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Готовність майбутніх учителів початкових класів характеризується 

сукупністю певних якостей особистостей студентів та забезпечує можливість 

і доцільність організації спілкування учнів. Важливі висновки Вієвської М.Г. 

[1] та Кондрашової Л.В. [2], які вважають, що студентам педагогічного вузу 

важливо оволодіти теоретичними основами спілкування, здобути 

комунікативні вміння на практиці, розвивати комунікативні здібності, 

зокрема, це характерно для майбутніх учителів початкових класів. 

Розкриваючи цей елемент змісту готовності майбутніх учителів 

початкових класів до організації спілкування учнів, виділяємо такі 

компоненти цієї готовності: а) мотиваційний; б) когнітивний; в) операційний; 

г) вольовий; д) комунікативний. 

Основу мотиваційного компоненту складає професійно-педагогічна 

спрямованість на організацію спілкування. Показниками професійно-

педагогічної спрямованості, за Вієвською М.Г., можна вважати: особисте 

бажання майбутніх учителів початкових класів застосовувати свої знання, 

здібності, досвід у безпосередньому обміні інформацією, думками, тобто у 

спілкуванні [1]. Професійна спрямованість на організацію спілкування – це 

позитивне ставлення до суб’єкт-суб’єктного спілкування, прагнення 

вдосконалювати свою підготовку та педагогічну майстерність щодо цього 

виду роботи. 

Позитивні зміни у змісті професійної спрямованості на організацію 

спілкування проявляються в тому, що «міцніють мотиви спілкування учнів, а 

в цілому міцніє прагнення будувати свої взаємовідносини з учнями на 

засадах співробітництва, бачити особистість у кожній дитині» [1, с. 49]. 



Якщо враховувати, що інтерес до спілкування виражається у 

сконцентруванні думок майбутнього вчителя початкових класів на самому 

процесі спілкування, то ступінь його сформованості визначає й характер 

роботи майбутнього спеціаліста над собою.  

«Мотиваційний компонент готовності майбутніх учителів початкових 

класів до організації спілкування учнів складає основу для реалізації інших її 

структурних компонентів, тобто виступає як результат сформованості певних 

якостей особистості, є внутрішньою умовою її подальшого вдосконалення, 

стимулює ціннісні орієнтації, інтелектуальні й емоційно-вольові процеси та 

забезпечує сталість професійних поглядів» [1, с. 49]. 

Для успішної організації та керування спілкуванням молодших 

школярів майбутньому вчителю важливо знати не лише способи організації, 

умови керування та прийоми створення мовленнєвої ситуації. Учитель у 

процесі своєї педагогічної діяльності спрямовує свою увагу та зусилля на ті 

дії, що повинен виконувати сам, на ті теоретичні знання та практичні вміння 

й навички, якими має володіти. Одночасно в полі зору вчителя постійно 

знаходиться колектив учнів, на роботу з яким і спрямовані увага, зусилля, 

знання, вміння та навички щодо організації спілкування. Організація 

спілкування між самими учнями неможлива без знання вчителем 

теоретичних засад спілкування, специфіки спілкування молодших школярів, 

володіння методикою розвитку мовлення, що складають зміст когнітивного 

та операційного компонентів. 

Успіх учителя початкових класів залежить від того, чи зможе він 

включити молодших школярів у спільну колективну діяльність – суб’єкт-

суб’єктне спілкування, допомогти кожному визначити свою роль у цьому 

процесі, згідно зі своїми здібностями, інтересами. Ці зусилля вчителя будуть 

реалізовані тоді, коли кожний учень початкової школи буде знаходитися в 

активній мовленєвій позиції, самостійно забажає перейти із загону слухачів 

до загону “ораторів”. 

Організація вчителем спілкування учнів вимагає від педагога 



інтуїтивного відчуття учня, уміння співпереживати, використовувати 

емоційні почуття для створення позитивного, доброзичливого спілкування, 

яке б сприяло відвертому та відкритому обмінові думками, почуттями, 

досвідом. Завдання майбутнього вчителя полягає й у тому, щоб бути 

справжнім диригентом на уроці та в позаурочний час, організатором 

цікавого, пізнавального спілкування завдяки власному прикладу. Саме на 

цьому етапі важливі взаємовідносини “вчитель-учень”, де виникає постійна 

можливість для вчителя демонструвати наочні прийоми, способи 

спілкування, урахування інтересів співбесідників, настроїв, вікових 

особливостей інших індивідуальних якостей. 

Організація спілкування між учителем та учнем на принципах 

співробітництва передбачає також високий рівень вольових якостей 

майбутнього вчителя. 

Сформованість комунікативного компоненту готовності студентів до 

організації спілкування учнів значною мірою залежить від характеру 

спілкування молодших школярів у ході ігрової діяльності. Це передбачає 

оволодіння майбутнім учителем початкових класів уміннями створювати та 

вирішувати комунікативні завдання – тобто систему конкретних дій, за 

допомогою яких учитель створює умови для активної спільної діяльності та 

спілкування педагога та школярів, школярів між собою, що забезпечує 

результативність педагогічних завдань. Майбутніх учителів початкових 

класів необхідно навчати цьому обов’язково у стінах педвузу, бо вміння 

ставити учня в позицію активного учасника процесу навчання, позицію 

співбесідника з’являється тільки в результаті наполегливого виконання 

вправ, тренінгів, участі в рольових іграх серед самих студентів під час 

аудиторного навчання. 

Отже, постає проблема визначення комунікативних умінь, необхідних 

майбутньому вчителю початкових класів для організації спілкування учнів. 

Спираючись на загальні комунікативні уміння педагогічного 

спілкування, а також використовуючи результати експертних оцінок 



викладачів вищих навчальних педагогічних закладів, учителів початкових 

класів, студентів, було визначено такі комунікативні вміння: 

– розуміти, а не тільки бачити, тобто адекватно моделювати 

особистість молодшого школяра; 

– керувати своєю поведінкою, настроєм під час безпосереднього 

спілкування з учнями та спостереженням за спілкуванням самих учнів; 

– “подати себе” у процесі спілкування з учнями, створювати наочний 

приклад для копіювання стилю, темпу, емоційності, образності, яскравості 

під час спілкування; 

– бути уважним слухачем; 

– вербальної та невербальної взаємодії з молодшими школярами; 

– усвідомлювати, систематизувати, переносити інформацію, отриману 

в процесі спілкування; 

– усвідомлювати мету спілкування, пошук способів його організації в 

різних видах діяльності; 

– організовувати спонтанне спілкування учнів; 

– усвідомлювати мотиви вибору та способу організації спілкування 

учнів. 

Визначення можливості й необхідності організації спілкування 

молодших школярів потребує спеціальної професійної підготовки майбутніх 

учителів. Результат такої підготовки студентів визначається рівнем 

готовності майбутніх учителів початкових класів до організації спілкування 

учнів.  
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