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чо збагаченого навчально-виховного середовища на основі реалізації комплексу особистісно орієнтованих 
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но теоретичне обґрунтування особистісно орієнтованої стратегії педагогічного спілкування. Розглянуті 
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Постановка проблеми. Сучасні вітчизняні 
та зарубіжні дослідники школи як фено-

мену культури сходяться в тому, що центральним 
серед інших структурних компонентів освітньо-
го середовища будь-якого навчального закла-
ду є психологічна складова, яка визначається, 
насамперед, характером спілкування суб’єктів 
освітнього процесу. Цей компонент несе на собі 
основне навантаження щодо забезпечення мож-
ливостей задоволення і розвитку потреб суб’єктів 
освітнього процесу у відчутті соціально-психоло-
гічного комфорту, особистісної безпеки, у збере-
женні і покращенні самооцінки, у формуванні по-
зитивної «Я-концепції», у визнанні з боку інших, 
в поважному ставленні до себе й до оточуючих, 
в самоактуалізації особистості дитини й педагога.

Стиль, характер міжособистісних взаємин 
та комунікацій впливає не тільки на психологіч-
ний фон соціального життя людини, не тільки 
репрезентує певні соціальні відносини, він також 
впливає на формування суспільних та соціаль-
них структур, на становлення чіткої соціально-
політичної ієрархії.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Сучасна вітчизняна педагогічна наука приді-
ляє достатньо уваги проблемам педагогічних ко-
мунікацій (І. Бех, Н. Волкова, І. Зязюн, С. Му-
сатов, В. Кан-Калик, В. Кремень, Г. Селевко, 
С. Шеін) та комунікативної компетентності пе-
дагога (М. Заброцький, І. Зязюн, С. Максименко, 
О. Матвієнко, Л. Петухова, Л. Сергєєва, С. Сисо-
єва, Т. Щербан); теоретично й методично обґрун-
товані різноманітні комунікаційні інструменти 
педагогічного процесу (Н. Бутенко, О. Коваленко, 
С. Смотрицька, Г. Токарева), розглянуто психо-
логічні педагогічної комунікації (І. Бех, О. Балл, 
Г. Дьяконов, В. Латинов, В. Мусатов).

Водночас теоретичний аналіз наукових до-
сліджень свідчить, що системний підхід до про-
блеми педагогічної комунікації та педагогічного 
спілкування розроблений ще недостатньо, зали-
шаються невирішеними такі питання, як ство-
рення єдиного комунікаційного простору освіт-
нього закладу, утвердження творчо збагаченого 
навчально-виховного середовища на основі реа-
лізації комплексу особистісно орієнтованих педа-
гогічних комунікацій тощо.

Метою даної статті є визначення поняття ко-
мунікаційний простір навчального закладу та те-

оретичне обґрунтування особистісно орієнтованої 
стратегії педагогічного спілкування.

Виклад основного матеріалу. Як зазначає 
академік І. Бех, «культурологічний підхід… по-
требує створення адекватного виховного просто-
ру, однією із форм якого має бути особистісно-
розвивальне середовище – особливий науково 
організований соціум, який відрізняється від зви-
чайного середовища вищими за змістом та інтен-
сивністю характеристиками спільної діяльності 
та спілкування, емоційно й інтелектуально на-
сиченою атмосферою співпраці й творення» [3].

Реалізація суб’єкт-суб’єктних взаємин між всі-
ма учасниками освітнього (навчального і виховного) 
процесу (учнями, батьками, педагогами) та впро-
вадження особистісно орієнтованих педагогічних 
комунікацій (комунікативна функція освітньої сис-
теми) є необхідною соціально-педагогічною умовою 
формування сприятливого, дитино центрованого, 
гуманістичного та особистісно орієнтованого освіт-
нього середовища навчального закладу.

Серед комунікативних функцій освітньої сис-
теми можна виділити три групи функцій.

Перша група визначається індивідуальною 
навчально-виховною роботою з учнем – індиві-
дуальні комунікації:

– вивчення індивідуальних особливостей роз-
витку учня, його оточення, інтересів;

– програмування особистісно орієнтованих 
виховних впливів і виховних операцій (ситуацій);

– реалізація комплексу методів і форм інди-
відуальної навчально-виховної роботи з учнем, 
заснованих на суб’єкт-суб’єктних взаєминах;

– аналіз ефективності навчальних і виховних 
впливів на особистість дитини.

Друга група функцій пов’язана зі створенням 
творчо збагаченого навчально-виховного (освіт-
нього) середовища – групові (колективні) кому-
нікації:

– досягнення згуртованості дитячого (учнів-
ського) колективу;

– формування позитивної емоційної атмосфе-
ри та сприятливого психологічного клімату;

– включення учнів в різноманітні види соці-
альної та комунікативної діяльності;

– розвиток учнівського самоврядування.
Третя група функцій направлена на корекцію 

впливу різних суб’єктів соціальних відносин ди-
тини – соціальні комунікації:
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– соціальна, педагогічна та психологічна допо-
мога сім’ї й батькам;

– взаємодія з педагогічним колективом;
– корекція впливу засобів масової комуні-

кації;
– нейтралізація негативних впливів соціуму;
– взаємодія з іншими освітніми закладами.
Інші функції освітньої системи (гностична, 

інформаційна, методична, управлінська, діагнос-
тична) при їх підпорядкуванні комунікативній 
функції, по-перше, стають індивідуально, ко-
лективно або соціально значущими, а, по-друге, 
набувають комунікативну природу, тобто вста-
новлюючи особистісно орієнтований, суб’єкт-
суб’єктний характер педагогічних комунікацій 
всередині системи, ми тим самим цей характер 
переносимо й на інші функції освітньої системи.

Отже, створивши всередині освітньої системи 
комплекс особистісно орієнтованих педагогічних 
комунікацій та суб’єкт-суб’єктних взаємин, ми ма-
ємо можливість надати особистісну орієнтацію всій 
освітній системі, а збільшення інтенсивності, час-
тоти й щільності цих комунікацій буде призводити 
до зростання щільності особистісно орієнтованого 
освітнього середовища навчального закладу.

Специфічна особливість педагогічної діяль-
ності полягає в її нерозривній єдності зі спілку-
ванням. Паралельно з розв’язанням педагогічно-
го завдання (і на цій основі) педагог повинен ще 
розв’язати комунікативне завдання – організу-
вати безпосередню взаємодію з учнями, через 
яку здійснюється реальний навчально-виховний 
вплив у практичній педагогічній діяльності. Ко-
мунікативне завдання є похідним від педагогічно-
го, випливає з останнього та зумовлюється ним. 
Інакше кажучи, комунікативне завдання є педа-
гогічним, але перекладеним мовою спілкування.

Спілкування (педагогічне в тому числі) висту-
пає в двох формах – як засіб організації діяль-
ності (комунікативна складова) та як задоволен-
ня потреби людини у безпосередньому контакті 
з іншими людьми (емоційно-вольова, афектно-
оцінювальна складова). Так, у психологічному 
словнику спілкування визначено як взаємодію 
двох або більше людей, що полягає в обміні між 
ними інформацією пізнавального або афектно-
оцінювального характеру [6].

Як правило, спілкування входить у практич-
ну взаємодію людей (спільна праця, навчання, 
колективна гра тощо), забезпечує планування, 
здійснення і контроль їхньої діяльності. Окрім 
того, спілкування задовольняє особливу потребу 
людини у контакті з іншими людьми. Прагнен-
ня спілкуватись часто посідає значне, а інколи 
й провідне місце серед мотивів, що спонукають 
людей до спільної діяльності. Процес спілкуван-
ня може відособлюватися від інших форм діяль-
ності й набирати відносної самостійності.

На наш погляд, особистісно орієнтоване пе-
дагогічне спілкування – це спілкування, в яко-
му інформація, яка передається (комунікативна 
складова), має істотне значення і особистісний 
смисл, а емоційно-вольова складова спрямована 
на конкретний психічний стан, життєвий досвід, 
систему звичок і цінностей дитини, виявляє ем-
патію по відношенню до неї.

За таких умов, особистісно орієнтоване пе-
дагогічне спілкування стає засобом комплексно-

го підходу до навчання, виховання та розвитку 
дитини, коли педагогічний вплив здійснюється 
на всі сфери особистості дитини: на пізнаваль-
но-світоглядну й дієво-практичну («через розум 
і руки») – комунікативна складова; на емоційно-
вольову («через серце») – емоційна складова.

Особистісно орієнтована стратегія педагогіч-
ного спілкування характеризується наступними 
особливостями:

– ставлення до учня як до суб’єкта власного 
розвитку;

– орієнтацією на розвиток і саморозвиток його 
особистості;

– створення умов для самореалізації і само-
визначення особистості;

– встановлення суб’єкт-суб’єктних взаємин.
Для особистісно орієнтованої педагогічної ко-

мунікації характерні специфічні способи спілку-
вання, які ґрунтуються на розумінні, визнанні 
і прийнятті дитини як особистості, вмінні стати 
на її позицію, ідентифікуватися з нею, врахувати 
її емоційний стан і самопочуття, зберегти її осо-
бистісні інтереси і перспективи розвитку [1]. При 
такому спілкуванні головними тактиками педа-
гога стають співробітництво і партнерство, які 
надають можливість учням виявляти активність, 
творчість, самостійність, винахідливість.

Розуміння педагогом дитини неможливе без 
правильної оцінки її емоційних станів. Педагог 
має виходити з того, що основним джерелом ін-
формації про цю сферу людської психіки виявля-
ються: міміка і поза, жести і рухи, інтонація і темп 
мовлення. Спостерігаючи прояви поведінки вихо-
ванця, педагог у змозі зробити висновки стосовно 
його особистості. Однак глибоке розуміння дитини 
не може будуватися на відчужено-дослідницько-
му до неї ставленні. Педагогу потрібне співчутли-
ве, емпатійне розуміння та готовність прийняти 
вихованця повністю, навіть з його недоліками.

Визнання дитини – це, передусім, реалізації 
її права бути самою собою, індивідуальністю, яка 
має свою позицію стосовно тих чи інших явищ, 
ситуацій, проблем. Незаперечне право дитини – 
висловлювати свої думки, брати участь у наших 
судженнях про неї. Визнання особистості дити-
ни з самого початку її свідомого життя є дуже 
важливим, але в традиційній освітній системі на 
це звертають надзвичайно мало уваги. Особис-
тісно зорієнтована освіта передбачає, що педагог 
ставиться до дитини як до людини з повним ви-
знанням її особистості і недоторканості, визнає 
поведінку і працю дитини, вірить у благородство 
її мотивів та вчинків.

Прийняття дитини означає безумовне по-
зитивне ставлення до неї незалежно від того, 
відповідає її поведінка вимогам дорослих у даний 
момент чи ні. У виховному плані важливо, щоб 
у дитини було почуття, що її приймають і лю-
блять незалежно від її досягнень [2].

Інтегральною характеристикою педагогічного 
спілкування, у якій проявляються морально-сві-
тоглядні установки вчителя, педагогічна спрямо-
ваність його особистості, позиція по відношенню 
до дитини, рівень комунікабельності та комуніка-
тивні здібності, уміння і навички, є стиль педаго-
гічного спілкування.

В. Кан-Калік трактує стиль педагогічного 
спілкування як індивідуально-типологічні осо-
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бливості соціально-психологічної взаємодії вчи-
теля з учнями [5]. Тобто, у стилі педагогічного 
спілкування проявляються особливості комуні-
кативних можливостей учителя, характер його 
взаємин з учнями, творча індивідуальність учи-
теля та особливості учнівського колективу (чи 
особистості учня).

На основі порівняння різних класифікаційних 
підходів виокремлюють такі стилі педагогічного 
спілкування зі специфічними для кожного з них 
параметрами:

– діалогічний – активність, контактність 
і висока ефективність спілкування; педагогіч-
ний оптимізм, спирання на позитивний потенціал 
особистості дитини і учнівського колективу, по-
єднання доброзичливості з довірою до самостій-
ності школярів; переконлива відкритість, щи-
рість і природність у спілкуванні;

– альтруїстичний – повне підпорядкування 
себе завданням професійної діяльності, відда-
ність роботі та учням, поєднана з недовірою до 
їхньої самостійності; підміна власною активністю 
їхніх зусиль;

– конформістський – поверхове, депробле-
матизоване і безконфліктне спілкування з учня-
ми без чітко визначених комунікативних і педа-
гогічних цілей, яке часто переходить у пасивне 
реагування на зміни ситуації; поступливість, не-
впевненість у собі, недостатня вимогливість, без-
ініціативність; лабільна або низька самооцінка;

– пасивний – холодна відчуженість, гранична 
стриманість, підкреслена дистантність, орієнту-
вання на поверхове рольове спілкування з учня-
ми; відсутність потреби в емоційному включенні 
у спілкування; замкнутість і байдужість до учнів; 
висока самооцінка у поєднанні з прихованим не-
вдоволенням від процесу спілкування;

– маніпулятивний – егоцентрична спрямова-
ність; висока потреба у досягненні зовнішнього 
успіху; підкреслена вимогливість; приховане са-
молюбство; високий рівень розвитку комуніка-
тивних умінь, їх вміле використання для прихо-
ваного маніпулювання партнерами спілкування; 
знання достоїнств і недоліків учнів у поєднанні 
з власною закритістю, нещирістю; добре розви-
нена рефлексія власної поведінки; висока само-
оцінка і самоконтроль;

– авторитарно-монологічний – прагнення 
домінувати, орієнтування на «виховання – при-
мушування»; переважання дисциплінарних ме-
тодів і прийомів над організаційними; егоцен-
тризм, нетерпимість до помилок і заперечень 
з боку учнів; брак педагогічного такту, агресив-
ність; суб’єктивізм в оцінках, жорстка їх поляри-
зація; ригідність, орієнтування на репродуктивну 
діяльність, стереотипізація педагогічних впливів; 
низька сенситивність і рефлексія власної пове-
дінки, висока самооцінка;

– конфліктний – неприйняття спілкування 
з учнями у своїй професійній діяльності; педа-
гогічний песимізм, роздратованість, імпульсивне 
відштовхування учнів, скарги на їхню ворожість 
та «невиправність» [8].

Зрозуміло, що для особистісно орієнтовано-
го педагогічного процесу найбільш сприятливим 
є діалогічний стиль, допускається у меншій мірі 
альтруїстичний стиль, аж ніяк не допустимі кон-
фліктний, авторитарно-монологічний стилі.

В умовах особистісно орієнтованого освітнього 
континууму великого значення набувають кому-
нікації й взаємини між суб’єктами навчально-
виховного процесу в позаурочний час, в проце-
сі функціонування школи повного робочого дня, 
в спільній життєдіяльності поза межами класного 
або шкільного простору, тобто в момент нефор-
мальної взаємодії. Тому під час неформального 
спілкування виникає необхідність значного роз-
ширення типології педагогічного спілкування, 
з метою передбачення всіх можливих педагогіч-
них, навчальних та виховних ситуацій, що можуть 
виникати в позаурочних та позакласних взаєми-
нах між учнями, педагогами, батьками [9, 10].

У неформальних ситуаціях, за твердженням 
В. Латинова [7], виявляються такі стилі педаго-
гічного спілкування:

– відчужений (поступливо-недружелюбний) 
стиль педагогічного спілкування; його носій від-
городжений, поступливий, насторожений, дещо 
пасивний, не викликає особистою мовною актив-
ністю негативних емоцій у співрозмовника;

– слухняний (поступливо-дружелюбний) 
стиль педагогічного спілкування; його носій 
скромний, послужливий, доброзичливий;

– збалансований стиль педагогічного спілку-
вання; для нього характерні домінування у роз-
мові, прагнення спілкуватися на рівних, активна 
доброзичливість;

– опікунський (домінуючо-дружелюбний) 
стиль педагогічного спілкування; характеризу-
ється він прагненням до співробітництва. Педа-
гог, який обирає такий стиль, незалежний і само-
стійний у ситуаціях спілкування, веде розмову 
на рівних, виявляє активну доброзичливість, ба-
жання підтримати співрозмовника;

– домінуючо-недружелюбний стиль педаго-
гічного спілкування. У ньому переважає прагнен-
ня до суперництва, домінування у спілкуванні, 
недружелюбність, небажання підтримувати спів-
розмовника.

Під час спільної діяльності в позаурочний 
час, на перервах, поза межами школи, в процесі 
комунікацій, які виникають на екскурсіях, в ту-
ристичних походах, на спортивних змаганнях 
педагог теж обирає певну комунікативну пози-
цію, стратегію й тактику своєї поведінки. Їх осо-
бливості залежать від зовнішніх обставин та ін-
дивідуальних характеристик учасників, від часу 
та місця в просторі педагогічної ситуації, від спе-
цифіки самої спільної життєдіяльності в даний 
конкретний момент [5].

Серед таких позицій можна виокремити:
– спілкування на підставі захоплення спіль-

ною творчою діяльністю. Головними його озна-
ками є активно-позитивне ставлення до учнів, 
любов до справи, співроздуми та співпережи-
вання щодо спільної діяльності. Від учителів, які 
обирають такий стиль спілкування, діти не від-
стають, оскільки спілкування з ними сповнює їх 
позитивними емоціями;

– спілкування, що ґрунтується на дружньому 
ставленні. Воно базується на особистому пози-
тивному сприйнятті учнями вчителя, який вияв-
ляє приязнь, повагу до дітей. Але інколи педагоги 
перетворюють дружні стосунки на панібратські, 
що негативно впливає на весь навчально-вихов-
ний процес;
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– дистанційне спілкування. Таке спілкування 
обмежується формальними взаєминами. Навіть 
позитивне ставлення педагога до дітей не дає 
йому змоги уникнути авторитарності, що знижує 
загальний творчий рівень спільної з учнями ро-
боти (у класах можуть бути нібито хороша дис-
ципліна, висока успішність, але відчуватимуться 
значні прогалини у вихованні учнів). Певна дис-
танція між учителем та учнем необхідна, але вона 
не може бути головним критерієм у стосунках;

– спілкування-залякування. Для нього харак-
терне негативне ставлення до учнів і авторитар-
ність. Вдаються до нього педагоги, нездатні орга-
нізувати спільну діяльність.

– спілкування-загравання. Воно поєднує пози-
тивне ставлення до дітей з лібералізмом. Педагог 
прагне завоювати авторитет, подобатися дітям, 
але не шукає доцільних способів організації вза-
ємодії, не гребує дешевими прийомами. Це за-
довольняє честолюбство незрілого педагога, але 
справжньої користі йому і дітям не приносить [5].

Цілком зрозуміло, що використовуючи, на-
приклад, на уроці діалогічний стиль спілкування 
з учнями, на перерві або на прогулянці педагог 
теж обирає відповідну стратегію взаємовідносин 
з учнями – дружнє ставлення, захоплення спіль-
ною діяльністю та ін. Тобто, таким чином забез-
печується запобігання міжсуб’єктним ситуаціям 
особистісної двоїстості [3], коли педагог здається 
не тією людиною, якою вона є насправді.

Пропонується також типологія за характером 
комунікації, яка базується на виділенні трьох 
ознак: відносини сторін, які беруть участь у про-
цесі комунікації, до інтересів один одного; наяв-
ність усвідомленої загальної цілі спільної кому-
нікації; суб’єктність позиції за відношенням один 
до одного при комунікації. Різні сполучення цих 
ознак дають певні типи комунікацій: співробіт-
ництво, діалог, погодження, опіка, пригнічення, 
індиферентність, конфронтація [4].

Більш ефективним для особистісно орієнтова-
ної освіти є співробітницький тип педагогічних 
комунікацій, який характеризується об’єктивним 
знанням партнера по спілкуванню, опорою на 
кращі сторони один одного, адекватністю їхніх 
оцінок і самооцінок; гуманними, доброзичливими 
і довірчими взаєминами; активністю обох сторін, 
спільно усвідомленими і прийнятими діями, по-
зитивним взаємним впливом один на одного.

Великий позитивний виховний потенціал має 
діалогова комунікація. Вона передбачає рівність 
позицій партнерів, поважне, позитивне ставлення 
сторін, які спілкуються, одна до одної; характе-
ризується перевагою в її структурі когнітивного 
або емоційного компонентів. Така комунікація до-
зволяє виробляти схожі переконання, установки, 
погляди на ту чи іншу ситуацію; ефективність 

діалогу забезпечують його відкритість, щирість, 
емоційність, відсутність упередженості.

В основі погодження, як педагогічної кому-
нікації, полягає домовленість сторін, які спілку-
ються, про їхні ролі, позиції і функції у колек-
тиві в конкретній комунікації. Учасники такого 
типу комунікації знають можливості і потреби 
один одного, розуміють необхідність домовитися, 
скоординувати свої дії з метою досягнення по-
зитивного результату.

Ці три типи комунікації – співробітництво, ді-
алог, погодження – характеризують переважно 
особистісно орієнтоване педагогічне спілкування 
на всіх рівнях: педагог – учень, учень – учень, 
педагог – педагог, педагог – батьки та ін.

За нашими експертними оцінками, під час здій-
снення особистісно орієнтованого освітнього про-
цесу частка особистісно орієнтованих педагогічних 
комунікацій (співробітництво, діалог, погоджен-
ня) на рівні «педагог – учень» складає 50–60%, 
«учень – учень» – до 50%, «педагог – батьки» – до 
70%, «педагог – педагог» – не менш ніж 75%.

Висновки і пропозиції. На основи вищевикла-
деного можна зробити висновок про існування 
в кожному навчальному закладі певного кому-
нікаційного простору, який визначається нами 
як система стилів педагогічного спілкування, ти-
пів педагогічних комунікацій, об’єднаних єдиною 
метою та педагогічною позицією щодо учасників 
освітнього процесу, яка впорядковує комунікатив-
ні функції освітньої системи (індивідуальні, групо-
ві й соціальні комунікації) та спрямована на ство-
рення сприятливих умов для всебічного розвитку 
особистості учня, його соціалізації, індивідуальній 
адаптації учня в соціальному середовищі.

Результативність та ефективність комуніка-
ційного простору, його психологічна комфорт-
ність для учня й педагога тісно пов’язані з кому-
нікативною культурою вчителя, з ефективністю 
спілкування, котре слід орієнтувати на мотива-
ційну сферу особистості учня. Оптимальне педа-
гогічне спілкування створює найкращі умови для 
розвитку мотивації учнів, творчого характеру 
навчальної діяльності, забезпечує сприятливий 
емоційний клімат.

Отже, одним з головних завдань особистісно 
орієнтованої освітньої системи є створення від-
повідного комунікаційного простору, тобто реалі-
зація суб’єкт-суб’єктних взаємин між всіма учас-
никами освітнього процесу (учнями, батьками, 
педагогами) та впровадження особистісно орієн-
тованих педагогічних комунікацій, впровадження 
суб’єкт-суб’єктних взаємин в свою навчально-ви-
ховну діяльність, оволодіння культурою гуманіс-
тичного педагогічного спілкування, передача цієї 
культури іншим учасникам освітнього процесу – 
учням, батькам, соціальним партнерам.
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Аннотация
Исследована проблема создания единого коммуникационного пространства образовательного заведе-
ния, творчески обогащенной учебно-воспитательной среды на основе реализации комплекса личностно 
ориентированных педагогических коммуникаций. Определено понятие коммуникационное простран-
ство учебного заведения. Сделано теоретическое обоснование личностно ориентированной стратегии 
педагогического общения. Рассмотрены основные коммуникативные функции образовательной систе-
мы, проведен их анализ. Даны предложения по повышению результативности и эффективности ком-
муникационного пространства учебного заведения.
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педагогическое общение, педагогические коммуникации, стиль педагогического общения, коммуника-
тивные функции образовательной системы.
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COMMUNICATION SPACE OF EDUCATIONAL INSTITUTION  
IN THE PARADIGM OF PERSONALLY ORIENTED EDUCATION

Summary
The problem of creating a unified communication space of an educational institution, the establishment 
of creatively enriched educational and educational environment on the basis of the implementation 
of a complex of personally oriented pedagogical communications has been researched. The notion of 
communication space of an educational institution is determined. Theoretical substantiation of personally 
oriented strategy of pedagogical communication is made. The main communicative functions of the 
educational system are considered, their analysis is carried out. Provided suggestions for improving the 
efficiency and effectiveness of the educational space of the educational institution.
Keywords: communication space of educational institution, personally oriented pedagogical 
communication, pedagogical communications, style of pedagogical communication, communicative 
functions of educational system.


