
ПОРАДИ ДЛЯ СУЧАСНОГО ВЧИТЕЛЯ 

Наша праця,  проходить у світі дитинства – от про що не можна забувати 

ні на хвилину. Потрібно знати цей світ, але і цього замало, потрібно вжитися 

у світ дитинства. У кожному вчителеві має сяяти і ніколи не згасати 

маленька іскорка дитинства, вона допомагає знаходити оптимальне рішення 

в безлічі педагогічних завдань, що він їх вирішує.  

В.Сухомлинський 

 

Сучасні учні- не гірші й не кращі за тих школярів, яких ми недавно 

вчили… вони просто інші… 

Поради щодо встановлення довіри між проблемним підлітком і класним 

керівником 

Уважно вислухайте дитину, прагніть до того, щоб підліток зрозумів, що він 

вам не байдужий і ви готові зрозуміти і прийняти його. Не перебивайте і 

показуйте свого страху. Відносьтесь до нього серйозно, з повагою. 

2. Запропонуйте свою підтримку і допомогу. Постарайтесь переконати, що 

даний стан (проблема) тимчасові і швидко пройдуть Проявіть співчуття і 

покажіть, що ви поділяєте і розумієте його почуття. 

3. Зацікавтесь, що саме турбує підлітка. 

4. Впевнено спілкуйтесь з підлітком .Саме це допоможе йому повірити у 

власні сили. Головне правило в роботі з дітьми – не нашкодь! 

5. Використовуйте слова, речення, які будуть сприяти встановленню 

контактів: розумію, звичайно, відчуваю, хочу допомогти. 

6. В розмові з підлітком дайте зрозуміти йому, що він необхідний і іншим і 

унікальний як особистість Кожна людина незалежно від віку, хоче мати 

позитивну оцінку своєї діяльності. 

7. Недооцінка гірша ніж переоцінка, надихайте підлітка на високу самооцінку. 

Вмійте слухати, довіряйте і викликати довіру в нього.  

 

Психологічні вимоги до уроку через призму 

оновленої освіти 

Дослідження, проведені психологами Гарвардського університету, показали, 

що успіх на 85% залежить від особистісних якостей, правильного вибору лінії 

поведінки, ілише на 15% визначається наявними знаннями 

Психологічні вимоги до уроку: 



1. Організувати й здійснити сприймання, усвідомлення, запам’ятовування та 

осмислення навчальної інформації. 

2. Розвивати довільну й післядовільну увагу учнів, зосереджувати її на 

найскладніших і найвідповідальніших моментах (поняттях, правилах, 

законах). 

3. Застосовувати мнемонічні прийоми (механічні й смислові) 

запам’ятовування під час занять, тренування вмінь на уроці, а також 

виконання домашніх завдань. 

4. Сприяти розумовому вихованню та самовихованню особистості під час 

навчання. 

Для підвищення мотивації до навчання: 

- забезпечити в учнів відчуття просування вперед, переживання успіху в 

діяльності, для чого необхідно правильно підбирати рівень складності завдань 

і заслужено оцінювати результат діяльності, коментуючи їх; 

- використовувати всі можливості навчального матеріалу для того, щоб 

зацікавити учнів, ставити проблеми, активізувати самостійне мислення; 

- організовувати співробітництво учнів на уроці, взаємодопомогу, позитивне 

ставлення класу до предмета й навчання в цілому; 

- самому правильно формувати стосунки з учнями, бути зацікавленим у їхніх 

успіхах, мати авторитет; 

- бачити індивідуальність кожного учня, мотивувати кожного, спираючись на 

вже наявні в учня мотиви. 

Для підвищення ефективності уроку: 

1. Зробіть мету уроку метою учнів. 

2. Формулюйте мету, орієнтуючись на потреби й інтереси учнів. 

3. Серйозно ставтеся до організації уроку. 

4. Орієнтуйте учнів на самооцінку діяльності. 

5. Запитуйте в учня: «Ти задоволений результатом?», кажіть замість оцінки: 

«Ти добре впорався з роботою». 

6. Якнайчастіше ставте учнів у ситуацію вибору. 

7. Зробіть ситуацію успіху досяжною для кожного учня. Вибирайте такі 

завдання, під час виконання яких учні частіше досягають успіхів, ніж невдач. 

8. Практикуйте роботу в групах, парах. 



- Після вивчення складного матеріалу попросіть учнів перевірити себе в 

засвоєнні нового матеріалу, пояснюючи його одне одному. 

- Пропонуйте дітям заздалегідь придумати питання для однокласників і 

ставити їх на уроці. 

- Дозволяйте й підтримуйте роботу в парах за зразком «устигаючий і 

відстаючий учні». 

9. Щоб запобігти порушенню дисципліни на уроці, створіть умови для 

підвищення якості знань учнів та їхньої самоповаги. 

- Учіть позитивного ставлення до себе. 

- Обговорюючи провину учня, говоріть тільки про те, що трапилося, не 

наклеюйте ярлика: «Ти, як завжди…» 

10. Не підсилюйте напруження ситуації. 

- Контролюйте свої негативні емоції. 

- Не дозволяйте собі спалахів агресії, таких як лемент, приниження, сварка. 

- Не обговорюйте ситуацію в стані збудження, дайте «охолонути» собі й учню. 

- Проводьте час від часу загальні дискусії про порушення поведінки, щоб 

пояснити, що є прийнятним у певних ситуаціях, а що - ні. 

11. Враховуйте вікові особливості учнів у розвитку їх особистості та 

пізнавальної сфери. 

12. Не поважайте менше тих учнів, які мають низькі результати з вашого 

предмета. Може, їм просто не подобається та наука, яку ви викладаєте. 

Можливо, не мають часу на досягнення високих показників, бо беруть 

постійну участь у конкурсах і олімпіадах з інших предметів. 

13. Якщо ви отримуєте задоволення від своїх уроків, стилю, - ви не дарма 

здійснюєте педагогічну діяльність. 

 

СПІЛКУВАННЯ З ВАЖКИМИ БАТЬКАМИ.  

ЯК НЕ ДАТИ ЗАГНАТИ СЕБЕ В КУТ 

Кожен учитель розуміє вираз «важкі батьки», тому що педагоги точно знають, 

що не тільки дітиможуть бути важкими. Іноді мами і тата скандалять, іноді 

телефонують у такий час, коли і близькілюди зателефонувати не наважаться. 

Є такі батьки, які вимагають, щоб ви ставилися до їхньої дитиніособливо 



уважно або ставили тільки високі бали. Як правильно поводитися вчителю, 

спілкуючисьз батьками, які часом поводяться так, що їхня поведінка заводить 

у глухий кут? Розгляньмо кількатаких ситуацій і знайдемо для них гарні й 

правильні рішення. 

Розгніваний тато практично вривається в клас або вчительську. Він гнівно 

вигукує різкі фрази, звертаючись до вас, можливо, навіть ображає вас або 

школу. Ви не очікували такого нападу, не розумієте, у чому справа. Як з 

гідністю обернути подібну ситуацію на свою користь? Справа відбувається 

при дітях? Головне завдання — відвести розгніваного батька подалі від 

дитячих очей і вух. Але що робити, якщо такий батько вас абсолютно не чує? 

Розмовляти варто тільки короткими фразами, спокійним, але в той же час 

досить гучним і впевненим голосом. 

- Пройдемо зі мною. Говорити ми будемо в іншому місці. 

Або ось так: 

- Вийдемо звідси. Зараз ми підемо в учительську і там спокійно поговоримо. 

Агресивні люди поводяться напористо, але вони не очікують від вас спокійної 

впевненості у відповідь. А що робити, якщо тато продовжує кип’ятитися, і ви 

не можете вивести його «з поля бою»? Різко поверніться спиною і йдіть геть. 

Як правило, приголомшений нападник мимоволі буде змушений піти за вами. 

І тут вже позиції змінюються. Він бачить вашу спину, але не обличчя. У вас є 

час прийти до тями, а його позиція нападника перетворюється на залежну. Але 

от ви пішли від дітей і тепер вам необхідно брати ситуацію у свої руки. Якщо 

ви маєте справу з агресивним співрозмовником, то вибирайте правильне місце 

для переговорів. Не заганяйте себе в кут своїми руками. Ззаду у вас завжди 

повинен бути шлях до відступу. Тобто, якщо батько буде продов жувати 

наступати на вас, ззаду не повинна виявитися стіна або глухий кут. 

Не займайте таку позицію, у якій ви будете сидіти, а батько стояти, нависаючи 

над вами. Позиції повинні бути «на рівних». Тому краще розмовляти стоячи. 

Потік негативу не припиняється, але ви не чуєте ніяких конструктивних 

запитань чи ідей? Тоді скористайтеся гарним прийомом: скажіть, що вам 

потрібно піти ненадовго. Цей прийом допомагає збентежити співрозмовника. 

Той втрачає ґрунт під ногами, адже ви йдете, і йому якийсь час буде просто ні 

на кого нападати. Коли ви повернетеся, його запал уже достатньо спаде, і 

можна переходити до конструктивної розмови, вести яку вже будете ви. 

За час вашої відсутності ви зможете продумати свої питання, які повинні бути 

чіткими і зрозумілими. Не варто говорити агресору, що з вами не можна 

розмовляти в такому тоні, що тут школа і т.ін. Краще сказати, що ви бачите, 

як він розгніваний і вам потрібно дізнатися причину. Але попросіть його 

припинити кричати і спокійно розповісти, у чому справа. 



Маленький секрет: приходячи до школи, батько відчуває все те, що він 

переживав у дитинстві, коли був школярем. І якщо він раніше боявся вчителів, 

виступи біля дошки, повернення батьків зі зборів, то, змушений приходити до 

школи з приводу своєї дитини, він, уже дорослий, виливає свої старі образи на 

вчителів свого чада. Така дитяча позиція рідко буває конструктивною, тому не 

варто продовжувати бесіду занадто довго. І взагалі, якщо ви розумієте, що 

розмовляти з таким батьком вам занадто складно, ви спокійно можете 

покликати когось на допомогу — завуча, директора і навіть охоронця. Їхня 

присутність напевно заспокоїть розгніваного батька. 

Батьки учнів телефонують вам у пізній час, незважаючи на вихідні та свята. 

Причому, розмови рідко бувають короткими. А вам ніяково сказати, що ви 

втомилися або вам потрібно робити сімейні справи. 

Правила гри — ось що вам потрібно. І робити це варто на самому початку 

вашого знайомства з батьками. Ви берете новий клас. На першій зустрічі з 

батьками або на зборах закладаються основи ваших з ними стосунків. І саме 

тоді ви повинні розповісти їм про те, як буде вибудовуватися ваше 

спілкування: коли вони зможуть прийти до школи, щоб поставити вам питання 

про дитину, коли зможуть вам зателефонувати. Ось тут ви і повідомляєте, що 

телефонувати вам можна в будь-який 

будній день до 19 години (час, звичайно ж, ви встановлюєте самі, але межі не 

повинні бути занадто тривалими). Не дозволяйте батькам класу телефонувати 

вам занадто пізно. Ви повинні дати зрозуміти батькам, що готові завжди їх 

вислухати, зрозуміти і допомогти. Але ви так само повинні з перших хвилин 

спілкування показати батькам, що у вас є недоторканний час і витримати ту 

дистанцію, яка надалі не дасть їм турбувати вас вечорами. 

Якщо ж деякі батьки все ж телефонують вам занадто пізно, то скористайтеся 

можливістю ще раз встановити межі вашого спілкування. Запитайте, що мама 

чи тато хотіли запитати, але не відповідайте на питання зразу, а домовтеся, що 

зателефонуєте завтра в робочий час. Будьте ввічливі, але тверді у своєму 

намірі не продовжувати розмову занадто довго. Дайте зрозуміти, що зараз 

поспішаєте, зайняті якоюсь важливою справою або відпочиваєте. 

Але якщо вам не вдається згорнути розмову відразу і вона затягується на 

годину або навіть більше? Вам ніяково перервати співрозмовника, але ви не 

бачите можливості її закінчити, оскільки співрозмовник весь час говорить. 

Простий, хоча, можливо, не надто коректний спосіб — імітувати «обрив 

зв’язку». Ви можете перетелефонувати і продовжити розмову, але так ви 

перехопите ініціативу. Ви зможете сказати, що із задоволенням поспілкуєтеся 

зі співрозмовником в інший час, але не сьогодні. Будьте наполегливі і не 



попадайтеся на вудку любителя поговорити. Якомога швидше згортайте 

розмову і кладіть слухавку. 

Що робити, якщо батьки звинувачують вас у недостатній якості викладання, у 

тому, що ви занадто погано вчите їхню дитину? Низький рівень знань, погані 

оцінки... Прикро? 

Такі слова чути особливо прикро. Адже ви працюєте, не покладаючи рук, 

намагаєтеся допомогти і навчити кожну дитину. Розгубленість, образа — ось 

почуття, які відчуває вчитель у цей момент. І хочеться спростовувати слова 

батьків, довести, що це не так. Але ж подібні нападки найчастіше бувають 

результатом завищених вимог до дитини, бажанням бачити свою дитину 

найрозумнішою і найкращою. І це не стільки каміння у ваш город, скільки 

невпевненість у своїх батьківських силах, відчуття, що здібності дитини 

недостатньо гарні. Не завжди те, що кажуть батьки, і є істинним сенсом їхніх 

претензій. Переверніть ситуацію. 

Для початку вислухайте батьків. Дозвольте їм виговоритися, при цьому 

ставте навідні запитання: 

- Чому ви так думаєте? 

- Як ви вважаєте, що саме не розуміє ваша дитина? 

- Чи хочете ви прийти на урок, щоб подивитися, як проходить навчання? 

Ваша відкритість завжди розташує до вас співрозмовників і скаже їм про те, 

що ви не згодні з їхньою думкою. 

Деякі вчителі вважають, що«кращий спосіб захисту — напад». Вони 

звинувачують батьків у тому, що ті не виконують з дитиною домашні 

завдання, проводять з нею занадто мало часу. Але така розмова не буде 

конструктивною. Вам краще обмежитися короткою розповіддю і парою 

ілюстрацій до неї. Батьки позбавлені можливості побачити навчальний 

процес. Дозвольте їм бути присутніми на уроці. Поясніть батькам те, що вони 

можуть не зрозуміти. Розкажіть об’єктивно про здібності дитини, не забудьте 

знайти щось позитивне, адже якщо ви будете говорити лише про погане, то 

ваша розмова закінчиться ще гірше, ніж почалася. Покажіть дитячі зошити і 

прокоментуйте їх. Розкажіть, як оцінюєте роботи, чому саме так, на що 

батькам слід звернути увагу. Підкресліть, що ви — не противники, а 

союзники, одна команда, мета якої — дати дитині гарну освіту, підготувати її 

до життя, не забути про душевні якості. 

 

ПОРАДИ ВЧИТЕЛЮ ЩОДО ПІДТРИМКИ 

ДИСЦИПЛІНИ В КЛАСІ 



Дисципліна – це умови, засоби і результат виховання, вона потребує 

зустрічних зусиль. 

Головною умовою дисциплінованої поведінки учнів є доброзичливі відносини 

між учителем і дітьми. 

Дисципліну в класі багато в чому обумовлюють раніше нагромаджений досвід 

поведінки учнів, організованість класу, ставлення до навчання, предмета, 

вчителя, дотримання єдиних вимог до учня всіма вчителями, які працюють у 

класі, загального порядку, умов і традицій даної школи. 

Хорошої поведінки діти не лише вчаться, а й запозичають її. Добре, якщо діти 

з перших днів перебування в школі засвоюють еталони поведінки: як входити 

і виходити з класу, як стояти біля дошки, звертатися до вчителя, вітатися тощо. 

Часто за однакових умов в одному класі і в різних учителів дисципліна різна. 

Це свідчить про те, що багато залежить від рівня професіоналізму, 

майстерності, комплексу особистих якостей учителя. 

При порушені дисципліни в конфліктних ситуаціях не слід поспішати 

звертатися на допомогу до адміністрації, батьків. Краще з’ясувати причину й 

встановити контакт із учнем самостійно. 

Варто враховувати такі правила: 

-Поводьтеся так, щоб учні відчували, що ви керуєте навчальним процесом, при 

цьому всіляко стимулюйте їхню активність; 

-Не відволікайтеся на незначні порушення, моралізування. Урок має свої чіткі 

завдання, це не арена для з’ясування стосунків; 

-Дотримуйтеся доброзичливого, мажорного тону, будьте уважні до кожного 

учня. Надавайте необхідну підтримку, відзначайте успіхи, створюйте 

життєрадісний, оптимістичний настрій у класі; 

-Стежте за правильністю постави, проводьте фізкультхвилинки; не 

припускайте перевтоми учнів; 

-Надавайте учням можливість частіше працювати у групах – це може бути 

стимулом до зайнятості кожного, хорошого настрою та поведінки. 

-Створюйте умови, щоб важкі, слабкі діти мали змогу відчути себе лідерами; 

-Не принижуйте учнів, не припускайте образ, сарказму. Гнів, дратівливість, 

імпульсивність не сприяють зміцненню дисципліни й авторитету вчителя; 

-Будьте привітними, але враховуйте, що фамільярність може породити 

неповагу; 



-Не виявляйте антипатії до важких учнів, сподіваючись від них поганої 

поведінки. Діти відчувають скептичне ставлення до них і часто поводяться 

згідно з вашими очікуваннями; 

-Не припускайте появи «любимчиків», бо це створює зайві проблеми, 

ускладнює стосунки в колективі; 

-Умійте керувати емоціями, знайте ціну кожному слову, тонові. Пам’ятаючи 

народну мудрість: «У ножа одне лезо, а в слова їх сотні», - не можна вимагати 

від дитини те, що під силу дорослому, будьте терплячими; 

-Не соромтеся виявляти почуття гумору. Можна посміятися і над собою, не 

вважайте себе досконалістю. Але не можна висміювати учнів. Дітям імпонує 

веселий, спритний, оптимістичний учитель; 

-Не забудьте привітати дитину з днем народження, надіслати похвальний лист 

батькам; 

-Підтримуйте контакт із учнями поза уроками, на заняттях гуртка, 

позакласних заходах, спільних походах. Спілкуйтеся з дітьми на природі, 

вдома, у спільній трудовій діяльності. 

Зміцнюйте зв’язки з батьками, намагайтеся отримати від них підтримку, але 

не сподівайтеся, що вони вирішать проблему з дисципліною у класі. Їх 

найбільше цікавлять успіхи своєї дитини. Виявляйте коректність у взаєминах 

із батьками. Постійна негативна інформація, скарги псують відносини, 

викликають недовіру до вчителя, його можливостей, здібностей навчати й 

виховувати дітей. 

Досвід показує, що більшість конфліктних ситуацій породжується 

непогодженням учня, а часто й самих батьків, з оцінюванням. Причина в тім, 

що самооцінка, як правило, вища за оцінку, поставлену вчителем. Потрібен 

коментар відповіді, письмової роботи, а вчитель, як правило, обмежується 

лише виставлянням оцінки. Має місце суб’єктивний підхід, коли на 

оцінювання впливає поведінка, старанність і навіть ставлення до вчителя. 

Простежується переоцінювання значущості контролю. Для багатьох учителів 

і учнів оцінка стала не засобом, а методом навчання. На уроках більше 

запитують, ніж навчають, перекладаючи важкість засвоєння нового матеріалу 

на домашню роботу. Це призводить до перевантаження, погіршення здоров'я 

дітей, неповаги до школи та вчителя. У книжці «100 порад учителеві» В. 

Сухомлинський пише: 

- Ретельно розучуйте матеріал на уроці, не витрачайте багато часу на 

опитування, не оцінюйте того, чого ще не встигли навчити; 



- Більш надійна та оцінка, що враховує відповіді на кількох уроках. Нехай 

учень знає, що ви за ним спостерігаєте і радієте його успіхам; 

- Не ставте погану оцінку, якщо учень не засвоїв матеріал. Пригніченість, 

зневіра не сприяють активізації мислення. Стимулює навчання тільки успіх, 

допоможіть учневі його досягти; 

- Ширше використовуйте словесне оцінювання судження, а не оцінки. Не 

виставляйте в журнал і в щоденник випадкові оцінки заради їхнього 

нагромадження. Більш доцільним є тематичний облік знань. Якщо велика 

частина учнів не впоралася з письмовою роботою, не варто виставляти оцінки 

в журнал; 

- Заохочуйте взаємодопомогу між учнями, шефство над молодшими, роботу в 

групах, взаємонавчання та взаємоконтроль; 

- Застосовуйте різнорівневу педагогічну підтримку, диференційовані, 

довгострокові домашні завдання. Шукайте можливість заохотити учня і за 

малі успіхи, вселити почуття впевненості, можливості досягнення успіху; 

- Враховуйте природні можливості, стан здоров'я й умови життя дитини, 

оцінюючи її навчання, виховання і розвиток, пам’ятаючи народну мудрість: 

«Кому більше дається, з того й більше вимагається»; 

- Відчуття провини – не самообвинувачення, а докори сумління, прагнення до 

самовдосконалення, порядності; 

- Перш ніж засудити, завжди варто подумати, чи можна вибачити; 

- Усвідомлення своєї провини – найперша умова виправлення; 

- Потрібно виховувати в дітях совість і ясність розуму; 

- Свобода – це право робити все, що законно і не шкодить іншим людям; 

- Брак простоти і скромності – це брак розуму; 

 

 

 
 

 

 

 


