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льше вивчення впливу соціальних чин-
ників на успішність адаптації та розро-
блення цілісної моделі психолого-

педагогічного супроводу першокурсни-
ків. 

 
1. Гришанов А.К. Социологические проблемы адаптации студентов младших курсов // Психо-

лого-педагогичиские аспекты адаптации студентов к учебному процессу в вузе. Кишинѐв, 
2013. – С. 36-42. 

2. Васильєва С. В. Адаптация студентов к вузам с различннми условиями обучения / С. В. Васи-
льєва // Психолого-педагогические проблеми развития личности в современньїх услови-
ях: психология и педагогика в обществен. практике : Сб. науч. трудов. — СПб. : Изд-во 
РГПУ им. А. И. Герцена, 2000. 

3. Казміренко В. П. Програма дослідження психосоціальних чинників адаптації молодої лю-
дини до навчання у ВНЗ та майбутньої професії/ В. П. Казміренко // Практ. психологія 
та соціал. робота. - 2012. - № 6. - С. 76-78. 

4. Левківська Г.П. Адаптація першокурсників в умовах вищого закладу освіти. – К., 2000. – 102 с. 
5. Пиаже Ж.  Психология интеллекта / Ж. Пиаже.- СПб: Питер, 2003.-192 с. 
6. Якунин В.А. Педагогическая психология : Учеб. Пособие / В.А. Якунин. – Изд. 2. - СПб.: Изд-

во Михайлова В.А. - 349 с. 
__________________________________________________________________________________________ 
 
 

УДК 37.032 (063) 
 
 

ПЕДАГОГІЧНА МАЙСТЕРНІСТЬ ТА ПЕДАГОГІЧНІ  
УМОВИ ВИХОВАННЯ МОВЛЕННЄВОЇ ОСОБИСТОСТІ 

 

Гончаренко Алла Миколаївна 
кандидат педагогічних наук, доцент, старший науковий співробітник, 
Київський університет імені Бориса Грінченка, 
м. Київ 
 

 
Ключові слова: 
мовленнєва компетент-
ність, 
педагогічний такт, 
педагогічна майстерність, 
розвивальне середовище 

У тезах розглядаються компоненти педагогічного такту. 
Розкриваються педагогічні умови зростання мовленнєвої 
особистості у дошкільному дитинстві. 

 

Keywords: 
rechevaya competence, 
pedagogical tact, 
pedahohycheskoe Mastery, 
razvyvayuschaya 
Wednesday 

In theses are considered components of pedagogical tact. 
Revealed pedagogical conditions of individual verbal growth in 
early childhood. 

 

Ключевые слова: 
речевая компетентность, 
педагогический такт, 
педагогическое майстерс-
тво, 
развивающая среда 

В тезисах рассматриваются компоненты педагогического 
такта. Раскрываются педагогические условия роста рече-
вой личности в дошкольном детстве. 
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Актуальність виховання мовленнєвої 
особистості в дошкільному віці обумов-
лена виокремленням її як частини інте-
грованого поняття життєвої компетент-
ності дітей дошкільного віку [1, с. 37-44]. 
Осягнути складний багатогранний світ 
взаємин дитини, варіативність мовлен-
нєвих контактів можна лише за умов 
розуміння її душевного стану, мотивів, 
цілей, планів, ймовірних напрямів дій, і, 
таким чином, непомітно й тактовно 
сприяти реалізації мети. Це складові 
розвивального соціального середовища 
для зростання мовленнєвої особистості. 
Отже, сутність педагогічного спілкуван-
ня зводиться до усвідомлення значущо-
сті та неповторності особистості кожно-
го вихованця [3]. 

Поняття «педагогічна культура» 
знайшло відображення в працях В.О. 
Сухомлинського, де, на думку вченого, 
важливим є вміння звертатися до розу-
му і серцю учня. Отже, педагогічна ку-
льтура може розглядатися як інтегра-
ційна характеристика особистості, спо-
сіб і міра реалізації сутнісних сил педа-
гога в професійній діяльності [4]. Одна з 
професійних якостей вихователя  є пе-
дагогічний такт. Більшість авторів спра-
ведливо вважають педагогічний такт 
результатом самостійної тривалої, сис-
тематичної роботи педагога, що є одні-
єю з ознак педагогічної майстерності. 
Психолого-педагогічна література, під-
ходячи до вивчення змістовного напов-
нення терміна «педагогічний такт», 
знаходить тісний його зв'язок з педаго-
гічною майстерністю. Така позиція ви-
дається логічною, оскільки такт розгля-
дається як частина цілісного і багатог-
ранного педагогічної майстерності [4]. 

Результатом тривалих і різнобічних 
наукових досліджень стало обґрунту-
вання поняття педагогічної майстернос-
ті. Так виділяється погляд на педагогіч-
ну майстерність як на теоретичні знан-
ня та практичні вміння, професійну 
навченість педагога, озброєність його 
педагогічною технікою мовних і немов-
них засобів (В.О. Сластьонін, О.М. Сто-
ляренко). Трактування В.І. Загвязінско-

го, З.М. Курлянд зводиться теж до педа-
гогічної техніки, проте з додаванням 
індивідуальної творчості педагога. Про-
довжуючи технологічний підхід, 
І.Ф.Харламов вважає педагогічну майс-
терність, доведену до вищого ступеня 
досконалості, навчальної та виховної 
спритності. Педагогічна майстерність в 
цілому розглядається як характеристика 
високого рівня педагогічної діяльності, 
а її критеріями є науковість, гуманність, 
доцільність, результативність, демокра-
тичність, творчість; як високе мистецтво 
виховання і навчання дітей, яке постій-
но вдосконалюється, доступне кожному 
педагогу, який працює над собою і лю-
бить дітей [5]. 

Основою педагогічного такту є по-
чуття міри, педагогічної доцільності в 
застосуванні педагогічного впливу на 
вихованців. Міра педагогічної доцільно-
сті регулюється реалізацією конкретно-
го освітнього завдання і виражається в 
оптимізації педагогічного впливу з ура-
хуванням особливостей кожної психо-
лого-педагогічної ситуації. Посилення 
уваги до особистості як активного су-
б'єкта життєтворчості, виводить нас на 
проблему педагогічного такту. У психо-
лого-педагогічній літературі знаходимо 
узагальнені характеристики педагогіч-
ного такту стосовно дітей дошкільного 
віку: 

 єдність ділових і психологічних ко-
нтактів педагога і дітей; 

 інтелектуальні компоненти психо-
логічних контактів педагога і дошкіль-
нят: здатність бути переконливим носі-
єм інформації, дохідливо розширювати 
для дітей життєвий простір, залучаючи 
до цього процесу і вихованців; вміння 
викликати в свідомості дітей відповідні 
асоціативні образи; 

 емоційні компоненти психологіч-
них контактів педагога і дошкільнят: 
щирість, простота і природність у спіл-
куванні, емоційна або спокійно-ділова 
форма спілкування, емоційна рівновага; 

 врівноваженість педагога при спіл-
куванні з малюком, вміння слухати пар-
тнера; 
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 взаємна довіра педагога і дітей, 
створення атмосфери доброзичливості 
[2, с. 139–141]. 

Сучасна модель освіти пред'являє до 
вихователя високі вимоги щодо профе-
сійної компетентності, зокрема мовлен-
нєво-комунікативної, соціальної, та по-
кладає на нього функцію активного 
учасника особистісно орієнтованого 
спілкування. Наукова розвідка дозволи-
ла виокремити педагогічні умови мов-
леннєвого розвитку дитини дошкільно-
го віку з урахуванням компонентів пе-
дагогічного такту. 

Умова перша. Змістовий, емоційний 
чи діяльнісний матеріал доцільно пода-
вати дитині відповідно до її потреби, 
наміру, інтересу. Майстерність педагога 
полягає в тому, щоб побачити настрій, 
бажання, стан дитини, зрозуміти сту-
пінь його зайнятості та обов'язково вра-
ховувати цю зайнятість, надаючи дити-
ні право на самостійне дозування мов-
ної активності. Такт і глибоке розуміння 
різних обставин конкретної ситуації 
відповість на питання: чи хоче дитина 
зараз займатися тим, що заплановано 
дорослим, чи потрібна їй в цю хвилину 
спільна з педагогом діяльність, чи не 
порушить вона зайнятості, зосередже-
ності дошкільника тощо. 

Умова друга. Заохочуючи дитину до 
мовленнєвої активності, доцільно вра-
хувати міру її успіху-неуспіху в попере-
дній подібній діяльності. 

Умова третя. Незнайомий для дити-
ни матеріал повинен бути опрацьова-
ний дорослим з таким запалом і пере-
конанням, де б успіх був неминучий. 

Умова четверта. Порівняння дітей 
між собою унеможливлює виокремлен-
ня дитини як неповторної особистості. 
Радимо уникати змагальності в мовлен-
нєвій діяльності на кшталт: хто більше 
назве ..., швидше згадає ..., чітко розпо-
вість ... тощо. Кожна особистість непо-
вторна, має свій темп розвитку, тому і 
вимагає особливого такту в застосуванні 
таких індивідуальних форм, способів 
педагогічного впливу, які б стимулюва-
ли творчість. Важливим буде визнання 

висхідного шляху малюка, його самос-
тійних досягнень. 

Умова п'ята. Ефективна реалізація 
мовних завдань знаходить своє місце в 
будь-якій діяльності, якою цікавляться 
діти, і не може мати меж спеціально об-
меженого в часі організованого заняття. 
Це та точка відліку активності дитини, 
яка спровокована елементом розвиваль-
ного середовища і не обумовлена 
традиційними рамками. 

Умова шоста. Реалізуючи завдання 
комунікативно-мовленнєвої діяльності 
дитини, педагогу варто всіляко стиму-
лювати її до активності. Доцільно буду-
вати педагогічний процес так, щоб ди-
тина була не тільки слухачем, а й висло-
влювала свою думку, прагнула її довес-
ти, переконливо аргументувала, не боя-
чись власної помилки та критичного 
погляду дорослого; спробувала загітува-
ти, зробити своїм однодумцем партнера 
по спілкуванню (однолітка або доросло-
го), щоб знайти істину всіма доступни-
ми способами. 

Умова сьома. У спілкуванні з дитиною 
необхідно сповідувати виключно парт-
нерський стиль. Дорослий – той парт-
нер, який в певних ситуаціях більше 
знає, далекоглядніший, завбачливий, 
вправно діє, зауважує важливе, розкри-
ває причинно-наслідкові зв'язки або 
словами, як штрихами, підводить до 
них дітей. Робить це так природно, май-
стерно, непомітно, що дитині здається, 
що вона сама зробила висновок, відк-
риття, встановила зв'язок між розрізне-
ними об'єктами, явищами, подіями. Пе-
дагогічний такт в тому і полягає, щоб 
пристосуватися до індивідуального роз-
витку дитини, окремими кроками, реп-
ліками наближаючи її до успішного ре-
зультату. 

Умова восьма. Поважаймо дитяче не-
знання і дитячу помилку, на які дошкі-
льник має право.  

Таким чином, кожен талановитий, 
висококваліфікований, вдумливий пе-
дагог поєднує в своїй практиці загаль-
нотеоретичні досягнення педагогіки, 
власний досвід, особистісні переваги та 
особливості дітей, з якими він працює. 
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  За словами Ф. Фребеля, між виховате-
лем і дитиною повинно бути внутрішнє 
єднання у спільній діяльності, грі. Ди-

тина розкриється, якщо з нею працюва-
тиме художник. 
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