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ВСТУП 

Актуальність.Освіта швидко змінює свої  пріоритети в період 

стрімкого та швидкого розвитку інформаційно-комунікаційних систем і 

саме тому працювати з інформаційними повідомленнями, надавати 

інформаційні послуги стають важливими та актуальними компонентами 

сьогодення.  

Фахівці у своїй діяльності час від часу відчувають проблеми у 

професійному спілкуванні.  

Здатність ефективно та продуктивно спілкуватися не тільки важлива 

професійна характеристика сучасного фахівця, але й обов’язковачастина  

загальної культури людини.  

Комунікація є визначним ходомспівпраці суб'єктів фахової 

діяльності, у якому здійснюється обмін повідомленнями, досвідом, 

здібностями, інформацією.  

Низька самооцінка, невпевненість в собі, 

неспроможністьзрозумітиколег – усе це зашкоджує роботі навіть дуже 

здібному спеціалісту, це може непоправно понівечити відносини в його 

професійному колі. Надзвичайних втрат низький рівень комунікативної 

культури завдає професійній роботі вчителів.  

Продуктивність комунікативного простору педагогічної співпраці 

базується на взаємодії представників освітянської групи, єдності цілей 

навчання і виховання, створенні взаємодії «учитель-учень», «учитель - 

батьки», «учитель - педагогічний колектив», організації 

ефективногоспілкування в процесі розробки й реалізації  педагогічних 

програм та планів, що є актуальноюознакою не тільки високого щабля 

комунікативної культури педагога, а й свідченням професіоналізму, 

самореалізації особистості вчителя.  

Сучасний комунікативнийпростір інформаційного суспільства 

розкривається через здійснення загальноїпоінформованості та глобалізації 

соціально-комунікативних процесів, коли нові способи і засоби збору, 
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накопичення та переробки даних, телекомунікації стають дієвим 

елементом усіх форм інформаційно-комунікативних зв’язків без обмежень.  

Комунікативне середовище ЗНЗ характеризується процесом 

педагогічного спілкування, яке має ряд своїх особливостей.  

Педагоги у комунікативному середовищі школи стикаються із 

різними проблемами, що залежать від соціальних характеристик 

комунікативного середовища педагогічного колективу. 

Аналіз сучасної педагогічної практики свідчить про наявність 

суперечностей між високим рівнем професійних навичок, умінь, знань 

учителів і неспроможністю передати їх учням, залучити дітей до творчої 

роботи, створювати доброзичливу атмосферу, налагоджувати з ними 

психологічний і педагогічний контакт, управляти власними емоціями.  

Передумовою багатьох проблем, які з’являються у педагогічній 

діяльності, є недостатній рівень сформованості комунікативних умінь 

педагога.  

У практиці педагогічної діяльності труднощі виникають саме там, де 

вчитель не вміє налагодити комунікативний контакт із колегами, учнями та 

їх батьками.  

Вагомий внесок у розв’язання проблеми психологічної природи 

професійної спільноти та комунікативного аспекту її діяльності внесли Б. 

М. Адрушків, В. Г. Афанасьєв, О. М. Зімічев, Л. М. Кроль, В. І. Курбатов, 

А. С. Макаренко,  С. Д. Максименко, Г. О. Слезінгер, В. О. Сухомлинський 

та ін. 

Отже, враховуючи актуальність даної проблеми, темою дослідження 

обрано: «Соціальні характеристики комунікативного середовища 

педагогічного колективу ЗНЗ». 

Об’єкт: комунікативне середовище педагогічного колективу ЗНЗ. 

Предмет: вплив соціальних характеристик на комунікативне 

середовище педагогічного колективу ЗНЗ. 
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Мета: охарактеризувати та дослідити вплив соціальних 

характеристик на комунікативне середовище педагогічного колективу ЗНЗ. 

Завдання: 

1. Розглянути сутність поняття «педагогічний колектив ЗНЗ» та 

«комунікативне середовище», проаналізувати особливості 

комунікації педагогів з педагогічним, батьківським та учнівським 

колективами. 

2. Дослідити вплив соціальних характеристик на комунікативне 

середовище педагогічного колективу ЗНЗ. 

3. Розробити програму формування комунікативної взаємодії у 

педагогічному колективі ЗНЗ. 

Методи дослідження: в роботі використано комплекс теоретичних та 

емпіричних методів, що відповідають змісту проблеми. Для розв’язання 

поставлених завдань було застосовано загальнонаукові методи 

теоретичного та емпіричного дослідження, зокрема такі, як: «Оцінка 

агресивності педагога», анкета «Як визначити стиль педагогічного 

спілкування», анкета для батьків «Ваше відношення до школи», анкета 

«Вчитель очима учнів,» теоретичний аналіз та систематизація наукових 

літературних джерел.  

Теоретичне значення дослідження полягає в тому, що було 

проаналізовано теоретичні аспекти соціальних характеристик 

комунікативного середовища педагогічного колективу ЗНЗ. 

Практичне значення дослідження полягає в тому, що було 

розроблено програму формування комунікативної взаємодії у 

педагогічному колективі ЗНЗ. 

Апробацiяроботи. Результатидослiдженняопублiкованi у 

збiрникунауковихпраць: Соціальні характеристики комунікативного 

середовища педагогічного колективу ЗНЗ // 

Актуальнiпроблемисоцiальноїсфери: [збiрникнауковихробiтвикладачiв i 
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студентiв] / за заг. ред. H. П. Павлик. – Житомир : вид-во ЖДУ iм. I. 

Франка, 2015, с. 76 – 77. 

Структура роботи: робота складається з зі вступу, двох розділів 

(теоретичного та емпіричного), висновків до розділів, загальних висновків, 

списку використаних джерел , додатків. Загальний обсяг роботи складає 73 

сторінки. 
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Загальні висновки 

1. Аналізуючи соціально-педагогічну літературу з теми 

дослідження, ми з’ясували сутність понять «педагогічний колектив ЗНЗ» 

та «комунікативне середовище», проаналізували особливості комунікації 

педагогів з педагогічним, батьківським та учнівським колективами.  

Отож, ідею про консолідацію педагогів в єдину спільність 

висловлювали ще К.Д. Ушинський і Л.М. Толстой, але в найбільш 

загальному вигляді основне положення про педагогічний колектив 

сформулював А. С. Макаренко. 

Педагогічний колектив ЗНЗ  - це спільність педагогів освітнього 

закладу, об'єднана на основі загальних світоглядних поглядів, виховних 

цілей і завдань.  

Спільність педагогів є частиною громадського колективу, діяльність 

якого має свої характерні особливості. Головна особливість педагогічного 

колективу полягає у специфіці фахової діяльності вчителів, а саме у 

навчанні та вихованні підростаючого покоління. 

Ефективність діяльності педагогічного колективу визначається 

рівнем педагогічної культури вчителів, характером міжособистісних 

взаємин, співпрацею. Діяльність педагогічної спільноти тісно пов’язана з 

учнівським та батьківським колективами. 

Однією із головних особливостей діяльності педагогів є колективний 

характер праці та колективна відповідальність за результат своєї праці.  

Фахову діяльність педагогічний колектив здійснює в середовищі 

загальноосвітнього навчального закладу. Співпраця, взаємодія педагогів з 

учнівським та батьківським колективами відбувається у комунікативному 

середивищі ЗНЗ. 

Комунікативне середовище це – територіально локалізована 

лінгвоетнічна спільнота, що історично склалася й характеризується 

відносно стабільними регулярними й інтенсивними комунікативними 

контактами з використанням кількох мов або їхніх варіантів. 



 8 

Педагогічне спілкування полягає в комунікативній взаємодії 

педагога з учнями, батьками, колегами, спрямованій на встановлення 

сприятливого мікроклімату, на психологічну оптимізацію діяльності, на 

задоволення потреб особистості. Це складний, багатоплановий процес 

встановлення і розвитку контактів між людьми, породжений необхідністю 

спільної діяльності, сприймання і розуміння іншої людини. 

2. Дослідивши вплив соціальних характеристик на комунікативне 

середовище педагогічного колективу ЗНЗ можемо узагальнити наступне.  

Для вияву соціальних характеристик ми використали ряд методик 

актуальних для даної теми. 

Дослідження проводилося в три етапи. На першому етапі було 

проведено методику «Оцінка агресивності педагога» та анкету-

опитувальник на визначення стилю педагогічного спілкування та 

схильності до вигорання педагогів; на другому етапі – анкету-

опитувальник для батьків «Ваше ставлення до школи»; на третьому – 

опитування учнівського колективу за допомогою опитувальника «Вчитель 

очима учнів». 

До основних соціальних характеристик ми віднесли: стаж 

педагогічної діяльності, кваліфікаційну категорію, емоційне та професійне 

вигорання. 

У ході дослідження було встановлено, що педагоги, для яких 

притаманний малий стаж педагогічної діяльності (4 роки) та великий 

(понад 25 років) більш схильні до професійного (емоційного) вигорання.  

Також частина педагогів – 58% негативно ставиться до колег, які 

мають нижчу кваліфікаційну категорію. Вплив цих соціальних 

характеристик призвів до того, що педагогічному колективі переважає 

авторитарний стиль спілкування, та 58% педагогічної спільноти має 

високий рівень агресивності по відношенню до інших. 

Батьківський колектив вважає, що педагоги упереджено ставляться 

до них, а учні не мають дружніх відносин із вчителями.  
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Тому, необхідно розробити програму взаємодії для ефективного 

вирішення проблем, що існують у комунікативному середовищі ЗНЗ. 

3.  Hа основi теоретичного та практичного аналiзу проблеми було 

розроблено програму формування комунікативної взаємодії педагогічного 

колективу в ЗНЗ. Програма спрямована на уникнення проблемних 

ситуацій, що відбуваються у комунікативному середовищі ЗНЗ між 

педагогічним, учнівським та батьківським колективами. 

Однією із найбільш ефективних форм реалізації комунікативної 

взаємодії педагогічного колективу є тренінгові програми, тому було 

розроблено три взаємопов’язані етапи діяльності орiєнтовані на 

налагодження позитивного мiкроклiмату педагогічного колективу в умовах 

ЗНЗ. 

На першому етапі робота спрямована на педагогічний колектив з 

метою попередження професійного вигорання педагогічного колективу в 

умовах ЗНЗ. 

Другий етап характеризується роботою педагогічного та учнівського 

колективів з метою покращення стосунків між учасниками навчального 

процесу. 

Для третього етапу характерна робота з педагогічним та 

батьківським колективами з метою налагодження взаємин між ними.  

Тому для ефективної діяльності педагогічного колективу в умовах 

ЗНЗ доречно створювати та впроваджувати тренінгові заняття з метою 

покращення мікроклімату педагогічного колективу в ЗНЗ. 
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