
 

 

 

 

 

 

 

 

   Критичні  ситуацiї виникають у життi кожної людини, особливо якщо її дiяльнiсть 

пов'язана зi спiлкуванням. Найбiльш часто стикаються з ними вчителі, якi мають справу 

з особистостями, що тiльки формуються. Так, наприклад, за даними спецiальних 

дослiджень: на уроцi часом виникає вiд 25 до 150 ситуацiй психологiчної несумiсностi 

педагога i дiтей, якi свiдомо не контролюються вчителем. 

Чи можна пiдготувати себе до таких ситуацiй? Чи можна озброїтися стандартним 

рiшенням для нестандартних проблем? У чому полягає це рiшення? 

ПЕДАГОГIЧНА СИТУАЦIЯ - це фрагмент педагогiчної дiяльностi, що мiстить 

суперечностi мiж досягнутим i бажаним рiвнем вихованостi, освiченостi особистостi 

(колективу, групи). 

Перелiчимо основнi види педагогiчних ситуацiй:  

- напружене очiкування;                                                                                                             

- адаптацiя до нових умов;                                                                                                         

- довiрливi контакти;                                                                                                                     

- депресiя;                                                                                                                                      

- пiдтримка;                                                                                                                                  

- вибiр мети;                                                                                                                                 

- розгубленiсть;                                                                                                                               

- успiх;                                                                                                                                          

- обмiрковування плану;                                                                                                             

- мобiлiзацiя зусиль;                                                                                                                    

- наслiдування (позитивного та негативного);                                                                           

- спiлкування;                                                                                                                               

- примирення;                                                                                                                                     

- задоволення iнтересу;                                                                                                                       

- агресiя;                                                                                                                                               

- наполягання i взаємонаполягання;                                                                                                      

- довiра;                                                                                                                                                   

- виконання доручення;                                                                                                                             

- колективна розмова;                                                                                                                 

- iнтимна бесiда;                                                                                                                                   

- конфлiкт, що виникає;                                                                                                                         

- конкуренцiя;                                                                                                                                        

- сварка, бiйка, насильство;                                                                                                                 

- зневажання;                                                                                                                                    

- емоцiйний вибух.  
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  У педагогiчнi ситуацiї часто бувають втягнутi педагогiчно занедбанi дiти.Пошук 

виходу з кризової  ситуацiї є творчою задачею, яка може бути розв'язана за технологiєю 

наукового дослiдження, де перший етап - характеристика проблеми, другий - 

формулювання гiпотези її розв'язання, третiй - експериментальна перевiрка, четвертий - 

аналiз одержаних результатiв та їх вiдповiдностi висунутiй гiпотезi. Конкретизую цю 

технологiю для умов реальної педагогiчної ситуацiї, що спресована часом та залежить 

вiд багатьох факторiв. Типове розв'язання педагогiчної ситуацiї може включати такi 

основнi етапи: 

1.Чiтке бачення i усвiдомлення педагогiчної проблеми, формулювання на її основi 

конкретної задачi. На уроцi iсторiї йшла розмова про повстання Спартака. Вчителька 

помiтила, що один з учнiв весь захоплений читанням книги. Це був "Спартак" 

Р.Джованьолi. Вчителька пiдiйшла до учня, продовжуючи бесiду, i деякий час 

спостерiгала за ним. Вона шукала рiшення i не поспiшала дiяти. Хлопчик був так 

захоплений читанням, що нiчого не помiчав. Маємо суперечнiсть мiж формою 

дiяльностi, запропонованою педагогом i наявною формою дiяльностi окремого учня. 

Вчитель формулює педагогiчну задачу: якi дiї слiд здiйснити, щоб, не знищивши 

зацiкавленостi учня, включити його у спiльну дiяльнiсть класу?  

2.Другий етап - аналiз вихiдних даних, який допоможе сформувати правильне 

педагогiчне рiшення. Тут треба звернути увагу на мiсце, час, внутрiшнi та зовнiшнi 

причини виникнення ситуацiї, iндивiдуальнi та вiковi особливостi її учасникiв. Чому у 

вiдношеннях вчителя та учнiв виникли конфлiктнi моменти i якi помилки допустив 

учитель? Вчителька врахувала вiковi особливостi пiдлiтка. Вона добре знала, що це вiк 

активного спiлкування, самоствердження, несприйняття найменшого замаху на гiднiсть 

особистостi.  

3.Формування педагогiчного задуму, перебiр варiантiв, висування гiпотези (плану дiї з 

результатами, що прогнозуються). При цьому слiд подбати про активну роль у 

розв'язаннi проблеми самих учнiв, це забезпечить виховний момент педагогiчної 

ситуацiї. Вчителька вiдкинула догану, рiзке зауваження до яких пiдлiток був 

внутрiшньо готовий, як i до того, щоб адекватно вiдповiсти на них. У педагога були й 

iншi способи вийти з конфлiкту: "не помiчати" неправильної поведiнки учня, тим 

бiльше, що вiн нiкому не заважав i читав книгу за темою уроку. Але в цьому випадку в 

учня склалася б iлюзiя, що на уроцi кожен може займатися чим завгодно, а це 

погiршило б виховний i навчальний ефект занять. Учителька могла б непомiтно зробити 

зауваження учню, пiдiйшовши до нього i ледь торкнувшись: вiн зрозумiв би i 

включився в урок, але в цьому випадку не вiдчув переживання нiяковостi за свiй вчинок 

i прагнення швидше виправити його, тобто не сталося б емоцiйно-виховного впливу на 

учня. Перебравши всi цi варiанти, вчителька вирiшила застосувати метод схвалення з 

певним натяком.  

4.Четвертий етап - матерiалiзацiя задуму, гiпотези, плану дiй iз уточненням усiх деталей 

цього плану. Вчителька взяла в руки книгу, яку читав учень, i сказала: "Молодець, що 

виконуєш мої рекомендацiї з позакласного читання. Гадаю, що всi постараються 

прочитати книгу "Спартак"! Але зараз, на уроцi, не вiдволiкайся:" Хлопчик знiяковiв i 

сховав книгу.  
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5.П'ятий етап пiдведення висновкiв, критика, оцiнка результатiв творчої дiяльностi за 

головним критерiєм: чи сприяло розв'язання даної ситуацiї розвитку особистостi учня - 

iнтелектуальних, емоцiйних, моральних, вольових якостей. Проаналiзуємо ситуацiю. 

Чому так просто i без зайвих суперечок вдалося запобiгти конфлiкту й повернути уроку 

потрiбний ритм? Для учня, що порушив правила поведiнки, позицiя вчителя стала дещо 

несподiваною. Готовий вирватися протест змiнився нiяковiстю i бажанням слухати 

вчителя. Схвалення поведiнки збентежило учня, йому приємно було почути добрi слова 

на свою адресу. Тому й зауваження вiн сприйняв як цiлком доречне. Вчинок педагога 

не пiдтвердив сподiвань учня, але задовольнив його потреби.  

  Я навела типовий приклад майстерного розв'язання складної ситуацiї. Як правило, 

саме раптове непiдтвердження сподiвань вихованцiв з одночасним задоволенням їх 

глибинних потреб у повазi та розумiннi i є загальним правилом виходу з критичних i 

конфлiктних ситуацiй як з учнями, так i з дорослими. Цим правилом мають керуватися i 

батьки, вирiшуючи складнi питання виховання дитини.  

  В цілях само – і взаємодопомоги щодо підвищення стресостійкості можна використати 

деякі фізичні вправи. 

 

  1. Біоенергетична вправа на заземлення. 

 

  Коректне виконання вправи допомагає позбутися напруги. 

  Встаньте, розставте стопи на відстані близько 50 сантиметрів одна від одної, злегка 

розвернувши миски ніг всередину  . тепер упріться кулаками в поперек так, щоб 

кісточки великих пальців були розгорнуті в гору. Не відриваючи п’ят від підлоги, 

зігніть обидва коліна, настільки зможете. Прогніться назад, не прибираючи кулаків з 

попереку. Обов’язково стежте за тим, щоб вага залишалася зміщеною в перед і 

припадала на передні частини стоп. Дихайте глибоко, задіюючи живіт. 

 

2. Вправа на стресостійкість за методом Х. Алієва «Ключ» 

 

Прийом «Політ» 

 Встаньте, заплющте очі, руки опустіть вздовж тіла. Подумки сконцентруйтеся на руках 

і намагайтеся підняти їх в гору, в сторони без напруження. Уявіть собі, що ви летите 

над землею. 
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«Ефективне спілкування вчителя та учнів. Техніки 

позитивного звертання до учнів, що гармонізують 

соціокультурний простір» 

Техніка „Я висловлювання”  (до класу і до окремого учня) 

• Я хотіла б щоб ви (опанували, навчились, засвоїли) допоможіть мені, будь ласка, 

(зробіть, прочитайте, напишіть, виконайте) … 

Техніка надихання (до класу) 

• Я хочу вас навчити … Це не просте завдання, але я вірю, що кожен з вас опанує 

цей 

(… спосіб) і ви успішно справитесь з цим завданням. (до учня) 

• Я ( знаю, відчуваю, бачу, вірю), що ти справишся з цим завданням і в тебе все 

вийде, зосередься і постарайся.. 

• Я вірю, що ти знайдеш в собі сили виконати це завдання. 

Техніка схвалення (до класу) 

• Я така задоволена, що ми всі сьогодні так дружно і злагоджено попрацювали 

• Мені приємно про це сказати, що сьогоднішню тему ви так уважно слухали і тому 

так добре засвоїли. (до учня) 

• Як добре, що ти повірив у свої сили і виконав це завдання. 

• Як чудово, що ти не зупинився перед труднощами, а подолав їх. 

Техніка спонукання (до класу) 

• А зараз зосередьтеся, заспокойтеся і постарайтеся вловити основну думку. (до 

учня) 

• Зосередься, подумай і зверни увагу на ось цей пункт. 

Комбінація технік надихання-схвалення. 

• Надихнути і схвалити як уже успішно зроблену справу. (до класу і до окремого 

учня) 

• Я (вірю, знаю, відчуваю), що ми зробимо цю аплікацію і всі попрацюємо дружно і 

злагоджено, кожен добре постарається. 

Комбінація технік надихання спонукання 

• Я( відчуваю, знаю, вірю), що цю задачу зрозуміють всі, тільки зосередьтеся, 

уважно послухайте і ви всі зрозумієте. 

Комбінація технік спонукання-схвалення (до класу і до окремого учня) 

• Зосередьтеся, подумайте і ви дасте відповідь на запитання, яке я зараз поставлю. 

Я впевнена, що ви добре попрацюєте, дасте чудові відповіді. 


