
до  думок яких обов’язково прислуховуються, 
беруть до  уваги, а  не займають позу «лева»;

 8 явно не  повчати в  ході розмови, а  краще 
впливати непомітно для дитини;

 8 розмовляти з учнями на теми, що цікаві й до-
ступні для їхнього розуміння.

слід зазначити, що це лише незначна части-
на рекомендацій щодо ліквідації соціально-пси-
хологічних бар’єрів. висвітлення цього питання 
є  окремою темою дослідження, зважаючи на  її 
багатоаспектність. учителю ж важливо повсякчас 
пам’ятати, що спілкування з  учнями має бути 
побудовано таким чином, щоби воно їх  окриля-
ло, навіть, якщо тема розмови не  дуже приємна.

для подолання естетичних бар’єрів у спілкуван-
ні з  учнями потрібно з  повагою ставитися до  їхніх 
художньо-естетичних смаків і вподобань, щоб не за-
вдавати прикростей та образ чи відкритого небажан-
ня продовжувати спілкуватися з учителем. звичайно, 
вчителю свою думку варто відкрито й  щиро висло-
вити, але не  наполягати на  миттєвому її  прийнятті. 
важливо власні погляди вагомо аргументувати: не-
хай це для учнів буде інформацією до роздумів, а не 
насаджуванням чужих думок. Потрібно пам’ятати 
про різницю у  віці й  життєвому досвіді, психоло-
гічні особливості дітей і  дорослих, нові життєві 
тенденції, нові смаки, інший час, дещо інші жит-
тєві цінності. Просто необхідно усвідомлювати, що 
це інше молоде покоління, яке чекає від дорослих 
розуміння, а  не засудження чи критичних заува-
жень. якщо вчитель це розуміє, естетичних бар’єрів 
між ним і  дітьми не  виникає. ось тоді в  атмосфері 
довіри й  взаєморозуміння можна непомітно змі-
нювати деякі позиції вихованців відповідно до  за-
гальнокультурних, моральних і  естетичних норм.

З  метою уникнення фізичних бар’єрів у  спіл-
куванні з  дітьми важливо:

 8 не зачіпати дітей необережними рухами свого 
тіла;

 8 ніколи не використовувати свої руки для здій-
снення насильства над дітьми, навіть якщо це 
було здійснено нібито жартома;

 8 фізичний вплив (дотик, плескання, стискуван-
ня) здійснювати дуже обережно, пам’ятаючи 
про вік і  стать дитини та  її індивідуальні фі-

зичні та психологічні особливості — характер, 
темперамент, настрій, стан здоров’я, сімейні 
обставини тощо;

 8 не вторгатися в особистісний простір дитини, 
її  інтимну зону й  інше.

особливий вид бар’єрів — традиційні бар’єри. 
це перешкоди, що виникають через стереотипні 
висловлювання співрозмовників без урахування 
конкретних ситуацій та  особливостей партнерів. 
Які ж саме словесні стереотипи найчастіше зу-
стрічаються в  шкільному житті? спостережен-
ня за  поведінкою вчителів показали, що, на  жаль, 
традиційними в  лексиконі вчителя стали такі ви-
словлювання:

 8 накази, команди: «замовкніть!», «негайно при-
пиніть!», «не дивись у вікно», «швидко з кла-
су!», «тихо!», «не  розмовляти!», «Перестаньте 
сміятися!», «встань!», «щоденник на стіл!» то-
що. що викликають ці категоричні розпоря-
дження? гамму негативних емоцій — від почут-
тя безправності до протесту й обурення учнів;

 8 попередження, погрози, застереження: «якщо 
ви не  перестанете, я…», «ще раз повторить-
ся, і  я…», «якщо не  будете слухати, то…», 
«не  скажете правди, не  ждіть нічого добро-
го…» тощо. у  чому полягає пагубність поді-
бних погроз? діти замикаються в собі. опісля 
нелегко буде налагоджувати з ними добрі сто-
сунки, бо ж зникає довіра до  педагога;

 8 моралізування, проповіді на  кшталт: «ви 
зобов’язані поводити себе…», «ви маєте по-
важати вчителів, батьків…», «кожен учень 
має гарно навчатися…», «усі мають прибирати 
шкільну територію…» тощо.

якщо ці вислови звучать щоденно й по декілька 
разів на  день, то учні звикають до  цих фраз і  вже 
ніяк не  реагують на  сказане, тобто виникає тради-
ційний бар’єр у спілкуванні. зрозуміло, позбавитися 
стереотипів нелегко, але в разі бажання, докладання 
певних зусиль і наполегливості це цілком імовірно.

нерідко дітей переводять до розряду «важких» 
саме через невміння чи небажання вчителя пере-
ступити бар’єри в  спілкуванні, що відділяє його 
від учня. звичайно, про панібратство не  може бу-
ти й  мови, але порушити «стіну холодності» між 
собою й  учнями необхідно.

 � Практика
1. внесіть пропозицію до  методичної служби 

школи, району чи міста щодо проведення 
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спеціалістами серії відповідних тренінгів 
і  станьте їх  активними учасниками.

2. організуйте записи на  диктофон ваших роз-
мов із дітьми (неодноразово, у  різних ситуа-
ціях). намагайтеся при цьому поводити себе 
природно, «забуваючи» про включений дик-
тофон. опісля проведіть об’єктивний аналіз 
спілкування з учнями, визначте, чи виникають 
бар’єри, які саме. якщо є, терміново займіть-
ся роботою щодо їх  подолання. для цього 
скористайтеся наведеними вище порадами, 
читайте відповідну літературу, спостерігайте 
за  технікою спілкування педагогів-майстрів. 
основне, що може завадити виникненню 
бар’єрів у  спілкуванні, це жорсткий самокон-
троль за  власним мовленням і  поведінкою за-
галом.

вихОваність учителя
вихованість педагога — це складне педаго-

гічне явище, яке можна представити як інтегра-
тивну, багаторівневу у  своєму генезисі систему 
органічно взаємопов’язаних і  взаємообумовле-
них якостей особистості педагога, людини, яка 
професійно виховує дітей. в  основі системи — 
гуманістична спрямованість, яка яскраво ви-
являється в  поведінці педагога, тобто його ре-
акція на  навколишнє життя, соціум. фактично, 
поведінка вчителя — це вияв його вихованості. 
через свою соціальну природу це феноменальне 
явище. у  практиці все більше нагромаджується 
фактів, котрі свідчать про те, що тільки вихо-
ваному педагогу під силу справжнє виховання 
дітей, тобто процес, продуктом якого є  високий 
рівень вихованості юних громадян. я.  а.  комен-
ський, відомий педагог-класик, висловив думку 
про те, що «…  не  можна довіряти справу вихо-
вання людині поганій, з  точки зору моралі, і  вже 
ні в  якому разі тій, чия доброчесність і  совість 
сумнівні». дійсно, виховувати молоде покоління 
має педагог, який сам досягнув високого рівня 
вихованості, оскільки він безпосередньо впливає 
на вихованців, які нерідко його наслідують і пев-
ною мірою ідеалізують. «юність узагалі схильна 
до  ідеалізації, — відзначає російський демократ 
м. добролюбов, — частіше за все ідеалом їх стає 
вчитель, і в ньому вони вбачають поєднання всіх 
доброчесностей». Приєднується до  цієї думки 
французький філософ д.  дідро, який вимагає 
від учителя «…  тільки добрих правил». л.  тол-
стой, відомий російський письменник, педагог 

і  просвітитель, вважав, що «…  не  тільки важко, 
але й  неможливо виховувати добре дітей, якщо 
сам поганий» [1, с.  169]. а.  макаренко, засуджу-
ючи невихованість педагога, заявляє, що краще 
в  школі зовсім не  мати вихователя, аніж мати 
невихованого. він акцентує свою увагу на  тому, 
що вчитель має повсякчас себе виховувати, роз-
вивати багатство своєї душі. П.  блонський, пе-
дагог-теоретик, із цього приводу зауважував, що 
«… освіта вчителя менш важлива, ніж виховання 
його» [2, с.  248].

навіть такий незначний, побіжний аналіз 
передових думок щодо вихованості педагога дає 
можливість стверджувати, що існує об’єктивний 
і  досить тісний зв’язок між вихованістю учнів 
і  вихованістю педагогів. зрозуміло, не  можна від-
кидати вплив сім’ї і, взагалі, соціуму. але все-таки 
провідна роль належить учителю-вихователю. са-
ме з  такої позиції розглянуто в  посібнику про-
блему вихованості педагога.

Критеріями вихованості вчителя можуть бу-
ти такі показники:

 8 обсяг знань про морально-етичні норми по-
ведінки та  етикет;

 8 ступінь оволодіння знаннями в  живій прак-
тиці, автоматизація цих умінь;

 8 уміння оптимально адаптувати загальноприй-
няті морально-етичні норми й  етикет до  за-
гальної мети виховання учнів;

 8 наявність тих особистісних якостей, власти-
востей і  рис, завдяки яким учителю можна 
надати статус вихованого;

 8 ставлення до  учнів, соціуму, природи, довкіл-
ля і, врешті, до  самого себе.

виходячи з  цього, можна представити модель 
вихованості педагога. вона складається з  двох 
частин:

1) перелік якостей, властивостей та особистісних 
рис, які мають бути притаманні вихованому 
педагогу;

2) конкретні правила поведінки вчителя.

об’єктивно закономірно, що кожен учитель 
на  практиці реалізує свою вихованість непо-
вторно. Проте є  низка етичних норм, правил, 
адекватних високій місії вчителя, дотримання 
яких є  обов’язковим для кожного. є  моральні 
якості й особистісні риси, які мають бути прита-
манні кожному вчителю. саме на  цьому акцен-
туємо увагу. отже, вихованому педагогу мають 
бути притаманні: скромність, люб’язність, про-



Видавнича група «Основа» № 13–14  (109–110) липень 2013 р.

МЕтОдична рОбОта

57

kerivnik@osnova.com.ua

стота, поблажливість, неупередженість, доброта, 
шляхетність, невимушеність, співпричетність, 
великодушність, відкритість, незлопам’ятність, 
ввічливість, тактовність, толерантність, чесність, 
доброзичливість, уважність, чуйність, делікат-
ність, порядність, врівноваженість, стриманість, 
розвинуте почуття власної гідності, справедли-
вості й  совісті, вишуканість у  манерах, співчут-
ливість, шанобливість, добросердечність, добро-
чесність, спокійність, привітність, гостинність, 
обачливість, проникливість, обережність, послі-
довність, безпосередність, чутливість, людяність, 
правдивість, душевна щедрість, благонадійність, 
благородність, розважливість, пристойність, до-
бродійність, поштивість, благорозумність, чисто-
та помислів, здатність до  самопожертви тощо.

до  другої частини моделі включено низку 
етичних переконань, що мають бути пріоритет-
ними у вихованого педагога. їхній вияв — в адек-
ватній поведінці. фактично, це образ ідеального 
вчителя з точки зору його вихованості. Вихований 
педагог переконаний у  тому, що:

 8 необхідно завжди дотримувати загальноприй-
нятих норм поведінки людини в  сучасному 
суспільстві, виявляти їх  яскраво, оскільки ді-
ти вчаться, дивлячись на  нього;

 8 не  можна ображати дітей словами, особливо 
брутальними, не  можна лаятись ані в  при-
сутності учнів, ані без них, пам’ятаючи, що 
лихослів’я означає недостатній культурний 
і  розумовий розвиток. окрім того, згідно 
з  останніми науковими дослідженнями, сло-
ва — це виявлення в  просторі думок. вони 
мають здатність рухатися за спіраллю, повер-
таючись назад і  при цьому примагнічуючи 
до  себе подібне й  ушкоджуючи того, хто ці 
слова вимовив. можливо, саме тому люди, 
які часто лаються, частіше й  хворіють;

 8 ніколи не  можна сміятись над помилками ді-
тей, хай навіть незначними й смішними з точ-
ки зору дорослої людини;

 8 некоректно звинувачувати дітей, щоб захисти-
ти чи виправдати себе у  випадку поразки чи 
промахів, в  екстремальних ситуаціях;

 8 не гідно підвищувати голос на учнів, кричати, 
зривати на  них свій гнів, бо ж крик свідчить 
про педагогічне безсилля, безкультурність, не-
вихованість;

 8 треба щиро радіти успіхам учнів і  колег, як 
своїм власним;

 8 аморально обманювати дітей;

 8 жестами, мімікою, пантомімікою, рухами, 
словами він має виказувати довіру й  повагу 
до  дітей, віру в  їхні здібності й  можливості;

 8 необхідно ретельно слідкувати за  своїм зо-
внішнім виглядом, пам’ятаючи про своє вчи-
тельське призначення;

 8 важливо вміти правильно гальмувати агресив-
ність, викликану негідною поведінкою учнів;

 8 потрібно демонструвати зразки культури по-
ведінки в  соціумі, показувати модель відкри-
того вираження емоцій чи розумної стрима-
ності в  їхньому виявленні;

 8 потрібно бути завжди коректним і ввічливим, 
бо це нагальна потреба вчительської професії;

 8 не  можна допускати розв’язності: ні в  руках 
і  жестах, ні в  манерах, словах, поведінці;

 8 не  можна допускати, щоби поганий настрій 
учителя передавався дітям;

 8 необхідно бути завжди у  формі, підтягнутим, 
життєрадісним, у  мажорі;

 8 не  треба поспішати, якщо є  сумніви, як вчи-
нити, бо ж справедливою є  філософська дум-
ка: «у  сумніві — стримуйся»;

 8 справжній учитель відчуває щиру радість від 
зустрічі з  дітьми й  демонструє її  посмішкою, 
словами чи фасилітативно;

 8 не  слід виправдовувати свою поведінку не-
знанням хороших манер, замість цього краще 
скласти програму самовиховання;

 8 виражати повагу до  людей потрібно, одягаю-
чись чисто й  охайно;

 8 кожен учитель у  змозі стримувати себе від 
спалахів гніву і  роздратувань;

 8 ніколи не  треба звертатись до  дітей тільки 
на  прізвище, бо ж «…  звук свого імені — 
найбільш солодкий і найбільш важливий звук 
людської мови»;

 8 робочий учительський стіл не  прикрашають 
сумки, пакети, шляпи, предмети особистої гі-
гієни тощо;

 8 не слід обговорювати особисті проблеми учня 
в  присутності інших або поведінку батьків 
у  присутності дитини, бо це неетично;

 8 навіть у  жартівливих звертаннях не  слід ви-
користовувати різких висловлювань, бо сло-
во  — це сила;

 8 слід досить рідко розповідати дітям про власні 
проблеми, хвороби, матеріальні нестатки, бо 
нема в  цьому сенсу;

 8 потрібно категорично засуджувати плітки 
й  інтриги в  дитячому колективі, бо це огидне 



№ 13–14  (109–110) липень 2013 р. ЗаВучу. усе для рОбОти

МЕтОдична рОбОта

58

www.osnova.com.ua 

явище, і  відкрито демонструвати дітям свою 
позицію;

 8 учитель має виявляти свою вихованість 
і  в  спілкуванні з  батьками, колегами, адміні-
страцією, бібліотекарем, лікарем, технічними 
працівниками: учні мають бути переконані 
в  постійній ввічливості свого вчителя, його 
зібраності та  благородстві;

 8 нерозумно хизуватися перед учнями, хоч роз-
повідати про свої професійні успіхи доцільно;

 8 слід привітно й  гостинно зустрічати дітей, 
батьків щодня й  у свята в  школі, на  вулиці 
чи в  себе вдома;

 8 учитель має бути відповідальним не  тіль-
ки за  свою поведінку й  висловлені думки, 
а  й  за  правильне їхнє розуміння дітьми;

 8 своєю високоморальною поведінкою педагог 
має зміцнювати власний авторитет в  очах 
учнів, батьків, колег, підвищувати престиж 
професії;

 8 необхідно бути добре обізнаним із нормами 
етикету й  неухильно дотримувати правил по-
ведінки в  повсякденному житті, будучи для 
дітей гарним прикладом;

 8 слід обмежувати власні бажання, брати до ува-
ги потреби та  інтереси вихованців.

ураховуючи багатогранність проблеми, слід 
підкреслити, що представлений варіант моделі 
вихованості вчителя не  можна обмежити ви-
щезазначеним. Попередньо було лише окресле-
но загальні контури вчительської вихованості. 
у  реальних життєвих ситуаціях вона має різне 
виявлення, відповідність якого морально-етич-
ним нормам залежить від багатьох чинників. 
один із них, чи не  найголовніший, це стій-
кість позитивних внутрішніх моральних пере-
конань. саме вони лежать в  основі вихованос-
ті. від якості та  стійкості переконань залежить 
у  кінцевому результаті лінія поведінки вчителя 
на  практиці, його манери. у  кінцевому резуль-
таті маємо таке: чим вищий рівень вихованості 
педагога, тим вищий загальний рівень педаго-
гічної техніки й  педагогічної майстерності за-
галом.

звичайно, модель сама по  собі ще не 
розв’язання проблеми. навіть детальне її  ви-
вчення автоматично не  перетворить невиховано-
го вчителя у  вихованого. важко не  погодитись 
із твердженням і.  чернокозова, українського 
вченого, що «…  узагальнені моделі поведінки — 

не  рецепти, а  лише своєрідні орієнтири, які при-
пускають моральну творчість учителя в  конкрет-
них ситуаціях і  обставинах» [3, с.  112]. важливо, 
щоб учитель розвинув у  собі силу самоконтролю 
до  такої міри, щоб мати лише ті думки й  здій-
снювати лише ті дії, які доцільні для кожної кон-
кретної педагогічної ситуації в  інтересах дитини.

 � Література
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вплив педагОгічний
Поняття «вплив» у  науці розглядають як 

«…  процес і  результат зміни індивідуумом чи 
соціальною групою поведінки інших людей, їхніх 
позицій, оцінок чи установок» [1, с. 22]. Педаго-
гічний вплив, виходячи з  цього визначення, це 
процес і  результат зміни педагогом поведінки, 
позиції, оцінок, установок учнів, спрямований 
«…  на  формування в  дітей позитивних якостей 
і  переборювання негативних рис у  характері 
й  поведінці» [2, с.  177]. Педагог — це людина, 
яку спеціально готують до  виховної місії, роз-
вивають уміння вправно впливати на  юну ду-
шу. вплив цей важко переоцінити. на його роль 
звертають увагу й педагоги-класики, і філософи-
просвітителі та  науковці, як на  сучасному етапі 
розвитку суспільства, так і  в минулі часи. так, 
приміром, к.  ушинський цілком слушно заува-
жував, що це саме той «вплив, який не  можна 
замінити ні підручниками, ні моральними сен-
тенціями, ні системою покарань чи заохочень, 
ніякими формами, ніякою дисципліною, ніякими 
статутами й  розкладами занять» [3, с.  64]. на-
скільки ефективним буде особистісний вплив 
учителя на  учнів, настільки успішнішим буде 
процес виховання дітей. цей логічний ланцю-
жок яскраво доводить, що педагогічна техніка 
першочергово має забезпечувати високодухов-
ний і  високоморальний вплив на  вихованців 
у  процесі педагогічної взаємодії. не  можна при 
цьому не  враховувати, що вплив у  процесі вза-
ємодії обопільний. впливаючи на  вчителя, учні 
сприяють корекції його поведінки загалом і, 
зокрема, модифікації педагогічної техніки, що 
можна вважати за  позитив у  разі розвиненого 
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педагогічного мислення вчителя та  його здат-
ності до  саморефлексії.

вплив буває прямий і  опосередкований. ви-
явлення прямого впливу відбувається через рухи 
педагога, його голос, слова, міміку обличчя, жес-
ти, інтонацію. опосередкований — через різнома-
нітні предмети та  явища довкілля, соціум, котрі 
вчитель використовує у  виховних цілях . напри-
клад, природні явища й  культурні цінності  — 
краса живої та  неживої природи, пісенна твор-
чість, образотворче мистецтво, література тощо. 
окрім того, використовують ще й  символічний 
вплив (звук, запах, певні символи). наприклад, 
символом може виступати шкільний дзвінок чи 
шкільна форма. навіть нарядний одяг учителя 
може бути певним символом — сигналізувати 
про свято.

вплив — це ключове поняття в  педагогічній 
техніці. Підтвердженням цієї думки є  її визначен-
ня. учителю потрібно бути компетентним стосов-
но розмаїття засобів впливу, щоб у  разі потреби 
легко й  невимушено їх  використовувати на  прак-
тиці. а.  макаренко попереджував, що на  кожну 
складну ситуацію педагог має знати десяток за-
собів її  розв’язування. не  спрацьовує один при-
йом — спробуємо інший, і так крокуємо до успіху. 
край важливо оволодіти цілим арсеналом педаго-
гічних прийомів заради здійснення ефективного 
впливу на  учнів. якщо вони прекрасно знають 
увесь мізерний набір засобів впливу педагога, важ-
ко очікувати позитивний результат. діти просто 
будуть пристосовуватися до  певних ситуацій. на-
приклад, якщо вчитель завжди негативно стиму-
лює учнів через записи в щоденниках, то не варто 
дивуватися вирваним сторінкам, постійній втраті 
щоденника. якщо ж педагог буде вмілим у  виборі 
засобів впливу серед їхньої значної кількості, що 
зберігаються в  учительській пам’яті, то учні й  не 
помітять, як їх  виховують, і  будуть легко піддава-
тися вправному впливові.

 � Практика
Проведіть спостереження за  учнями з  метою 

дослідження зворотного зв’язку: наскільки ви ва-
гомо впливаєте на  учнів. для цього придумайте 
різні ситуаційні вправи:

 8 декілька днів поспіль робіть учням постійні 
компліменти (спостерігайте за реакцією в пер-
ший день і  через декілька днів);

 8 проекспериментуйте за  своєю зовнішністю 
(нова зачіска, змінений стиль одягу: із сіро-бу-

денного ділового в  спортивний чи стильний, 
яскрава біжутерія, зміни кольору волосся, 
спідниці на  брюки чи навпаки тощо);

 8 якщо ви ніколи не  кричали на  учнів, спро-
буйте деякий час розмовляти з  ними на  дещо 
підвищених тонах (тільки без роздратування);

 8 якщо ви дуже комунікабельна людина, по-
стійно спілкуєтесь із учнями в  позаурочній 
діяльності, спробуйте на  деякий час стати 
мовчазною, замкнутою;

 8 спробуйте не робити учням жодних зауважень 
протягом декількох днів;

 8 думайте про учнів, які вам не  дуже до  впо-
доби (бешкетники, ліниві, ябеди, вередливі, 
неохайні) лише гарно, із захопленням, знахо-
дячи в них позитив. свої думки не озвучуйте, 
тільки подумки, дивлячись по-доброму;

 8 почніть «запізнюватися» на  уроки;
 8 проводьте певний час уроки в  темних сонце-

захисних окулярах;
 8 спробуйте жувати жуйку на  уроках тощо.

уважно спостерігайте за  першою реакцією 
учнів у  моменти вашої «дивної» поведінки та  їх-
ньою подальшою позицією, фіксуйте запитання, 
їхню кількість. Поміркуйте над зібраним емпі-
ричним (чуттєвим) матеріалом, зробіть відповід-
ні висновки для себе. не  забудьте попередити 
про дослідницьку роботу адміністрацію. По  за-
кінченні міні-дослідження можете розповісти 
про нього учням у  жартівливій формі (особлива 
увага на  виявлення не  зовсім етичної поведінки). 
якщо ви впевнитесь, що маєте сильний вплив 
на  вихованців, продовжуйте цілеспрямовано по-
зитивно впливати на  них, досягаючи найкращих 
результатів у  вихованні та  входженні ними у  світ 
культури й  освіти. якщо ви зрозуміли, що поки 
що недосконало володієте магією впливу, нехай це 
міні-дослідження стане інформацією до  роздумів 
і  поштовхом до  роботи над власним удосконалю-
ванням.
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(Далі буде)  
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