Світлана Мушак
(Івано-Франківськ, Україна)
МОВЛЕННЯ ВЧИТЕЛЯ ЯК ЗАСІБ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАЦІ
Складовою педагогічної майстерності вчителя є його мовлення, Це
інструмент професійної діяльності педагога, за допомогою якого можна
розв'язати різні педагогічні завдання: зробити складну тему уроку цікавою, а
процес її вивчення привабливим; створити щиру атмосферу спілкування у
класі, встановити контакт з учнями, досягти взаєморозуміння з ними;
сформувати в учнів відчуття емоційної захищеності, вселити в них віру в себе.
Володінню мовленням як засобом професійної діяльності потрібно
вчитися. Класичним прикладом цього є досвід Д. С. Макаренка. Молодий
педагог, відчувши свою безпорадність у спілкуванні з вихованцями, почав
серйозно працювати над своїм голосом, дикцією, диханням. Відомі його
висновки: «Я став справжнім майстром тільки тоді, коли навчився говорити
«Іди сюди» з 15-20 відтінками, коли навчився давати 20 нюансів на обличчі, в
постаті і в голосі. І тоді я не боявся, що хтось до мене не підійде або не почує
того, що треба» [3, 247]. Видатний педагог вважав, що вчитель повинен так
говорити, щоб діти відчули в його словах волю, культуру, особистість.
Мовлення вчителя є показником його педагогічної культури, засобом
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В. О. Сухомлинського продовжує, розвиває висновки А. С. Макаренка.
Сухомлинський розробив своєрідний кодекс мовлення вчителя. Він вважав, що
слово вчителя не повинно бути брутальним, непристойним, фальшивим і
нещирим. Особливо наголошував на своєрідній психотерапевтичній функції
слова вчителя, вважаючи це обов’язковою умовою спілкування - діалог між
учителем і учнями. Вислови «душа дитини» і «слово вчителя» він ставив поряд
[4,83].
Досвід вітчизняних педагогів, який став світовим надбанням, набуває ще
більшої актуальності нині, коли ведуться пошуки шляхів гуманізації шкільної
освіти і виховання. Його вивчення допоможе майбутньому педагогові у
професійному

становленні.
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Ю. О. Арешенкова, Н.Д.Бабич, П. І. Білоусенко, Г. М. Віняра, А.П.Коваля та
ін.
У чому полягає майстерність мовлення вчителя, що сприяє її
формуванню, як організувати роботу із самовдосконалення професійної
мовленнєвої підготовки?
Вислів «мовлення вчителя», як правило, використовують, коли говорять
про усне мовлення (на відміну від письмового в педагогічній діяльності). Під
усним мовленням розуміють як сам процес говоріння, так і результат цього
процесу - усні вирази.
Мовлення вчителя - це мовлення, пристосоване для розв’язання
специфічних завдань, що виникають у педагогічній діяльності, спілкуванні.
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«комунікативна поведінка». В сучасній науковій літературі під комунікативною
поведінкою розуміють не просто процес говоріння, повідомлення чогось, а таку
організацію мовлення й відповідно до нього невербальної поведінки вчителя,
яка впливає на створення емоційно-психологічної атмосфери педагогічного
спілкування, на характер взаємин між учителем та учнями, на стиль їхньої
діяльності
Комунікативна поведінка вчителя оцінюється відповідно до того, що і як
він говорить, які в нього жести, рухи, вираз обличчя, який підтекст мають його
слова, на яку реакцію учнів розраховані. В реальних ситуаціях шкільного
життя - на уроках, перервах, в післяурочній діяльності - мовленнєва сторона
спілкування становить складну поліфонію реплік, розповідей, запитань,
оціночних суджень, відповідей, зауважень, емоційних реакцій. Ця специфічна
атмосфера - результат комунікативної поведінки вчителя і учнів. Щоразу вона
неповторна і в цьому розумінні - миттєва. І слід знати, що в пам'яті учнів після
зустрічі з учителем залишається не тільки пізнавальна інформація, яку він дав, а
й та атмосфера, якою супроводжувалося їхнє спілкування. Учні несуть у собі
настрій, враження від зустрічі з педагогом, пам'ять про його погляд, інтонацію,
тональність мовлення, спосіб реагувати на поведінку його вихованців. Тому так
важливо, плануючи зустріч із школярами, обміркувати не тільки зміст

спілкування (про що я буду з ними говорити), а й особливості свого мовлення і
комунікативної поведінки (як я буду говорити, які вербальні і невербальні
засоби допоможуть мені бути виразним, переконливим, коректним, яку
емоційну атмосферу спілкування я хотів би створити).
Педагогічна ефективність мовлення вчителя багато в чому залежить від
рівня володіння мовою, вміння здійснювати правильний вибір мовних засобів.
Педагогічна ефективність
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залежить від того, який стиль спілкування з учнями взагалі притаманний
учителеві, які в нього установки на взаємодію з учнями, якою мірою він
відчуває психологічні особливості ситуації мовлення. Так, можна помітити
різницю в комунікативній поведінці між учителем-автократом і учителемгуманістом, учителем, який байдуже ставиться до учнів і який зорієнтований на
співробітництво з ними.
У вчителів, стиль спілкування яких з учнями будується на основі
дружнього ставлення до них, комунікативна поведінка завжди спрямована на
встановлення особистісного і пізнавального контакту, запобігання негативним
реакціям або зняття їх, створення ситуації «ми» - ситуації спільних роздумів і
переживань. Мовлення вчителя має особистісне забарвлення, воно інтонаційно
виразне, щире і безпосереднє.
Комунікативна поведінка вчителів, орієнтованих на авторитарні засоби
спілкування, як правило, створює в учнів психологічні і естетичні бар'єри у
стосунках з педагогами. Мовлення таких учителів здебільшого невиразне, сухе,
з інтонаціями байдужості або залякування.
Отже, рівень майстерності мовленнєвої діяльності вчителя визначається
рівнем культури його мовлення і спрямуванням його комунікативної поведінки.
Наприклад, ситуація, коли учень відчуває невпевненість і навіть страх перед
новим завданням, яке йому здається непосильним. Його позиція виражена в
репліках: «Я не вмію...», «Я не знаю...», «В мене не вийде...». Мудрість
педагога, його гуманістична позиція виявиться в його словах, звернених до
учня: «Це завдання виконується просто, але якщо спочатку ти його не

виконаєш, не біда - в цьому немає нічого страшного. Ми спробуємо разом
знайти правильне рішення».
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спілкування можна знайти в досвіді А. С. Макаренка. Видатний педагог, як
відомо, будував свої стосунки з вихованцями на основі принципу «Якомога
більше вимоги до людини, але разом з тим і якомога більше поваги до неї»
[3,247]. Залежно від конкретних умов він був серйозним і веселим, іронічним і
обуреним, авторитарним і м’яким.
Відомо, що є пряма залежність між комунікативними особливостями
мовлення вчителя і характером пізнавальної діяльності учнів у процесі
вивчення нового матеріалу. Мовлення вчителя може допомогти зробити цю
діяльність активною, цікавою для школяра, а може утруднити сприймання,
поставити учня в позицію пасивного спостерігача на уроці.
Матеріал, що його викладає вчитель, нерідко закріплюється надовго в
пам'яті учнів саме завдяки особливостям його мовлення: зберігаються емоційне
забарвлення голосу вчителя, його інтонації, ритміка, характер вимовляння
окремих слів.
На ефективність пізнавальної діяльності учнів впливає також їхнє
самопочуття на уроці, психолого-емоційний стан. Учні, які відчувають себе
впевнено, спокійно, розкуто, активніші в пізнанні, мають більше можливостей
для творчої діяльності. Тому зрозуміла думка сучасних учених про те, як
важливо створити на уроці кожному учневі умови для успіху. У розв’язанні цих
завдань велике значення має мовлення вчителя, стиль його комунікативної
поведінки на уроці. Якщо вона будується на засадах коректності, поваги до
учня, розуміння його індивідуальності, то краще забезпечується його розвиток і
навчання, бо він відчуває себе особистістю, в діяльності якої зацікавлені
вчителі, інші учні.
Протилежний ефект виникає тоді, коли мовлення вчителя перенасичене
наказами, заборонами, що супроводжуються інтонаціями незадоволення,
роздратованості
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учням і звичка деяких учителів перебивати відповіді оціночними репліками
негативного характеру («Ти, як завжди, нічого не робиш», «І куди тільки
дивляться твої батьки?», «Тобі цього не зрозуміти», «Тобі все як об стінку
горохом» тощо). На перший погляд це безвинні вчительські вислови
дисциплінарного характеру, що мають на меті застерегти учнів від
непродуманих дій, лінощів. Однак таке сприйняття мовлення вчителя
помилкове. Воно призводить не тільки до руйнування взаємовідносин між
учителем і учнями, а й до зниження пізнавальної активності учнів, а інколи й
інтересу до навчання взагалі. Нерідко учні, знаючи особливості такої
мовленнєвої поведінки вчителя, вже ніяк не реагують на його зауваження
навіть тоді, коли вони доцільні.
Функції мовлення вчителя в педагогічній діяльності різноманітні і
важливі. Зневажливе ставлення до цього питання може призвести до
негативних наслідків у спілкуванні вчителя зі школярами.
Слова вчителя повинні завжди мати точну адресу. Їхній добір
здійснюється з розрахунку, що вони будуть сприйматися конкретними учнями.
Педагог-майстер завжди будує своє мовлення, передбачаючи можливу реакцію
учнів на свої слова, навіть на тон, голос, яким вони будуть сказані. Таке
передбачення допоможе педагогові раціональніше організувати своє мовлення,
скоригувати його під час спілкування.
Для мудрого педагога його мовлення, спілкування з дітьми - це спосіб
самовираження, «саморозкриття духовного багатства перед учнями» [4,321].
Спрямованість професійного мовлення вчителя надає йому характеру
діалогу з учнями, робить його жвавим, привабливим.
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спокійного, врівноваженого педагога або, навпаки, категоричного властолюбця.
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іншого - про скутість, сором’язливість, невпевненість у собі. Подібне враження
від учителя, звісно, не надасть йому привабливості в очах учнів, а негативні
особливості мовлення - невиразність у вимовлянні слів, «ковтання» кінцевих
звуків тощо, можуть навіть стати об'єктом учнівських пустощів і пародій.

Отже, володіння технікою мовлення є не тільки елементом культури
педагогічної діяльності вчителя, а й передумовою позитивного сприйняття його
учнями, батьками, колегами.
Майбутньому вчителю важливо виробити в себе звичку звертатися до
словників, якщо виникає будь-який сумнів щодо правильності вживання слова,
розвивати увагу до незнайомих слів, потребу запам’ятати, з’ясувати їх
значення, ввести у своє мовлення. Проаналізуйте своє мовлення: чи правильно
ви вимовляєте слова, звуки, ставите наголос; чи володієте ви достатнім
лексичним запасом для вільного вираження думки; чи правильно утворюєте
граматичні форми. Інформація, яку ви отримаєте, вкаже вам на недоліки вашої
мовленнєвої підготовки, а самостійна робота з літературою, відповідні вправи
допоможуть їх позбутися.
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