
ЛЕКЦІЯ 7 (05.12.2017р.) 

Тема: Невербальні засоби педагогічної комунікації. 

План: 

1. Сутність і засоби невербальної комунікації. 

2. Зовнішній вигляд і поведінка педагога 

3. Екстралінгвістичні і просодичні засоби комунікації 

 

1.Сутність і засоби невербальної комунікації 
   Невербальна комунікація — процес взаємообміну інформацією шляхом 

використання для передавання повідомлень невербальних (немовних) засобів 

комунікації. 

   Соціально і психофізіологічно вмотивоване використання невербальних 

засобів комунікації виражає 

 загальнокультурний досвід,  

індивідуальні особливості особистості,  

оптимізує передавання, сприймання й розуміння інформації.  

За твердженнями психологів, 60—80% комунікації відбувається з 

використанням невербальних засобів, значущість у спілкуванні міміки, жестів 

становить 55%, інтонації — 38%, слів — 7%, більше 90% інформації у перші 

секунди спілкування передається невербальними засобами. 

Використовувані в невербальній комунікації засоби мають: 

індивідуальний характер,  

залежать від індивідуально-психологічних особливостей,  

соціального середовища,  

національної належності особистості, 

дотримання норм етикету, 

віку,  

типу темпераменту людини.  

Невербальні сигнали в різних країнах несуть різну інформацію. 

Наприклад, більшість європейських народів передають згоду, хитаючи голову 

згори донизу. Болгари цим жестом передають незгоду, японці – лише 

підтверджують, що уважно слухають співрозмовника. 

Популярний жест “коло”, утворене пальцями руки більшістю 

англомовних народів, а також, в Європі та Азії застосовують з метою 

передавання інформації про те, що все гаразд. Але, у Франції цей жест означає 

“нічого”, в Японії – “гроші”. 

Специфічною знаковою системою в невербальній комунікації є контакт 

очей, основний засіб візуального спілкування. Якщо людина, яка опанувала 

культуру спілкування, хоче досягнути взаєморозуміння з іншими, вона 

дивиться їм в очі, тобто пам’ятає про значення візуального контакту. Здавна 

відомо, що поглядом можна позитивно або негативно вплинути на іншу 

людину. Етнографи навіть ділять нації на “контактні” та “неконтактні”. До 

“контактних” відносять, наприклад, італійців, іспанців, латиноамериканців, 

арабів. У їх спілкуванні погляд має велике значення. Представниками 

“неконтактних” культур вважаються народи Скандинавії, Японії, Індії, 

Пакистану, де не прийнято прямо розглядати людину. 



   До засобів невербальної комунікації належать: 

   1. Мова тіла: а) статична експресія — фізіогноміка (експресія обличчя і 

фігури будовою тіла); арт-ефекти (прикраси, манера одягатися, зачіска, 

косметика); запахи (природні, штучні); б) динамічна експресія — текесика 

(дотики, потиски рук, поплескування); просодика (тембр, висота, гучність, темп 

мовлення, особливості наголошування, акцент голосу); екстралінгвістика 

(паузи, покашлювання, сміх, позіхання, плач); кінесика (комунікативно значущі 

рухи: міміка, жести, пантоміміка, постава, поза, хода; контакт очей: 

спрямованість, частота контакту, тривалість); авербальні дії (дії з предметами, 

тілесні рухи — почісування, потирання рук).    

2. Міжособистісний простір: дистанція; взаємне розміщення під час 

спілкування. 

 3. Часові характеристики: тривалість спілкування; пунктуальність партнерів; 

своєчасність дій. 

   У педагогічній комунікації важливо вміти цілеспрямовано паралельно 

використовувати вербальні і невербальні засоби. Завдяки цьому забезпечується 

адекватне передавання, сприйняття й усвідомлення інформації, розкриття 

особистості мовця і слухача. 

     Основними засобами невербальної комунікації вчителя є:  

зовнішній вигляд,  

пантоміміка,  

екстралінгвістичні та просодичні засоби,  

міміка,  

контакт очей (візуальний контакт),  

міжособистісний простір. 

Етикет невербального спілкування:  
Незайняті руки треба тримати спокійно.  

Від звичок смикати що-небудь, стукати пальцями, терти мочку вуха т.д. треба 

відучуватися.  

Непристойно вказувати пальцем, відставляти мізинець під час їжі або куріння.  

Під час спілкування не можна прикривати рот рукою, поплескувати 

співрозмовника по плечу, смикати гудзик його піджака, струшувати порошинки 

з його або свого одягу.  

Жестикуляція зведена до мінімуму. Лише деякі фрази можна супроводжувати 

відповідними жестами («сідайте, будь ласка», «познайомтеся, будь ласка»і т.д.)  

Жести повинні бути скупі. 

Особливе увагу треба приділяти жестам при відвідування інших країн. 

Наприклад: -жест «О'кей» відомий в англомовних країнах як «все добре» має 

різні значення в інших країнах: Франція - «нуль» або «нічого»; Японія - 

«гроші»; країни Середземноморського басейну - гомосексуальність чоловіків.  

- піднятий великий палець в Америці, Австралії, Англії значить «зупини 

машину» або «Все гаразд»; в Греції - «заткнись»; в Італії позначає цифру «1». 

Підняті брови в Німеччині означають захоплення, в Англії - вираз скептицизму. 

Мимовільні реакції  - ці реакції погано піддаються контролю і, як наслідок, є 

дуже інформативними.  

Стандартне прочитання цих реакцій:  

-почервоніння особи - сором, гнів;  



-побіління особи - страх, почуття провини;  

-розширення зіниць - інтерес, задоволення, сильний біль;  

-звуження зіниць - незадоволення, отверганіе;  

-посилені биття пульсу на венах рук або артеріях шиї - тривога, сором, страх, 

обман;  

-зниження частоти пульсу - підвищений інтерес;  

-швидке, поверхневе дихання - внутрішнє напруження;  

-короткий дихання через ніс - злість;  

-раптове оголення зубів - лють, агресія;  

-піт, піт - гнів, збентеження, нервозність;  

-часте моргання - збудження, обман.  

Ці реакції простіше виявити у чоловіків, ніж у жінок, які до того ж краще 

обманюють.  

Розуміння мови жестів допоможе поліпшити і спростити ваші відносини з 

оточуючими людьми.  

 

2.Зовнішній вигляд і поведінка педагога 
  Стійкі категорії зовнішнього вигляду вчителя: 

 фізичний вигляд (обличчя, постава і типові пози, хода, голос і мовлення); 

 оформлення зовнішності (одяг, зачіска, прикраси); 

 засоби виразної поведінки (доброзичливість, привітність, привабливість, 

естетична виразність та ін.). 

   Педагог формує морально-етичні погляди і смаки вихованців. Будь-яка деталь 

у його зовнішності й поведінці має виховне значення. Тому він повинен 

одягатися елегантно, з урахуванням вимог моди. Водночас його одяг має бути 

зручним для виконання необхідних педагогічних операцій: писання на дошці, 

роботи з демонстраційними матеріалами, нахиляння, ходіння між рядами парт 

тощо. Уміле використання кольору, фактури, доповнень (ґудзиків, пряжок 

тощо) також позитивно впливає на емоційний настрій учнів, дисциплінує їх, 

сприяє формуванню почуття міри, не відвертає уваги від навчальних занять. 

Поради для педагога щодо зовнішності: 

1) режим дня має бути ретельно продуманий, враховувати порядок занять у 

школі, а також час для догляду за собою. Добре налагоджений самоконтроль 

допоможе виробити звичку стежити за своєю зовнішністю, позбавить 

метушливого збирання на роботу, побоювання запізнитися. Через певний час 

дотримання режиму стане автоматичним; 

2) одягаючи новий костюм, слід упевнитися, що в ньому буде зручно 

працювати в класі; 

3) виходячи з дому, бажано обов'язково оглянути себе перед дзеркалом; 

4) добираючись на роботу, важливо не забруднити, не пом'яти одягу, не 

залишитися без ґудзиків тощо; 

5) у гардеробі, учительській бажано оглянути, скоригувати зовнішність, 

оцінивши себе очима учнів і колег; 

6) вдаватися до самоаналізу з позицій педагогічних вимог до одягу з 

урахуванням зовнішнього вигляду колег, реакції учнів на зовнішній вигляд 

педагогів. 

   Естетична виразність, привабливість вчителя виявляється і в привітності 



погляду, доброзичливості обличчя, усмішці, зібраності, стриманості рухів, 

виправданих м'яких жестах, у поставі й ході. Неприпустимі для педагога 

кривляння, метушливість, штучність жестів, в'ялість. У його зовнішності діти 

повинні бачити і відчувати стриману силу, упевненість і доброту. 

  Шляхетна постава (пряма хода, зібраність) виражає внутрішню гідність, 

упевненість педагога. Сутулуватість, опущена голова, млявість рук здебільшого 

свідчать про внутрішню слабкість, невпевненість у собі. Часто постава є 

результатом спеціальних вправ і звички, тому вчитель має навчитися правильно 

стояти перед учнями на уроці, рухатись тощо. 

   Емоційний стан, внутрішню налаштованість учителя виражає і його поза — 

положення частин тіла людини: 

піднята голова свідчить про впевненість у собі, виражену самосвідомість (без 

самозвеличування, зарозумілості), відкритість і увагу до інших.  

закидання голови назад демонструє активне бажання діяльності, виклик; 

голова, схилена набік, — відмову від активності, відкритість до 

співрозмовника, прагнення йти назустріч аж до покірності, схилена донизу — 

ознака безвільності. 

     Оптимальний пластичний образ вчителя творять: 

 відкрита поза,  

 опущені або ледве зігнуті в ліктях руки (не варто їх схрещувати);  

 оберненість обличчям до класу,  

 витримування дистанції, яка створює ефект довіри;  

 розверненість долонь не до аудиторії;  

 плавна пластика,  

 продумана зміна місцезнаходження (доцільно рухатися вперед і назад по 

класу, а не в сторони).  

 крок уперед підсилює значущість повідомлення, зосереджує увагу аудиторії. 

Відступаючи назад, промовець начебто дає змогу слухачам перепочити.  

нахил до учня під час розмови сприймається як люб'язність, вияв уваги, 

відкидання назад або розмова сидячи у кріслі сприймаються насторожено. 

   Деякі вчителі свідомо мінімізують або й зовсім виключають невербальну 

комунікацію з класом, вважаючи, що вона відволікає від фактичної інформації. 

Вони надають перевагу застиглій позі (весь урок перебувають в одному 

положенні) в одному місці (захисним бар'єром слугує стіл), уникають 

візуального контакту з учнями. Внаслідок цього в школярів виникає бажання 

зайнятися чимось іншим, оскільки їм важко слухати вчителя, сприймати 

матеріал. 

  Кілька порад, щоб уникнути помилок, які нерідко зустрічаються в реальному 

житті педагога: 

1. У гардеробі вчителя не має бути ультрамодного одягу, незвичайний фасок 

якого відволікає увагу учнів, а також вбрання занадто яскравих тонів, що 

стомлює і дратує дітей.  

2. Не варто навіть молодому вчителю приходити у школу в шортах.  

3. Не втрачайте почуття міри: навчіться чітко визначати, коли необхідно 

одягати класичний костюм, коли робочий халат, святкову сукню, а коли – светр 

і джинси.  



4. Не перетворюйтесь на “синю панчоху”, тобто носіть той одяг, що вам до 

вподоби і до лиця: естетично витриманий, ошатний, модний, елегантний.  

5. Не захоплюйтеся сіро буденним одягом.  

6. Не забувайте, що одяг завжди має бути охайним, чистим, відпрасованим, 

зручним і не заважати працювати з класом.  

7. Не носіть тривалий час один і той самий одяг, варто якнайчастіше 

“оживляти” його, комбінувати, прикрашати.  

8. Не носіть взуття на високих підборах, бо його стукіт відволікає увагу учнів і, 

крім того, швидко стомлюються ноги.  

9. Не знаходьтеся у приміщенні в теплих чобітках.  

10. Ні в якому разі не перебувайте у приміщенні школи у головному уборі. Це 

стосується як чоловіків, так і жінок.  

11. Не забувайте, що довге розпущене волосся заважає під час роботи з учнями.  

12. Неприпустимо вчителям чоловікам приходити до школи неголеними.  

13. Не експериментуйте надмірно зі своїм волоссям, аби хиренні зачіски і часті 

зміни кольору не відволікали уваги учнів.  

14. Не рекомендується прикрашати себе занадто дорогими і яскравими 

коштовностями чи біжутерією, які, до того ж, заважають працювати і 

спілкуватися з учнями.  

15. Не варто користуватися дезодорантами, туалетною водою чи одеколоном з 

різким, сильним запахом.  

16. Ніколи не підкреслюйте своє мімікою чи жестами негативні сторони чи 

дефекти зовнішності, характеру і темпераменту учнів.  

17. Ніколи не вказуйте на учня пальцем.  

18. Не жестикулюйте надміру, бо жести мають лише підкреслювати слово.  

19. Не метушіться у класі, бо це дратує учнів.  

20. Ніколи не обирайте “закриту” позу.  

21. У роботі з дітьми уникайте пози “лева” чи “Наглядача”, бо діти непогано 

читають мову естів і вчителю варто її досконало засвоїти.  

22. Не допускайте мовленнєвих шаблонів і виразів, слів – паразитів.  

23. Не забувайте, що голос учителя має бути відкритим, виразним, гнучким, 

витривалим. У ньому має звучати впевненість, мажорність.  

24. Не припускайтеся помилок і орфоепії.  

25. Неприпустимо, щоб у вчителя були природні дефекти, які не можна 

виправити.  

26. Не слід забувати, що людину, дитину легко образити не тільки словом, а й 

інтонацією.  

27. Не дозволяйте собі спілкуватися з учнями мовою “суржика”.  

28. Не забувайте, що володіння словом, технікою вираження своїх думок, 

почуттів рідною мовою, різними мовними стилями, технікою драматичного 

мовлення, фонаційного дихання та дикцією потребує постійного вдосконалення 

шляхом спеціальних вправ.  

 

3. Екстралінгвістичні і просодичні засоби комунікації 
Екстралінгвістичні (позамовними) засоби комунікації - паузи, покашлювання, 

сміх, позіхання, плач. 



Просодичні засоби — характеристика голосу, темп, тембр, висота, гучність, 

наголошування, акцент мовлення.  

Науки, що займаються голосом:  

Фонопедія - займається виправленням і удосконалюванням голосу. 

Паралінгвістика - вивчає висоту голосу, зміни мелодики, сили, використання 

тембру, пауз тощо). 

   Швидкість мовлення свідчить про темперамент учителя. Якщо у людини 

надто швидкий темп мовлення, це означає, що вона або імпульсивна, жвава, 

впевнена у собі, або несмілива, невпевнена. Спокійна й повільна мова є 

ознакою вдумливості, поміркованості. Якщо темп поступово уповільнюється, 

це сигналізує, що людина втомилася, замислилася, втратила впевненість. 

   Інтонаційне багатство мовлення залежить від лексичного наповнення, 

синтаксичної побудови тексту. Інтонаційний спектр утворюють питальна, 

спонукальна, розповідна інтонація; інтонація запитання, відповіді, 

підтвердження, згоди, сумніву, заперечення, роздуму, беззастережної 

впевненості, інтимності, ласкавості, фамільярності, інтонація офіційності, 

оскарження, осуду, звинувачення тощо. 

   Мовлення вчителя має здійснюватися у темпі, який діти можуть сприймати 

без зусиль і напруги мислення. Добре, якщо вчитель володіє різними темпами, 

уникаючи одноманітності викладення матеріалу впродовж уроку. Однак не 

можна ділити фрази на окремі слова, оскільки це руйнує мелодійну єдність 

мовного такту. 

Загострити увагу до найістотніших положень матеріалу можуть одна-дві 

фрази на іншу тему, вимовлені у швидкому темпі, пауза — тимчасова зупинка, 

перерва у мовленні, яка сприяє смисловому уточненню змісту, розділяє 

мовленнєвий потік на частини, відіграючи значну роль у сприйманні та 

засвоєнні матеріалу. Мовлення педагога без пауз сприймається аудиторією 

приблизно так, як мовлення в швидкому темпі, проте надмірна їх кількість 

уповільнює його темп, знижує ефективність сприймання матеріалу. 

     Тривалі лекції, виступи, промови втомлюють, іноді дратують аудиторію, 

навіть можуть засмутити і розізлити так, що слухачі перестають слухати, 

починають протестувати. У такій ситуації можуть прислужитися правила 

театральної педагогіки: тримати паузу для контролювання уваги слухачів 

стільки, скільки це можливо. 

 


