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Осмислення матеріалів психолого-педагогіч-
них досліджень (М.П. Єрастов, 1979; В.А. Кан-
Калик, 1979, 1987; О.О. Леонтьєв, 1974, 1979; 
А.В. Мудрик, 1983, 1984; Ф.М. Рахматуллiна, 
А.Т. Курбанова, 1984, та iн.), практичний досвід 
доводять, що педагогічний контакт повинен бу-
ти одним із основних показників професійного 
спілкування педагога. Нами визначено, що вида-
ми досліджуваного контакту в спілкуванні є 
емоційний та пізнавальний. 

Емоційний контакт визначаємо як встанов-
лення єдності емоційних позицій педагога та 
учнів стосовно змісту спілкування й відносно 
один до одного. 

Наш підхід до розуміння пізнавального ко-
нтакту в педагогічному спілкуванні ґрунтується 
на результатах аналізу наукових робіт 
М.П. Ерастова [10], О.О. Леонтьєва [22], 
В.М. Панферова [27]. 

З огляду на ці дослідження, пізнавальний 
контакт ми визначаємо як досягнення педаго-
гом та учнями розуміння індивідуальних особ-
ливостей та мотивів поведінки один одного, схо-
жості поглядів на предметний аспект спілкуван-
ня. 

Як відомо, деякі дослідники визначають фази 
або стадії розвитку контакту в спілкуванні. Своє 
бачення цього процесу пропонують А.Б. Добро-
вич [9] й І.П. Волков [4], які вивчали міжособис-
тісні контакти в спілкуванні. 

А.Б. Добрович підкреслює, що міжособистіс-
ний контакт повинен мати чотири фази [9, с. 88], 
а саме: перша – спрямованість на партнера, дру-
га – психічне відбиття партнера, третя – інфор-
мування партнера i прийом від нього відповідної 
інформації, четверта – відключення від партне-
ра, якщо зникли збуджуючі мотиви контакту з 
ним. Волков [46] також у міжособистісному ко-
нтакті вичленяє чотири фази (первинного сприй-
мання i впізнання, зближення, спільної дії, зчеп-
лення). 

Стадії розвитку контакту в педагогічному 
спілкуванні досліджувались С.В. Сергєєвою [33; 
34]. Вона вважає за необхідне виділяти [33, с. 14]: 
первинний орієнтовний контакт (сприй-мання 
партнерів, знайомство з їх особистісними про-
явами у поведінці), ситуаційний контакт 
(пристосування партнерів один до одного за 
рахунок власних особливостей особистості), 
становлення переживання “ми”. У дисертаційній 
роботі С.В. Сергєєвої [33, с. 7] визначені внутрі-
шні й зовнішні характеристики контакту, які 

обумовлюють його стадії. Так, внутрішні 
(впливова, емоційна й інформаційна) характери-
стики забезпечують взаємну синхронність дій й 
переживань партнерів. Зовнішні характеристики 
(просторова й часова) проявляються в залежнос-
ті від безпосередньої ситуації здійснення й об-
ставин (як складника ситуації) спілкування. 

В.М. Панферов у розробленій ним концепції 
спілкування [26; 27; 28] визначає стадії дослі-
джуваного  феномена: вибір партнера 
(виникнення контакту), пред’явлення себе парт-
неру (установлення взаємозв’язків), виявлення 
зустрічної зацікавленості (взаємопрояви й взає-
мопізнання), обмін враженнями, думками, по-
чуттями, ставленням, планами (взаємовплив й 
взаємодія партнерів), досягнення соціально-
психологічного поєднання (установлення взає-
мостосунків). Як бачимо із поданих матеріалів, 
ці стадії вчений фактично інтерпретує як стадії 
контакту. 

Відомий спеціаліст у галузі педагогічного 
спілкування В.А. Кан-Калик, спираючись на 
вчення К.С. Станiславського про сценічне спіл-
кування та результати проведених досліджень, 
дійшов висновку [17, с. 78-93], що безпосередня 
педагогічна комунікація повинна мати такі ста-
дії: орієнтування в умовах спілкування, що пе-
редбачає прилаштовування загального стилю 
спілкування до сьогоднішніх потреб; привернен-
ня до себе уваги об’єкта спілкування; пошуко-
вий етап, на якому уточнюються уявлення про 
умови спілкування i рівень готовності до нього 
аудиторії; вербальне спілкування, що передба-
чає передачу своїх “бачень” об’єкту; зворотний 
зв’язок. Вказані стадії спілкування слід розгля-
дати як стадії педагогічного контакту. 

Наш же підхід до розуміння процесів контак-
ту в педагогічному спілкуванні не передбачає 
виділення в ньому етапів у тому розумінні, як 
обгрунтовують це положення інші дослідники. 
Одночасно підкреслимо, що встановлення педа-
гогічного контакту необхідно розглядати лише 
як першу фазу відповідного комунікативного 
вміння. Друга його фаза – управління педагогіч-
ним контактом. У зв’язку зі сказаним потрібно 
нагадати, що в концепції, яку розробив 
О.О. Леонтьєв, управління спілкуванням розгля-
дається як володіння засобами установлення i 
підтримування контакту [22, с. 28]. 

З огляду на сказане постає питання про ви-
значення певної сукупності комунікативних 
прийомів, оволодіння якими дасть можливість 
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педагогу встановлювати педагогічний контакт й 
управляти ним у професійному спілкуванні. З 
цього приводу проаналізуємо різні підходи до 
вирішення даного питання, що знайшли відобра-
ження в психолого-педагогічних дослідженнях 
(С.I. Батракова, 1986; С.Н. Броннiкова, 1983; 
І.П. Волков, 1978; М.П. Єрастов, 1979; В.А. Кан-
Калик, 1976, 1979, 1987; Г.М. Круглова, 1981; 
Т.С. Левшенко, 1986; О.О. Леонтьєв, 1979; 
Г. Ройзен, 1984; I.I. Риданова, 1989; С.В. Сер-
гєєва, 1979, 1980, та iн.). У першу чергу зупине-
мось на тих із них, які безпосередньо пов’язані з 
вивченням контакту в спілкуванні. 

Так, Г.М. Круглова в своєму дослідженні 
[20] дійшла висновку, що контакт у спілкуванні 
потрібно характеризувати, використовуючи такі 
показники: дiяльнiсний характер змісту спілку-
вання; спрямованість, тривалість, повторюва-
ність контакту та кількість його учасників; залу-
чення до контакту – активність, ініціативність, 
диспозиційна й емпатiйна близькість та ступінь 
впливу комунiкантiв один на одного; особливос-
ті каналів зв’язку й комунікативних засобів; ре-
зультативність контакту; орієнтація на перетво-
рення певних психічних структур комунiкантiв 
[20, с. 9]. 

Цікавий науковий підхід до вивчення контак-
ту в педагогічному спілкуванні запропонувала 
С.В. Сергєєва [33; 34]. У її дисертаційному до-
слідженні подані науково обгрунтовані виснов-
ки щодо розвитку контакту (залежність педаго-
гічного контакту від адекватного сприймання i 
розуміння учнів, виразних проявів у поведінці 
партнерів спілкування, особистісних характери-
стик педагога), які були отримані в результаті 
проведеного експерименту й описані в розділі 
“Контактні процеси в реальних умовах педагогі-
чного спілкування”. Але, як бачимо, засоби 
встановлення й управління контактом у педаго-
гічному спілкуванні як у роботі Г.М. Круглової 
[20], так i в дослідженнях С.В. Сергєєвої [33; 34] 
залишились не розкритими. 

У навчальному посібнику, який написала 
С.Н. Батракова [1], піднімається питання про 
ефективність управління педагогічним спілку-
ванням, а значить установленим педагогічним 
контактом. До факторів, які сприяють наявності 
контакту в професійному спілкуванні педагога з 
аудиторією, на думку дослідниці, слід віднести: 
ціннісну свідомість педагога, куди включається 
його професiйно-педагогiчна підготовка; збли-
ження позицій педагога та учнів до повного їх 

злиття, коли формується психологічна спіль-
ність “одне “ми” [1, с. 56]. Одночасно у вказано-
му посібнику залишається відкритим питання 
про засоби, які необхідні педагогу для встанов-
лення професійного контакту i управління ним у 
спілкуванні. 

Свій підхід до розуміння контакту в профе-
сійному спілкуванні запропонував Г. Ройзен 
[30], який проводив науковий експеримент у так 
званих творчих закладах вищої освіти. Як ствер-
джує дослідник, установлення контакту вимагає 
від педагога дотримання принципу “партнер-
ства”, який передбачає наявність психологічного 
такту, що веде до формування довірливих стосу-
нків. Неприродність поведінки педагога, різкі 
перепади настрою, неадекватні реакції на пове-
дінку вихованців, небажання враховувати інди-
відуальні особливості співрозмовників будуть 
перешкоджати установленню контакту в спілку-
ванні [30, с.138]. 

Цікавий висновок щодо налагодження конта-
кту в педагогічному спілкуванні зробила 
С.Н. Броннiкова [3, с. 38-44], яка працювала зі 
студентами третього курсу педагогічного інсти-
туту. У результаті проведених досліджень вона 
дійшла висновку, що варіативність мовлення 
педагога – необхідний фактор підтримування 
педагогічного контакту в спілкуванні [3, с. 42]. 
На відміну від описаних досліджень поверховий 
підхід до визначення засобів установлення й 
управління контактом характерний для статті 
М.П. Вороніна [5]. До показників, що забезпечу-
ють контакт у професійному спілкуванні педаго-
га, дослідник відносить лише такі з них: зі сма-
ком підібраний одяг, впевненість і природність 
рухів, пози, міміки, жестів; чіткість мовлення, 
виправдані ритм й звучність голосу; спокійний, 
спрямований в потрібному напрямку погляд, 
широкий спектр емоційних проявів [5, с. 26-28]. 

Тепер важливо подати результати аналізу 
концептуальних досліджень з проблеми педаго-
гічного спілкування щодо висвітлення в них 
технологічного аспекту встановлення педагогіч-
ного контакту. 

Так, слід підкреслити, що відомий вчений 
О.О. Леонтьєв наголошує на необхідності для 
педагога володіти технологією встановлення i 
підтримування контакту в професійному спілку-
ванні [22, с. 28]. 

Вирішення цього питання, на думку 
О.О. Леонтьєва [22, с. 34], передбачає сформо-
ванiсть у майбутнього педагога комунікативних 
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умінь (орієнтування в співрозмовникові, у прос-
торових та часових умовах спілкування; управ-
ління своєю поведінкою; соціальної перцепції; 
володіння професiйно-педагогiчною увагою, 
адекватного моделювання особистості учня; 
самопрезентації; оптимальної побудови мовлен-
ня; мовленнєвого i немовленнєвого контакту). 
На жаль, у своїх наукових дослідженнях він не 
розкриває технологічних прийомів, які спрямо-
вані на реалізацію вміння встановлювати педа-
гогічний контакт i управляти ним. 

У концепції педагогічного спілкування, яку 
розробив i виклав у своїх наукових працях 
В.А. Кан-Калик [16; 17; 18], чітко визначається, 
що завоювання ініціативи в спілкуванні забезпе-
чує організацію безпосереднього педагогічного 
контакту [17, с. 99-100]. Дослідник обгрунтовує 
значення комунікативних засобів у спілкуванні 
(виклик i управління творчим самопочуттям, 
техніка педагогічно доцільних переживань, 
управління педагогічною увагою, вербальна i 
невербальна комунікація) i таким чином у реалі-
зації педагогічного контакту. 

Слід також підкреслити, що В.А. Кан-Калик 
пропонує певний перелік прийомів, які, на його 
думку, необхідні для встановлення педагогічно-
го контакту в професійному спілкуванні педаго-
га. До цих прийомів він, у першу чергу, відно-
сить: звернення до спонтанної або так званої 
непідготовленої комунікації [16, с. 185; 17, с. 62] 
й використання “пристосувань” [16, с. 227; 17,  
с. 96-97]. У той же час зміст цих прийомів i тех-
нологія їх впровадження залишаються не роз-
критими. 

Таким чином, результати аналізу психолого-
педагогічних досліджень дозволяють говорити 
про необхідність створення i впровадження спе-
ціальних прийомів, оволодіння якими дасть мо-
жливість установлювати педагогічний контакт й 
управляти ним у професійному спілкуванні пе-
дагога. Проведений науковий пошук дозволив 
нам розробити певні прийоми, а саме: 
“пристосування” в спілкуванні, “комунікативна 
атака”. 

Слід відмітити, що теоретичне конструюван-
ня цих прийомів вимагало, перш за все, визначи-
ти їх суттєві характеристики.  

Спільними характерними рисами цих кому-
нікативних прийомів, як свідчать результати 
вказаного аналізу, повинні бути: реалізація педа-
гогом всієї системи комунікативних умінь; його 
спрямованість на завоювання ініціативи в спіл-

куванні, що потребує використання певних ко-
мунікативних засобів; відсутність недоліків у 
мовленні, позі, жестикуляції, рухах педагога; 
наявність педагогічної імпровізації, що зумов-
люється характерними особливостями аудиторії 
та здібністю педагога оперативно i вірно оціню-
вати ситуацію професійного спілкування. 

Тепер буде логічно подати опис одного з 
вказаних прийомів. Охарактеризуємо “кому-
нікативну атаку” як комунікативний прийом 
установлення й управління педагогічним конта-
ктом. 

Поняття “комунікативна атака” в теорії i 
практиці педагогічного спілкування запропону-
вав використовувати В.А. Кан-Калик [16; 17]. 
Як відомо, концепція педагогічного спілкуван-
ня, яку розробив учений, передбачає визначення 
етапів спілкування під час проведення уроку 
(читання лекції). Другий із вказаних етапів 
В.А. Кан-Калик називає етапом організації без-
посереднього спілкування з класом (аудиторією) 
або, інакше кажучи, періодом “комунікативної 
атаки”. Дослідник подає i певні суттєві характе-
ристики “комунікативної атаки”. Зокрема, ствер-
джується, що вона передбачає завоювання ініці-
ативи в спілкуванні й цілісну комунікативну 
перевагу, що забезпечують у подальшому управ-
ління спілкуванням з аудиторією [17, с. 100]. 

Водночас роботи В.А. Кан-Калика не дають 
повного розуміння “комунікативної атаки” як 
етапу спілкування. Так, не описуються засоби 
спілкування, що потрібні для її проведення, а 
також не розкривається технологія її здійснення. 
А головне – відсутнє чітке визначення цілей, які 
зумовлюють використання “комунікативної ата-
ки”. Не можна також погодитись i з тим, що по-
чатковий етап спілкування педагога з аудиторі-
єю завжди потребує проведення “комуніка-
тивної атаки”. 

Практика підготовки до педагогічного спіл-
кування сьогодні підказує, що необхідно зміни-
ти підхід до даного феномена, розширити його 
трактування. “Комунікативна атака” може дослі-
джуватись як комунікативне вміння педагога, 
яке, в свою чергу, виступає методом установлен-
ня педагогічного контакту в його професійному 
спілкуванні. Підкреслимо, що реалізація 
“комунікативної атаки” можлива лише тоді, ко-
ли в педагога сформовані професійні комуніка-
тивні вміння (побудови змісту спілкування, 
створення творчого самопочуття, володіння про-
фесiйно-педагогiчною увагою, орієнтування в 
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ситуації та установлення й підтримування зво-
ротного зв’язку в спілкуванні, завоювання ініці-
ативи, реалізації плану спілкування, мовленнє-
вого (вербального) спілкування й володіння не-
вербальними засобами спілкування, соціальної 
перцепції, використання “пристосувань”). 

Вважаємо, що опис “комунікативної атаки” 
треба побудувати таким чином: проаналізувати 
особливості конструювання змісту; визначити 
стадії її проведення; вирізнити необхідні харак-
теристики мовлення та невербальних засобів 
спілкування педагога; врахувати особливості 
самопочуття педагога на етапі її проведення. 

Суттєве значення має звернення до педагогі-
чної імпровізації, яка завжди супроводжує про-
ведення “комунікативної атаки”. 

Слід пам’ятати, що побудова “комуніка-
тивної атаки” й майстерність використання в 
кожному конкретному випадку вербальних i 
невербальних засобів спілкування зумовлюють-
ся рівнем підготовленості педагога, а саме: роз-
винутiсть професійного мислення, мовлення й 
багатство професiйно-лексичного запасу; вміння 
оновлено сприймати навчальний матеріал, ви-
значати комунікативну структуру уроку 
(комунікації), володіти технікою педагогічно 
доцільного переживання, а також своїм емоцій-
ним самопочуттям; орієнтуватись у часі та умо-
вах спілкування. 

Наукові праці педагогів та психологів, спеці-
алістів у галузі ораторського мистецтва та теат-
ральної педагогіки дають матеріал, який дозво-
ляє побудувати зміст “комунікативної атаки”. 

Так, доцільно прийняти положення, яке об-
грунтоване знавцями публічного мовлення, зви-
чайно, адаптуючи його до умов педагогічної 
діяльності. Сутність цього положення полягає в 
тому, що педагог повинен з самого початку спіл-
кування з аудиторією привернути її увагу до 
себе, або, інакше кажучи, заволодіти її увагою. 
А звідси випливає висновок про те, що треба 
знайти шляхи, які дають змогу розв’язати це 
питання. 

Якщо одним із завдань “комунікативної ата-
ки” є завоювання ініціативи в професійному 
спілкуванні педагога, то доречно в цьому випад-
ку звернутись до рекомендацій В.А. Кан-
Калика. Багаторічний досвід викладацької діяль-
ності дав можливість ученому встановити пере-
лік факторів, наявність яких забезпечує ініціати-
ву педагога в спілкуванні. До таких факторів 
належать: чіткість організації початкового кон-

такту з класом; оперативність у переході від 
організаційних процедур до ділового спілкуван-
ня; відсутність проміжних зон між організацій-
ними i змістовними аспектами початку взаємо-
дії; оперативність у досягненні соціально-
психологічної єдності з класом; введення особи-
стісних аспектів у взаємодію з учнями; перебо-
рення стереотипних i ситуативних негативних 
настанов на окремих учнів; організація цілісного 
контакту з усім класом; забезпечення зовніш-
нього комунікативного вигляду вчителя 
(підтягнутість, зібраність, охайність); скорочен-
ня педагогічних вимог, які щось забороняють, i 
розширення позитивно орiєнтованих педагогіч-
них вимог; реалізація мовленнєвих i невербаль-
них засобів взаємодії, активне включення мімі-
ки, мікроміміки, “контакту очей” i т.п.; 
“транслювання” в клас особистої прихильності 
до дітей; розуміння ситуативної внутрішньої 
настроєності учнів i врахування її у спілкуванні, 
передача учням цього розуміння; введення на 
початковому етапі взаємодії завдань i питань, 
які можуть мобілізувати аудиторію; формулю-
вання яскравих, приваблюючих цілей діяльності 
i показ шляхів їх досягнення. 

Але, на нашу думку, більшість із зазначених 
факторів мають узагальнюючий характер i по-
требують певної конкретизації, хоча їх роль у 
спілкуванні заперечувати не можна. А із даного 
їх переліку засобами, які доцільно використати 
на початковому етапі “комунікативної атаки”, 
можуть бути: введення завдань i питань, які мо-
білізують аудиторію; формулювання яскравих i 
приваблюючих цілей діяльності i показ шляхів 
їх досягнення. Можливий i інший шлях прове-
дення початкового етапу “комунікативної ата-
ки”, де будуть використовуватись короткий ви-
клад якогось цікавого факту, історії, зіставлення 
різних точок зору з одного i того ж питання, що 
пропонується в роботах з ораторського мистецт-
ва [8, с. 208]. 

У деяких дослідженнях [14; 31] звертається 
увага на необхідність використання на початку 
спілкування з аудиторією так званої “початкової 
паузи”. Психологічне призначення цієї паузи, як 
стверджують В.А. Кан-Калик [17], З.В. Савкова 
[31], з одного боку, полягає в тому, що вона до-
зволяє аудиторії, певним чином, звикнути до 
педагога (оцінити його зовнішній вигляд, вияви-
ти його бажання працювати з даними людьми i в 
даний час), з другого боку – правильне її вико-
ристання дає можливість привернути увагу цієї 
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аудиторії до педагога. Проте результати теоре-
тичної розробки й апробації “комунікативної 
атаки” як методу формування комунікативних 
умінь виявили цілковиту неможливість звернен-
ня в даному випадку до “початкової паузи”. 

“Комунікативна атака”, як відомо, передба-
чає проведення своєрідного комунікативного 
“натиску” педагога на аудиторію з моменту його 
появи, що зумовлюється необхідністю встанов-
лення педагогічного контакту в спілкуванні. Цей 
“натиск” виражається в спрямованості погляду 
педагога мускульній мобiлiзованостi, інтонацій-
ній виразності мовлення. З огляду на сказане 
зрозуміло, що “початкову паузу” ніяк не можна 
використовувати в “комунікативній атаці”. 

Проведення “комунікативної атаки” грунту-
ється на певних вимогах до мовлення педагога i, 
перш за все, до його інтонаційної виразності, яка 
досліджується в дисертаційних роботах 
З.Г. Зайцевої [12] та Е.I. Камiнського [15]. Як 
вказує Е.I. Камiнський, під інтонаційною вираз-
ністю мовлення розуміють вираження почуттів i 
емоцій за допомогою голосу [15, с. 6]. Із засобів 
інтонаційної виразності мовлення, які є найхара-
ктернішими для “комунікативної атаки”, увагу, 
передусім, потрібно звернути на його темп, пау-
зи, логічні наголоси i дати їм коротку характери-
стику. 

Так, темп мовлення – швидкість вимови 
складів, слів, фраз, що залежить від індивідуаль-
них звичок людини, її характеру, настрою, тем-
пераменту. Доречно наголосити, що темп мов-
лення педагога, як відмічають у своїх дослі-
дженнях О.Ф. Бондаренко [2] та З.Г. Зайцева 
[13], залежить від мети, вікових та індивідуаль-
них особливостей аудиторії, характеру навчаль-
ного матеріалу, міри складності його змісту. 

Паузи у мовленні визначаються як тимчасові 
зупинки його звучання. Паузи розділяють мов-
леннєвий потік на складові частини i відіграють 
значну роль в організації сприймання та засво-
єння матеріалу. Слід підкреслити, що мовлення 
педагога без пауз сприймається аудиторією при-
близно так, як мовлення в швидкому темпі. Ха-
рактерною особливістю такого мовлення є моно-
тонність. Водночас потрібно звернути увагу на 
те, що велика кількість пауз у педагогічному 
мовленні уповільнюють його темп, негативно 
впливають на ефективність сприймання матеріа-
лу. 

Наш практичний досвід підготовки студентів 
закладів вищої освіти до педагогічного спілку-

вання впевнює, що запровадження такого техно-
логічного прийому як “комунікативна атака” 
потребує використання логічних та організацій-
них пауз. Логічні паузи, як відмічають 
З.Г. Зайцева [13, с. 17] та З.Е. Семенова [32, с. 11], 
дають змогу педагогу обдумати наступну фразу, 
а аудиторія в цей час осмислює те, що сказав 
педагог, мобілізує увагу для сприймання нового 
матеріалу. Організаційні паузи в “комунікатив-
ній атаці” потрібні педагогу для того, щоб зосе-
редитись для переходу від одного її етапу до 
іншого. 

В організації смислової структури мовлення 
значна роль відводиться й логічним наголосам. 
Слід пам’ятати, що вони визначаються як дові-
льне виділення одного із елементів висловлю-
вання з метою збільшення його семантичного 
значення. За допомогою логічних наголосів ви-
діляються слова, які несуть більше смислове 
навантаження. Зазначимо, що правильне вико-
ристання логічних наголосів робить мовлення 
зрозумілим, точним. Водночас надмірна кіль-
кість логічних наголосів збіднює мовлення, веде 
до перекручення думки. 

З огляду на сказане ніяк не завадить підкрес-
лити, що “комунікативна атака” буде невдалою 
або взагалі неможливою, якщо мовлення педаго-
га характеризується такими недоліками: непра-
вильна дикція, невміння інтонувати мовлення, 
неправильні наголоси, надмірна чи недостатньо 
голосна вимова, невиправдане уповільнення 
темпу. 

Одним із необхідних методів, що використо-
вується в “комунікативній атаці”, виступає укру-
пнення мовлення. Згідно з працею М.П. Єршова 
[11] цей метод збільшує значущість змісту, що 
виражається словами. Це укрупнення мовлення 
можна проводити таким чином: 

• потрібну фразу (ту, яка укрупнюється) треба 
“розгорнути”, тобто промовляти повільно (в 
“розрядку”), подовжуючи голосні звуки i збе-
рігаючи логічну стрункість фрази; 

• різні слова, що входять до певної фрази, 
укрупнюються не однаковою мірою, укруп-
нюється завжди i обов’язково головне 
(ударне) слово; 

• укрупнення односкладового чи багатоскла-
дового слова потребує того, щоб його вимо-
вляти по складах. 

Обов’язковим елементом, що потребує яск-
равого вираження в “комунікативній атаці”, ви-
ступає мускульна мобiлiзованiсть. Сутність та 
зміст мускульної мобiлiзованостi доцільно опи-
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сати, враховуючи точку зору з цього питання 
П.М. Єршова, яку він висловив у книзі 
“Режиссура как практическая психология” [11]. 

Необхідно також звернутись до наукових 
праць П.В. Галахової [6; 7], В.А. Кан-Калика та 
Н.Д. Нiкандрова [19], Н.Д. Носкова [25], 
І.В. Страхова [35; 36, 37]. Виходячи із змісту 
цих досліджень, слід у мускульній мобiлiзо-
ваностi виділяти такі елементи: загальна підтяг-
нутість мускулатури тіла, зокрема, підтягнутість 
мускулатури спини; помірна рухомість тіла, що 
забезпечує строго відпрацьовану поставу; повна 
узгодженість у рухах кінцівок i корпусу; постав-
лена мімічна виразність, відсутність некерованої 
імпульсивної рухливості м’язів обличчя; яскрава 
зовнішня виразність, високі динамічні якості, 
велика кількість орієнтовних реакцій під час 
загальної спрямованості погляду на аудиторію, 
що характеризують увагу педагога. 

Нагадаємо, що на формування мускульної 
мобiлiзованостi негативно впливають такі показ-
ники: скутість, обмеженість рухів, відсутність 
значущо виразних жестів; наявність відволікаю-
чих, беззмістовних жестів; наявність одноманіт-
ної міміки; невиразність погляду; метушливість. 

Проведення “комунікативної атаки” вимагає 
від педагога вміння керувати своїм самопочут-
тям; переборювати нетворчий настрій перед i в 
період спілкування з аудиторією. Своєрідним 
вістрям прояву його творчого самопочуття [16, 
с. 175] виступає передстартова готовність до 
педагогічного спілкування, в якій знаходять своє 
відображення комунікативна настроєність i так 
звана загальна комунікативна збудженість. Бага-
торічний досвід практичної діяльності з підгото-
вки майбутніх педагогів до професійного спіл-
кування показує, що комунікативна збудженість 
базується на емоційності як здібності особистос-
ті до емоційного переживання певної якості. 

Важливо пам’ятати, що обов’язковим елеме-
нтом підготовки до “комунікативної атаки” ви-
ступає педагогічна імпровізація. У психолого-
педагогічних дослідженнях її визначають як 
iнтуїтивно-логiчний процес миттєвого створен-
ня i виконання педагогічно значущих елементів 
творчої діяльності [17, с. 305]. Педагогічна ім-
провізація, як свідчить практика, у першу чергу, 
стає необхідною тоді, коли потрібно якнайшвид-
ше знайти вихід із непередбаченої педагогічної 
ситуації, привернути увагу аудиторії до себе. 
Але треба знати, що досвідчені педагоги часто 
планують її проведення на етапі “кому-

нікативної атаки”. Новизна змісту або своєрідне 
структурування відомої для аудиторії інформа-
ції, новизна дій, що необхідні для виконання 
педагогічної імпровізації, сприяють установлен-
ню контакту в професійному спілкуванні педа-
гога. 

Таким чином, як бачимо, зміст і структура 
педагогічної імпровізації можуть наперед не 
готуватись. У більшості ж випадків педагог ви-
бирає слушний момент для реалізації спеціально 
продуманої i часто вiдрепетированої імпровіза-
ції. 

Такими, на наш погляд, мають бути основні 
характеристики “комунікативної атаки”. Ще раз 
підкреслимо, що її проведення потребує наявно-
сті в педагога вмінь використання вербальних i 
невербальних засобів спілкування, створення 
творчого самопочуття, володіння професiйно-
педагогiчною увагою, орієнтування в ситуації та 
установлення i підтримування зворотного зв’яз-
ку в спілкуванні, композиційної побудови змісту 
та реалізації плану спілкування, соціальної пер-
цепції, завоювання ініціативи й використання 
“пристосувань” у спілкуванні. Водночас підкре-
слимо, що оволодіти “комунікативною атакою” 
педагогу потрібно для завоювання ініціативи й 
комунікативної переваги в складних ситуаціях 
професійного спілкування. Оволодіння цим ко-
мунікативним прийомом забезпечує встановлен-
ня педагогічного контакту в професійному спіл-
куванні педагога. 
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