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В статті обґрунтовано необхідність цілеспрямованої підготовки майбутніх педагогів до організації 
педагогічної взаємодії у процесі навчання молодших школярів. Подано різні підходи науковців до виз-
начення сутності поняття «активне слухання вчителя» в процесі спілкування з учнем. Проаналізовано 
результати діагностики індивідуального рівня готовності студентів до активного слухання. Визначено 
фактори, стилі активного слухання вчителя. Запропоновано прийоми роботи на вдосконалення вмінь ак-
тивного слухання у студентів. 
Ключові слова: педагогічна майстерність, педагогічна взаємодія, активне слухання, майбутній учитель, 
молодший школяр. 

Постановка проблеми. Сучасна система 
освіти потребує докорінної переорієн-

тації навчання і всього шкільного життя. Стра-
тегією діяльності сучасної початкової школи 
прогресивні вчителі сприйняли ідеї педагогіки 
співробітництва, організації навчання на осо-
бистісно-гуманній основі спілкування з учня-
ми. Сутність цих ідей полягає в комунікатив-
ному забезпеченні процесу навчання шляхом 
встановлення контакту з учнями, ведення 
з ними діалогу, організації активного слухання 
вчителя у процесі спілкування з учнем тощо.

Оскільки педагогічний процес передбачає 
взаємодію педагога з учнями, то вміння спіл-
куватися є однією з обов’язкових умов досяг-
нення педагогічної майстерності [4]. Не випад-
ково В.О.Сухомлинський потребу в спілкуванні 
називав найневикорінною і найлюдянішою. Він 
вважав, що там, де немає культивування цієї 
потреби, ніякими хитромудрими організацій-
ними залежностями, ніяким підпорядкуванням 
і управлінням неможливо відшкодувати убого-
сті виховання [8, с. 200].

Організація взаємодії з учнями як у процесі 
вивчення навчального матеріалу, так і на етапі 
перевірки знань учнів є важливою передумовою 
ефективності навчання. Якщо під час вивчення 
нового матеріалу вчитель виступає як ініціатор 
взаємодії з учнями, носій професійних знань 
та умінь, то на етапі перевірки знань голов-
ною дійовою особою є учень. Тому педагогічна 
майстерність вчителя найяскравіше вираження 
дістає на етапі перевірки знань учнів. У зв’язку 
з цим особливе місце серед компонентів педаго-
гічної майстерності вчителя посідає вміння вчи-
теля слухати учня під час його відповіді.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Відомий психолог-гуманіст К. Роджерс був пе-
реконаний, що у процесі педагогічного спілку-
вання намагання вчителя глибоко зрозуміти 
і поділити почуття учня, не виявляючи при 

цьому бажання його осудити або покарати, 
створює найсприятливіші умови для самовира-
ження і утвердження школяра як особистості. 

Н.В. Казаринова, В.М. Куніцина, В.М. По-
гольша визначають цілі та фактори активного 
слухання, стверджуючи, що ефективне слухан-
ня передбачає наявність складного комплексу 
вмінь, оволодіння якими вимагає від індивіда 
активності та свідомих зусиль. Серед факторів 
ефективного слухання автори виділяють: здат-
ність людини протягом тривалого часу підтри-
мувати увагу та сприймати інформацію; вміння 
сконцентрувати увагу на проблемах співроз-
мовника, забувши про власні турботи; наявність 
фізіологічних причин – людина думає швидше, 
ніж говорить (у слухача з’являється вільний 
час для обдумування своїх проблем) тощо [3].

О.В. Соловйова вважає, що ефективне слу-
хання та здатність чути іншу людину тісно 
пов’язане із налагодженням зворотного зв’язку. 
Серед видів зворотного зв’язку автор виділяє 
оціночний і безоціночний. У своїй монографії 
«Зворотний зв’язок в міжособистісному спілку-
ванні» О.В.Соловйова робить огляд зарубіжних 
та вітчизняних досліджень з даної проблеми [7].

У налагодженні контакту педагога з учнями 
особливе місце посідає вміння вчителя слуха-
ти учня під час його відповіді. Цій проблемі 
присвячені праці І. Атватера, П. Міцича та ін. 
І. Атватер розглядає слухання як активний во-
льовий процес, що потребує певних навичок 
і умінь. Слухання є важливим елементом пси-
хологічного контакту з учнем і виконує функ-
цію зворотного зв’язку [1].

Виділення невирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Серед великої кількості 
праць про види, техніки і прийоми спілкуван-
ня, особливості педагогічного спілкування, між-
особистісний зв’язок у педагогічній взаємодії 
та шляхи вдосконалення комунікативних умінь 
педагога відсутні дослідження щодо готовності 
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студентів педагогічних навчальних закладів до 
активного слухання та способів оволодіння май-
бутніми педагогами прийомами активного слу-
хання у процесі педагогічної взаємодії.

Мета статті. Головною метою цієї роботи 
є теоретичне обґрунтування важливості про-
цесу формування вмінь активного слухання 
у студентів педагогічних навчальних закладів 
та визначення способів оволодіння майбутніми 
вчителями початкової школи прийомами актив-
ного слухання під час ведення діалогу з учнем.

Виклад основного матеріалу. У процесі 
професійної підготовки майбутніх педагогів 
особливу увагу варто звернути на вироблен-
ня потреби будувати взаємини з учнями на 
діалогічних засадах. Беззаперечною істиною 
для кожного студента має стати те, що вчи-
тель та його учні – це рівноправні суб’єкти на-
вчального процесу, де педагог визнає за учнем 
право на активну роль у навчанні та створює 
умови для розвитку його творчого потенціалу.

Одним із важливих завдань вузівської під-
готовки є формування у майбутніх учителів 
початкової школи уявлень про сутність актив-
ного слухання вчителя в процесі спілкуван-
ня з учнем, оволодіння прийомами активного 
слухання, постановки запитань у процесі пе-
дагогічної взаємодії. Найкращі можливості для 
формування установки на самостійну роботу 
студентів з удосконалення вмінь активного слу-
хання має навчальна дисципліна «Педагогічна 
майстерність». Під час проведення лаборатор-
но-практичних занять студенти можуть зна-
йти відповіді на головні теоретичні положення 
з даної теми, набути вмінь та навичок актив-
ного слухання під час виконання різноманітних 
вправ, а також змоделювати та продемонстру-
вати фрагмент уроку з перевірки знань учнів 
у формі бесіди (робота в мікрогрупах).

Для ефективної роботи з формування нави-
чок активного слухання у майбутніх учителів 
початкової школи необхідно опиратися на їх 
індивідуальний рівень готовності до активно-
го слухання. Для виявлення навичок слухання 
кожного студента ми скористалися переліком 
ситуацій, що пропонуються опитувальником 
І.М. Юсупова – тест «Чи вмієте ви слухати?» 
[9]. Студентам третього курсу факультету до-
шкільної, початкової освіти і мистецтв ВДПУ 
імені Михайла Коцюбинського пропонувалось 
у переліку ситуацій позначити ті, які спричи-
няють незадоволення, роздратування у бесіді 
з будь-якою людиною. Відсоток ситуацій, що 
викликають незадоволення та роздратуван-
ня дозволив нам визначити високий, достат-
ній та низький рівень готовності студентів 
до активного слухання. З 37 студентів лише 
5 (13,5%) респондентів засвідчили високий рі-
вень, 14 (37,9%) опитаних продемонстрували 
достатній рівень і 18 (48,6%) третьокурсників 
знаходяться на низькому рівні готовності до 
активного слухання.

Проведене нами дослідження засвідчує, що 
майже половина опитаних студентів знахо-
диться на низькому рівні готовності до актив-
ного слухання. Спостереження за окремими 
студентами під час проходження ними різних 
видів педагогічної практики підтверджує низь-
кий рівень використання майбутніми фахівця-
ми прийомів рефлексивного та нерефлексив-
ного слухання на етапі перевірки знань учнів. 
Виходячи з результатів проведеного дослід-
ження, виникає потреба цілеспрямованого фор-
мування відповідних навичок у студентів вже 
на етапі вузівської підготовки. Широкі мож-
ливості для формування уявлень про сутність 
активного слухання вчителя в процесі спілку-
вання з учнем та оволодіння прийомами актив-
ного слухання у процесі педагогічної взаємодії 
мають психолого-педагогічні дисципліни. Про-
грама навчальної дисципліни «Педагогічна май-
стерність» передбачає вивчення даної теми.

У процесі обговорення теоретичних питань 
студенти визначають фактори ефективного 
слухання:

• ситуативні – певна ситуація може спри-
яти чи заважати вербальному впливу і сприй-
манню інформації;

• суб´єктивні: психологічний стан співроз-
мовників може збігатися або не співпадати; 
емоційне сприйняття співрозмовника накла-
дається на висловлену ним інформацію; пев-
ні наявні умови відволікають від сприймання 
інформації і заважають впливові; може мати 
місце неоднакова поінформованість співроз-
мовників або різний їх інтелектуальний рівень; 
результати спілкування можуть не збігатися 
з очікуваннями співрозмовників;

• недоліки мовлення та мови; погана дик-
ція; відсутність логіки у висловлюваннях; не-
точна передача інформації тощо.

Досить важливо, щоб у процесі обговорення 
факторів ефективного слухання студенти усвідо-
мили власні проблеми, які заважають їм стати  
гарними слухачами. Викладач має допомогти кож-
ному студенту, за потреби, скласти власну про-
граму вдосконалення вмінь активного слухання.

Особливий інтерес викликає у майбутніх 
педагогів інформація про типологію «поганих 
слухачів»:

• «псевдослухач», людина, яка вдає, що слу-
хає. Він дивиться на промовця, хитає головою 
в знак згоди або незгоди, вимовляє звуки і ре-
пліки типу «так-так», «хм-м», «угу», демонстру-
ючи увагу, в той час у дійсності залишається 
«глухим». Причини такої поведінки можуть бути 
різними – заглибленість у власні турботи, нудь-
га, однак результат один – промовця не чують.

• «самозакоханий слухач», людина, яка 
прагне, щоб слухали тільки її і не має ані часу, 
ані бажання слухати іншого.

• «слухач-вигадник», людина, яка ніколи не 
вислуховує співрозмовника до кінця і, щоб за-
повнити пропущене або незрозуміле, вигадує 
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події або реакції у відповідності з власною ло-
гікою або власним досвідом. Тому, коли вона 
говорить «все зрозуміло», це не означає, що 
вона зрозуміла саме свого співрозмовника.

• «слухач-бджола», людина, яка слухає 
тільки те, що цікаво і важливо для неї самої. 
Все інше вона пропускає повз вуха, вважаючи 
неважливим або хибним.

• «слухач-жало», людина, яка тільки і че-
кає, щоб співрозмовник припустився помилки 
або обмовки, щоб вказати йому на це і говори-
ти тільки про це [3, c. 88]. 

Часто студенти «приміряють» дану типо-
логію на себе та співставляють власний стиль 
поведінки під час слухання іншого з пропоно-
ваними варіантами псевдослухачів. На даному 
етапі роботи викладач має запропонувати май-
бутнім педагогам методику формування навичок 
та прийомів техніки слухання, основними компо-
нентами якої є: підтримка уваги (спрямованість 
і стійкість уваги, візуальний контакт тощо), ви-
користання елементів невербального спілкуван-
ня (погляд, поза, жести, мова міжособистісного 
простору, зміна висоти голосу та інтонації) як 
немовної підтримки учня; репліки й питання для 
заохочення до подальшого викладу матеріалу 
[6, с. 322]. Майбутні педагоги усвідомлюють, що 
процес слухання передбачає наявність в учите-
ля не лише суто технічних прийомів, а й розви-
нутих особистісних утворень, пов’язаних із ви-
явом розуміння, схвалення учня.

Обговорення теоретичних питань з даної 
теми варто завершити визначенням ефектив-
них стилів слухання. Студенти з’ясовують, що 
слухання відповіді учня може відбуватись як 
у рефлексивній, так і нерефлексивній формі. 

Нерефлексивне слухання полягає в умінні 
уважно мовчати, не втручаючись у промову 
співрозмовника зі своїми зауваженнями. Про-
те це мовчання активне, тому що потребує 
великого зосередження на предметі розмови, 
вияву розуміння, схвалення і підтримки. Зов-
ні пасивна поведінка в дійсності вимагає ве-
ликої напруги, фізичної і психологічної уваги. 
Як правило, нерефлексивне слухання корисно 
використовувати тоді, коли дитина хоче обго-
ворити власні проблеми, виявляє такі глибокі 
почуття, як гнів або горе, або просто говорить 
про те, що вимагає мінімальної відповіді. Не-
рефлексивне слухання доцільно використову-
вати в ситуаціях, коли учень бажає висловити 
свою точку зору, пережитий ним емоційний 
стан з приводу питання, що обговорюється на 
уроці. За формою нерефлексивне слухання 
передбачає використання стислих реплік типу 
«Так?», «Продовжуй, продовжуй. Це цікаво», 
«Розумію», «Приємно це чути», «Розкажи де-
тальніше?», або невербальних жестів підтрим-
ки (наприклад, схвальний нахил голови тощо). 

Слід звернути увагу студентів і на міні-
мальне втручання в розмову під час нереф-
лексивного слухання, і на те, що неправильне 

використання репліки може призвести до по-
рушення контакту з молодшим школярем.

Рефлексивне (або активне) слухання – це 
зворотний зв'язок з тим, хто говорить, що ви-
користовується для контролю точності сприй-
няття почутого. На відміну від нерефлексив-
ного слухання, той, що слухає більш активно 
використає словесну форму для підтверджен-
ня розуміння повідомлення [1]. Саме уміння 
рефлексивного слухання необхідне вчителю 
на етапі перевірки знань, тому що дає змо-
гу розкрити зміст повідомлень учнів, виявити 
причини помилок і утруднень учня під час за-
своєння конкретної навчальної теми. 

У процесі виконання студентами вправ на 
розвиток умінь активного слухання вони набу-
вають навичок використання різних видів реф-
лексивних відповідей під час ведення діалогу: 
з’ясування, перефразування, резюмування. Од-
нією з таких вправ може бути «Вибір теми для 
активного слухання». Студентам пропонується 
по колу назвати тему, яка викликає у них, на 
даний момент, найбільший інтерес. Викладач 
показує приклад резюмування, обираючи де-
кілька тем для подальшого обговорення в трій-
ках, які найчастіше згадувалась студентами 
у колі. Майбутні педагоги об’єднуються в міні 
групи згідно актуальних для них тем для ово-
лодіння прийомами перефразування. Перед 
початком роботи мікрогруп варто повтори-
ти висловлювання, що найчастіше вживають-
ся у процесі перефразування «Як я зрозумів 
тебе…», «На твою думку…», «Ти гадаєш…», «Ін-
шими словами, ти вважаєш…» та ін. Студенти 
вчаться вибирати лише головні, істотні момен-
ти повідомлення та приходять до висновку, що 
перефразування стосується лише змісту ідей, а 
не почуттів і ставлення до цієї ідеї. Резюмую-
чи відповіді студентів, викладач допомагає по-
єднати фрагменти відповідей кількох студентів 
у смислову єдність.

Особливої уваги заслуговує моделювання 
студентами фрагмента уроку: перевірка знань 
учнів у формі бесіди. У процесі підготовки до 
лабораторно-практичного заняття студенти го-
тують фрагмент уроку (етап перевірки знань) 
з будь-якої теми навчального предмета почат-
кової школи та демонструють його в аудиторії. 
По завершенні моделювання фрагмента уроку 
проводиться самоаналіз та колективне обгово-
рення техніки постановки запитань, прийомів 
візуального контакту, організації особистісного 
простору, поз та жестів тощо. В кінці такого за-
няття варто здійснити рефлексію та визначи-
ти шляхи самостійної роботи кожного студента 
для вдосконалення техніки активного слухання. 

Висновки і пропозиції. Отже, ефективне 
слухання передбачає наявність складного ком-
плексу вмінь, оволодіння якими вимагає від май-
бутнього педагога активності та свідомих зусиль. 
Проведене нами дослідження засвідчує, що пе-
реважна більшість опитаних студентів третього 
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курсу знаходиться на низькому та достатньому 
рівні готовності до активного слухання. Пропо-
нуємо широко використовувати можливості нав-
чальної дисципліни «Педагогічна майстерність» 
для підвищення рівня готовності до активного 
слухання та формування установки на самостій-
ну роботу студентів з удосконалення відповідних 

умінь. У процесі проведення лабораторно-прак-
тичних занять поряд із засвоєнням основних те-
оретичних положень з даної теми, особливу ува-
гу варто звернути на формування практичних 
умінь та навичок активного слухання під час ви-
конання вправ та моделювання фрагменту уро-
ку з перевірки знань учнів у формі бесіди.
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ФОРМИРОВАНИЕ У БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ ГОТОВНОСТИ  
К АКТИВНОМУ СЛУШАНИЮ В ПРОЦЕССЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С МЛАДШИМИ ШКОЛЬНИКАМИ

Аннотация
В статье обоснована необходимость целенаправленной подготовки будущих педагогов к организации 
педагогического взаимодействия в процессе обучения младших школьников. Представлены различные 
подходы ученых к определению сущности понятия «активное слушание учителя» в процессе общения 
с учеником. Проанализированы результаты диагностики индивидуального уровня готовности студен-
тов к активному слушанию. Определены факторы, стили активного слушания учителя. Предложено 
приемы работы на совершенствование умений активного слушания студентов.
Ключевые слова: педагогическое мастерство, педагогическое взаимодействие, активное слушание,  
будущий учитель, младший школьник.
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FORMATION FOR FUTURE TEACHERS OF READINESS TO ACTIVE LISTENING  
IN THE PEDAGOGICAL INTERACTION WITH PRIMARY SCHOOL PUPILS

Summary
The article substantiates the necessity of purposeful training of future teachers for the organization 
of pedagogical interaction in the process of teaching primary school children. The various approaches 
of scientists to the definition of the essence of the concept of “active listening of a teacher” in the course 
of communication with a student are presented. The results of diagnostics of the individual level of readi-
ness of pupils for active listening are analyzed. The factors, styles of active listening of the teacher are 
determined. Proposed methods of work for the development of students' active listening skills.
Keywords: pedagogical skill, pedagogical interaction, active listening, future teacher, primary school pupil.


