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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми дослідження. Важливою складовою професійної діяльності вчителя є спілкування з учнями у ході якого він кожного дня розв’язує комплекс різних за змістом завдань. Ефективність комунікативної діяльності, яка організовується вчителем на уроці та поза ним, обумовлена не лише продуманим вибором предметних технологій, але й умінням керувати вербальними і невербальними контактами з учнями, творчо вибудовувати систему педагогічно доцільних взаємовідносин, конструктивно вирішувати протиріччя та конфлікти, вмінням долати комунікативні бар’єри й ускладнення.
У сучасній вітчизняній і зарубіжній психології спостерігається особливий інтерес до проблеми професійно-педагогічної комунікації (І.Д. Бех, В.А. Семиченко, Н.В. Чепєлєва, В.В. Рибалка, І.А. Зязюн, Н.Г. Ничкало, М.Й. Боришевський, Г.О. Балл, Л.Е. Орбан-Лембрик, О.О. Леонтьєв, О.О. Бодальов, Г. Міллер, К. Роджерс, М. Форверг та ін.). Теоретичні та прикладні аспекти цього напрямку досліджень спрямовані на вивчення різноманітних феноменів даної проблеми, таких як: потреби в систематичному різноманітному обміні інформацією зі школярами в ситуаціях міжособистісної взаємодії (Г.О. Балл, В.А. Семиченко, Ю.М. Ємельянов, Н.І. Пов’якель, Л.А. Петровська, Г.В. Ложкін, М.В.Савчин та ін.); наявність у суб’єктів спілкування здібностей до здійснення комунікації (О.О. Бодальов, В.А. Кан-Калик, Я.Л. Коломінський, Л.Е. Орбан-Лембрик, Н.В. Кузьміна, Т.С. Яценко та ін.); спрямованість на набуття комунікативних умінь та навичок; переживання емоційного задоволення на різних етапах комунікації; можливості доступно, цікаво й емоційно передавати знання, формувати вміння й навички; пошук ефективних способів емоційної регуляції й саморегуляції експресивної поведінки вчителя (О.Я. Чебикін, В.А. Семиченко, Л.М. Мітіна, Т.В. Осадча, І.А. Зязюн, Т.С. Яценко та ін.).
Розуміння значимості використання вчителем невербальних засобів спілкування істотно підвищує ефективність і привабливість навчального процесу, допомагає у його регуляції і, навпаки, їх відсутність неминуче викликає комунікативні труднощі. Слід зазначити, що в ряді проведених досліджень підкреслювалась роль кінесичних та мімічних невербальних засобів, застосування яких дозволяють підвищити ефективність впливу усного слова, а також – здійсню-вати управління учбовим процесом (Н.В. Чепелєва, І.А. Зязюн, В.А. Семиченко, Н.П. Спаськівська, І.І. Риданова, Л.Е. Орбан-Лембрик, Н.Ю. Бутенко, Н.П. Волкова, А. Піз). У ряді досліджень розглядаються окремі елементи експресії в діяльності педагога, зокрема емоційно-інтонаційна виразність мовлення (Е.Л. Носенко, Н.В. Вітт; В.С. Овчинніков; О.Я. Чебикін). Вивченню проблеми розуміння та процесу сприйняття емоційного стану людини за мімічними ознака-ми присвячені дослідження В.А. Барабанщикова, Т.М. Малкової. Емоційність, як компонент педагогічного спілкування, педагогічної майстерності і творчості було розглянуто в дослідженнях Ю.П. Азарова, В.А. Кан-Калика, Д.Ф. Ніколенка, В.О. Сухомлинського, А.С. Макаренка.
Однак сторона педагогічного спілкування, в якій висвітлювалися б креативні, оригінальні та імпровізаційні моменти цього процесу, які обумовлені використанням невербальних засобів спілкування, а також суперечливість підходів, неоднозначність розуміння основних понять та особливостей невербального спілкування вчителя, недооцінка їх значущості для оптимізації навчально-виховного процесу залишається недостатньо вивченою як в теоре-тичному, так і в прикладному аспектах.
Враховуючи всю складність проблеми, її соціальна й практична значущість та недостатнє вивчення зумовили вибір теми дисертаційного дослідження: ,,Психологічні особливості використання невербальних засобів спілкування у діяльності вчителя”.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.
Тема наукового дослідження пов’язана з розробкою колективної теми кафедри вікової та педагогічної психології Інституту психології та педагогіки Рівненського державного гуманітарного університету ,,Феноменологія морального розвитку особистості: детермінація, механізми, генезис” (номер державної реєстрації 0106U000636).
Тема дисертаційного дослідження затверджена Вченою радою Рівненського державного гуманітарного університету (протокол № 5 від 28.12.2007 р.) та узгоджена Радою з координації наукових досліджень у галузі педагогіки та психології в Україні (протокол № 2 від 17.03.2008 р.).
Об’єкт дослідження – процес спілкування в умовах міжособистісної навчально-виховної взаємодії.
Предмет дослідження – психологічні особливості реалізації невербальних засобів спілкування у діяльності вчителя.
Мета дослідження полягає у теоретичному обґрунтуванні та емпіричній інтерпретації особливостей використання та продукування невербальних засобів спілкування у діяльності педагога, а також у розробці програми розвитку вмінь та навичок невербального спілкування у педагогічній діяльності.
Відповідно до висунутої мети, визначені наступні завдання дослідження:
1. Визначити сучасний стан досліджуваної проблеми невербального спілкування та використання невербальних засобів спілкування у діяльності вчителя.
2. Дослідити особливості продукування та використання вчителем невербальних (кінесичних, мімічних, фонаційних) засобів у навчально-виховному процесі.
3. Дослідити вплив невербальної поведінки вчителя на емоційний стан учня у міжособистісному спілкуванні в різних ситуаціях уроку.
4. Дослідити вплив особистісних та індивідуально-типологічних особли-востей учителя на ефективність продукування невербальних засобів спілкування.
5. Розробити та експериментально апробувати програму розвитку вмінь та навичок використання невербальних засобів спілкування вчителем у професійній діяльності.
Для розв’язання поставлених завдань застосовувались теоретичні та емпіричні методи дослідження. З-поміж теоретичних методів використовувались наступні: бібліографічний метод, який дозволив проаналізувати наукові підходи до розуміння сутності досліджуваних феноменів; аналіз, порівняння, систематизація й узагальнення отриманих даних. Емпіричні методи дослідження: метод спостереження – застосовувався для систематичного цілеспрямованого вивчення особливостей використання невербальних засобів спілкування педагогами; методи опитування: методики ,,Самооцінка використання невербальних засобів спілкування вчителем”, ,,Невербальна виразність учителя” – були використані для дослідження використання й продукування невербальних засобів й вивчення самооцінки емоційних переживань учителя у процесі спіл-кування з учнями та виявлення рівня розуміння школярами невербальної поведінки педагога; анкета-опитувальник для школярів (дві-серії – вербальна та невербальна) – для вивчення зв’язку між жестикуляцією вчителя та якостями його особистості у сприйнятті учнями; аналіз продуктів діяльності – (мовленнєвих висловлювань) для виявлення емоційних інтонацій, які найчастіше продукуються вчителем; методики визначення впливу невербальних засобів спілкування на емоційний стан школярів (тест Філліпса); 16 РF – опитувальник Кеттелла; тест Айзенка – для вивчення індивідуально-типологічних особливостей учителів; методика САН (скорочений варіант) – для самооцінки вчителями функціонального стану під час занять у тренінговій групі). Кількісна обробка експериментального матеріалу здійснювалася за допомогою кореляційного аналізу, t-критерію Стьюдента, χ2  – критерію Пірсона.
Наукова новизна одержаних результатів полягає у наступному: набули подальшого розвитку й узагальнення уявлення про систему засобів невербального спілкування та психологічні особливості невербальної комунікації. Уточнено визначення поняття ,,невербальне спілкування”, яке розглядається у співвідношенні до таких явищ, як невербальні засоби спілкування, невербальна комунікація, невербальна поведінка, експресивність, інтонаційна виразність. Уточнено та конкретизовано психологічні особливості використання невербальних засобів у діяльності вчителя та виявлено вплив невербальних засобів на емоційний стан школярів у процесі міжособистісної взаємодії. Розроблено програму психолого-педагогічних заходів навчання з розвитку вмінь та навичок використання невербальних засобів спілкування педагогом.
Практичне значення дослідження полягає в тому, що розроблена і апробована програма психолого-педагогічних заходів із використанням методів активного соціально-психологічного навчання, яка спрямована на розвиток у вчителя вмінь та навичок невербального спілкування, може бути використана практичними психологами у сфері освіти, в роботі курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників. Апробований у дослідженні комплекс методик діагностування невербального спілкування вчителя може стати структурним елементом моніторингу успішності його професійного і особистісного становлення. Результати даного наукового дослідження можуть бути включені у програми навчальних дисциплін ,,Педагогічна психологія”, ,,Психологія спілкування” для студентів психологічних і педагогічних спеціальностей.
Результати дослідження подавалися на обласних науково-методичних, проблемно-цільових, навчально-практичних семінарах для працівників методич-них служб системи освіти та педагогічних працівників навчальних закладів Рівненської області (довідка № 932 від 18.12.08 р.), а також включено у навчальний план підготовки спеціалістів і магістрів спеціальності ,,Психологія” Рівненського державного гуманітарного університету (довідка № 184 від 16.12.08р.).
Апробація результатів дослідження. Основні положення дисертаційної роботи доповідались та обговорювались на: науково-практичній конференції ,,Взаємообумовленість творчої роботи педагога та особистісного росту учня” (Рівне, 1997); Міжнародному семінарі з гуманістичної психології та педагогіки (Рівне, 1998); науковій конференції ,,Культура і освіта” (Острог, 2002); Всеукраїнській науково-практичній конференції ,,Виховання і розвиток особистості в умовах навчально-виховного процесу” (Рівне, 2001); Всеукраїнській науково-практичній конференції ,,Теорія і практика особистісно-орієнтованої освіти” (Запоріжжя, 2003); ІУ Міжрегіональному науково-практичному семінарі ,,Сучасний гуманізм і психологічні проблеми освіти” (Рівне, 2003); науково-практичній конференції ,,Соціально-психологічні детермінанти особистісного становлення сучасної молоді” (Луганськ, 2003); Міжнародній науково-практичній конференції ,,Формування парадигми самосвідомості в психологічній науці” (Рівне, 2004); Міжнародній науково-практичній конференції ,,Проблеми становлення фахівця-психолога у процесі вузівського навчання” (Ніжин, 2006); Міжнародній науково-практичній конференції ,,Ґенеза буття особистості” (Київ, 2006); Всеукраїнській науково-практичній конференції ,,Психосоціальний розвиток особистості” (Рівне, 2007); Всеукраїнській науково-практичній конференції ,,Освіта, розвиток і самореалізація молоді в умовах гуманізації суспільства” (Рівне, 2007); Міжнародній науково-практичній конференції ,,Проблеми психолінгвістики” (Переяслав-Хмельницький, 2007); Міжнародній науково-практичній конференції ,,Професійна психологія: реалії та перспективи розвитку” (Луцьк, 2008); Міжнародній науково-практичній конференції ,,Проблеми психолінгвістики” (Переяслав-Хмельницький, 2008); Всеукраїнській науково-практичній конференції ,,Психологічна допомога особистості: сучасний стан та перспективи розвитку” (Рівне, 2008); Міжнародній науково-практичній конференції ,,Психологія здоров’я людини” (Луцьк, 2009).
Ïóáë³êàö³¿. Îñíîâí³ ðåçóëüòàòè äîñë³äæåííÿ â³äîáðàæåíî â 14 ïóáë³êàö³ÿõ, 9 ç ÿêèõ – ó ôàõîâèõ âèäàííÿõ, âêëþ÷åíèõ äî ñïèñêó, çàòâåðäæåíîãî ÂÀÊ Óêðà¿íè.
Ñòðóêòóðà òà îáñÿã ðîáîòè. Äèñåðòàö³éíà ðîáîòà ñêëàäàºòüñÿ ç³ âñòóïó, òðüîõ ðîçä³ë³â, âèñíîâê³â, ñïèñêó âèêîðèñòàíèõ äæåðåë (215 íàéìåíóâàíü) ³ 15 äîäàòê³â íà 67 ñòîð³íêàõ. Ó ðîáîò³ ì³ñòèòüñÿ 28 òàáëèöü ³ 6 ðèñóíê³â. Îñíîâíó ÷àñòèíó äèñåðòàö³¿ âèêëàäåíî íà – 178 ñòîð³íêàõ. Çàãàëüíèé îáñÿã ðîáîòè – 264 ñòîð³íêè.
ÎÑÍÎÂÍÈÉ ÇÌ²ÑÒ ÄÈÑÅÐÒÀÖ²ÉÍÎ¯ ÐÎÁÎÒÈ
Ó âñòóï³ îá´ðóíòîâàíî àêòóàëüí³ñòü òåìè äîñë³äæåííÿ, âèçíà÷åíî îá’ºêò, ïðåäìåò, ìåòà òà çàâäàííÿ äîñë³äæåííÿ, âèñâ³òëåíî ìåòîäè, ðîçêðèòî íàóêîâó íîâèçíó ³ ïðàêòè÷íó çíà÷óù³ñòü ðîáîòè, ïðåäñòàâëåíî äàí³ ùîäî àïðîáàö³¿ òà âïðîâàäæåííÿ ðåçóëüòàò³â äîñë³äæåííÿ.
Ó ïåðøîìó ðîçä³ë³ ,,Íåâåðáàëüí³ çàñîáè ñï³ëêóâàííÿ ÿê òåîðåòè÷íà òà ïðèêëàäíà ïðîáëåìè” âèêëàäåíî ðåçóëüòàòè àíàë³çó ë³òåðàòóðíèõ äæåðåë ³ç ïñèõîëîã³¿, ïåäàãîã³êè, ïñèõîë³íãâ³ñòèêè; âèñâ³òëåíî ñòàí âèâ÷åííÿ äîñë³äæóâàíî¿ ïðîáëåìè, ïðîàíàë³çîâàíî îñíîâí³ ï³äõîäè òà ïîíÿòòÿ, ïîâ’ÿçàí³ ç àíàë³çîì íåâåðáàëüíèõ çàñîá³â ñï³ëêóâàííÿ, äîâåäåíî íåîáõ³äí³ñòü ¿õ óäîñêîíàëåííÿ äëÿ ï³äâèùåííÿ åôåêòèâíîñò³ ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ â÷èòåëÿ.
Ïðè âèçíà÷åíí³ ñóòíîñò³ íåâåðáàëüíèõ çàñîá³â ñï³ëêóâàííÿ, íàñàìïåðåä, ïðîàíàë³çîâàíî ð³çí³ íàóêîâ³ ï³äõîäè äî ïðîáëåìè, ùî îáóìîâèëî ïîÿâó íîâèõ ñó÷àñíèõ íàïðÿì³â ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íèõ äîñë³äæåíü çîêðåìà: ê³íåñèêà, òàêåñèêà, ïàðà- é åêñòðàë³íãâ³ñòèêà, ïðîêñåì³êà. Âèä³ëåíî ñï³ëüíå òà â³äì³ííå ó âèçíà÷åíí³ ïîíÿòü: ,,íåâåðáàëüíå ñï³ëêóâàííÿ”, ,,íåâåðáàëüí³ êîìóí³êàö³¿”, ,,íåâåðáàëüíà ïîâåä³íêà”, ,,åêñïðåñèâíà ïîâåä³íêà”, ÿê³ â á³ëüøîñò³ íàóêîâèõ äîñë³äæåíü âèçíà÷àþòüñÿ ÿê ñèíîí³ìè ³ ðîçãëÿäàþòüñÿ â ñòðóêòóð³ ôåíîìåíà ñï³ëêóâàííÿ ÿê äîïîì³æí³ çàñîáè. Ìíîæèíí³ñòü ñïðîá âèçíà÷åííÿ îáñÿãó ïîíÿòòÿ ,,íåâåðáàëüíå ñï³ëêóâàííÿ”, éîãî ñóòí³ñíèõ õàðàêòåðèñòèê ³ ïðîãíîñòè÷í³ñòü, ç îãëÿäó ðîçâ’ÿçàííÿ ïðîáëåìè äåòåðì³íàö³¿ åôåêòèâíîñò³ çä³éñíþâàíî¿ â÷èòåëåì ä³ÿëüíîñò³, ñâ³ä÷èòü ïðî ñêëàäí³ñòü äîñë³äæóâàíî¿ ðåàëüíîñò³.
Îð³ºíòàö³ÿ îñâ³òè íà âèõîâàííÿ ó øêîëÿð³â òâîð÷îãî, åìîö³éíî-ö³íí³ñíîãî ñòàâëåííÿ äî ñâ³òó îáóìîâèëî íîâèé åòàï ó äîñë³äæåííÿõ âèùåçàçíà÷åíî¿ ïðîáëå-ìè. Ó ïðàöÿõ, ïðèñâÿ÷åíèõ ïåäàãîã³÷íîìó ñï³ëêóâàííþ (Î.Î. Ëåîíòüºâ, Ì.Í. Ë³ñ³íà, Â.À. Êàí-Êàëèê, Ë.Ì. Ì³ò³íà, Ã.Â. Í³ê³øèíà, À.Ì. Ñîëîìàò³í, ².Ì. Þñóïîâ, ².À. Çÿçþí, Î.ß. ×åáèê³í, Ì.Ì. Çàáðîöüêèé, Í.Þ. Áóòåíêî), ì³ì³êà, æåñò, ïàíòîì³ì³êà, âèðàçí³ñòü ìîâëåííÿ (³íòîíàö³ÿ) ðîçãëÿäàþòüñÿ, ÿê „àðñåíàë çàñîá³â åêñïðåñ³¿”. Ó âèçíà÷åíí³ ïîíÿòòÿ åìîö³éíî¿ åêñïðåñèâíîñò³ ìè, ñë³äîì çà Ë.Ì. Ì³ò³íîþ, ².². Ðèäàíîâîþ, Î.Î. Ëåîíòüºâèì, Â.Î. Ëàáóíñüêîþ, ².À. Çÿçþíîì, Ì.Ì. Çàáðîäñüêèì, ðîçóì³ºìî ¿¿, ÿê çîâí³øíþ âèðàçí³ñòü, çàêëàäåíó â ðóõàõ, æåñòàõ, õîä³, ì³ì³ö³, â ³íòîíàö³éíî-ðèòì³÷íîìó ìàëþíêó ìîâëåííÿ, àáî æ ÿê ö³ë³ñíó ñèñòåìó íåâåðáàëüíèõ çàñîá³â êîìóí³êàö³¿, ÿêà äîçâîëÿº ïåðåäàòè íå ëèøå îñîáëèâîñò³ õàðàêòåðó â÷èòåëÿ, àëå é çì³ñò éîãî äóìîê, éîãî ñòàâëåííÿ äî ð³çíèõ ñîö³àëüíèõ ö³ííîñòåé, ñòàâëåííÿ äî ó÷í³â ³ äî ³íøèõ ëþäåé, øèðîòó éîãî ïåðåæèâàíü. Çîêðåìà, ââàæàºìî, ùî åìîö³éíèé ñòàí øêîëÿðà â ì³æîñîáèñò³ñí³é âçàºìîä³¿ íàâ÷àëüíî-âèõîâíîãî ïðîöåñó ìîæíà ðîçãëÿäàòè â ÿêîñò³ ïîêàçíèêà âì³íü òà íàâè÷îê â÷èòåëÿ âèêîðèñòîâóâàòè íåâåðáàëüí³ çàñîáè ñï³ëêóâàííÿ.
Âñòàíîâëåíî, ùî åìîö³¿, ÿê³ ïåðåæèâàº â÷èòåëü, äåòåðì³íóþòü ìîòèâè ïåäà-ãîã³÷íîãî ñï³ëêóâàííÿ, âïëèâàþòü íà ðîçâèòîê êîìóí³êàòèâíèõ óì³íü ³ òåõí³ê ïåäàãîã³÷íî¿ âçàºìîä³¿ (Ð.Ï. Ì³ëüðóä, Ì.Ã. Äåìèäîâà, Ë.À. Ãàïîíåíêî). Ïîçèòèâíèé åìîö³éíèé òîí, åìïàò³éí³ ñòîñóíêè º íåâ³ä’ºìíîþ ñêëàäîâîþ îïòèìàëüíîãî ïåäàãîã³÷íîãî ñï³ëêóâàííÿ (Þ.Ï. Àçàðîâ, ².À. Çèìíÿ, Í.Â. Êóçüì³íà, Â.Î. Ñóõîìëèíñüêèé, Î.ß. ×åáèê³í òà ³í.). Äèäàêòè÷í³ ïðèéîìè é ìåòîäè íàâ÷àííÿ, îáðàí³ â÷èòåëåì, º á³ëüø åôåêòèâíèìè çà óìîâè îïîðè íà åìîö³éí³ñòü ïðè âèêîðèñòàíí³ íåâåðáàëüíèõ çàñîá³â ñï³ëêóâàííÿ (Î.Î. Áîäàëüîâ, Ë.Ì. Ì³ò³íà, Ä.Ô. Íèêàíäðîâ, Ä.Ô. Í³êîëåíêî, Â.À. Êàí-Êàëèê òà ³í.).
Ç³ âñ³º¿ ñêëàäíî¿ ñèñòåìè çàñîá³â íåâåðáàëüíîãî ñï³ëêóâàííÿ â äîñë³äæåíí³ ï³ääàíî äåòàëüíîìó àíàë³çó òàê³ éîãî êîìïîíåíòè, ÿê: æåñòè, ì³ì³êà, ³íòîíàö³éíî-ðèòì³÷í³ õàðàêòåðèñòèêè ãîëîñó. Äëÿ îá´ðóíòóâàííÿ òàêîãî âèáîðó íàìè âèñóíóòî íàñòóïí³ àðãóìåíòè: æåñòè, ì³ì³êà òà ³íòîíàö³ÿ – º á³ëüø ïðåäñòàâëåíèìè â ðåïåðòóàð³ íåâåðáàëüíèõ çàñîá³â êîìóí³êàö³¿ ëþäèíè; íåâåðáàëüí³ çàñîáè ñï³ëêóâàííÿ – ïðåçåíòîâàí³ ÷åðåç ì³ì³êó, æåñò – º îäíèìè ç íàéäàâí³øèõ êîìóí³êàòèâíèõ çàñîá³â, ÿê³ ïåðåäóþòü ïîÿâ³ ìîâëåííÿ, ïîçíà÷åííÿ æåñòàìè – åòàï, ùî áåçïîñåðåäíüî âèïåðåäæàº çàñâîºííÿ ìîâëåííÿ (Î.Î. Ëåîíòüºâ, Ì.Í. Ë³ñ³íà, Ñ.Ë. Ðóá³íøòåéí). Æåñòè, ì³ì³êà òà ³íòîíàö³ÿ, ÿê âèäíî ç äîñë³äæåíü ïñèõîëîã³â, ñîö³îë³íãâ³ñò³â, åòíîãðàô³â, çíà÷íî ïðîñò³øå ï³ääàþòüñÿ ïðîöåñàì êîäóâàííÿ – ³íòåðïðåòàö³¿, âèñòóïàþòü çðîçóì³ë³øèìè â ,,ïàðàë³íãâ³ñòè÷íîìó òåêñò³” (Ì.Ñ. Àíäð³àíîâ, Â.Î. Ëàáóíñüêà). Æåñò, ì³ì³êà òà ³íòîíàö³ÿ ÿê êîìïîíåíòè íåâåðáàëüíîãî ñï³ëêóâàííÿ, º åôåêòèâíèìè çàñîáàìè âèõîâíîãî âïëèâó íà ñâ³äîì³ñòü âèõîâàíö³â, îñê³ëüêè âîíè îïîñåðåäêîâóþòü òà çíà÷íî ï³äñè-ëþþòü çì³ñò âåðáàëüíèõ ïðèïèñ³â (².Ä. Áåõ ). Çà â³äñóòí³ñòþ âåðáàëüíèõ çàñîá³â ó ïåðåäà÷³ îö³ííî-åìîö³éíîãî çì³ñòó âèñëîâëþâàííÿ, ïåâíå ³íòîíàö³éíå çàáàðâëåííÿ, ðàçîì ç ì³ì³êîþ ³ æåñòàìè, ñòàº ºäèíèì ñïîñîáîì éîãî âèðàæåííÿ (Î.Î. Ïåòðîâà).
Àíàë³ç íàóêîâî¿ ë³òåðàòóðè (Î.Î. Ëåîíòüºâ, Ë.Ì. Ì³ò³íà, Î.ß. ×åáèê³í) äàº ìîæëèâ³ñòü âèä³ëèòè çíà÷óù³ åëåìåíòè íåâåðáàëüíîãî ñï³ëêóâàííÿ â÷èòåëÿ, ùî ñâ³ä÷àòü ïðî éîãî ñâîºð³äí³ñòü ³ êóëüòóðó, à ñàìå: 1) ³íòîíàö³ÿ (äèêö³ÿ, òåìï ìîâëåííÿ, ðåã³ñòð çâó÷àííÿ ãîëîñó, ñèëà ãîëîñó, òåìáð ãîëîñó); 2) ì³ì³êà (êîíòàêò î÷åé, äîì³íóþ÷³, ïñèõîô³ç³îëîã³÷í³ ìàñêè); 3) æåñòèêóëÿö³ÿ (æâàâà, ñòðèìàíà, íàäì³ðíà, ïîì³ðíà); 4) àäåêâàòí³ñòü åìîö³éíî¿ åêñïðåñ³¿ ñèòóàö³¿ ñï³ëêóâàííÿ.
Óçàãàëüíåííÿ ðåçóëüòàò³â òåîðåòèêî-åêñïåðèìåíòàëüíèõ äîñë³äæåíü ôåíîìåíîëîã³¿ íåâåðáàëüíîãî ñï³ëêóâàííÿ â ïñèõîëîã³¿ òà äîòè÷íèõ äî íå¿ ãàëóçÿõ äàº ìîæëèâ³ñòü êîíñòàòóâàòè: à) ñóïåðå÷ëèâ³ñòü ï³äõîä³â, íåîäíîçíà÷í³ñòü ðîçóì³ííÿ îñíîâíèõ ïîíÿòü ³ îñîáëèâîñòåé âèêîðèñòàííÿ çàñîá³â íåâåðáàëüíîãî ñï³ëêóâàííÿ ó ä³ÿëüíîñò³ â÷èòåëÿ; á) çíà÷åííÿ òåðì³í³â ïåðåâàæíîþ á³ëüø³ñòþ àâòîð³â íå ðîçìåæîâóþòüñÿ ³ âæèâàþòüñÿ â îäíîìó ñèíîí³ì³÷íîìó ðÿä³. Âîäíî÷àñ äåÿêà íå÷³òê³ñòü ó âèçíà÷åíí³ ïîíÿòòÿ ,,íåâåðáàëüí³ çàñîáè ñï³ëêóâàííÿ” âèìàãàº â³äïîâ³äíîãî óòî÷íåííÿ òà êîíêðåòèçàö³¿ äîñë³äæóâàíîãî ôåíîìåíà, ç ìåòîþ ç’ÿñóâàííÿ îñîáëèâîñòåé éîãî âèêîðèñòàííÿ â÷èòåëåì ó ïðîôåñ³éí³é ä³ÿëüíîñò³. Âèçíàþ÷è ïðàâî àâòîð³â íà ð³çí³ ñóäæåííÿ ïðî ñóòí³ñòü, çì³ñò ³ íîìåíêëàòóðó íåâåðáàëüíèõ çàñîá³â ñï³ëêóâàííÿ, ìè ñõèëüí³ ðîçãëÿäàòè âñ³ çàïðîïîíîâàí³ òî÷êè çîðó ÿê âçàºìîäîïîâíþþ÷³, à íå âçàºìîâèêëþ÷àþ÷³, ³ íà ¿õ îñíîâ³ âèâåñòè ñâîº áà÷åííÿ ïðîáëåìè äîñë³äæåííÿ äàíîãî ôåíîìåíà; â) êîìóí³êàòèâíà çíà÷óù³ñòü ïåäàãîã³÷íî¿ ³íòîíàö³¿, æåñò³â, ì³ì³êè âèçíà÷àºòüñÿ îñîáëèâîñòÿìè ñèòóàö³¿ ñï³ëêóâàííÿ, à ïåäàãîã³÷íèé âïëèâ, ùî çä³éñíþºòüñÿ íåâåðáàëüíèìè çàñîáàìè, â³äáóâàºòüñÿ â óìîâàõ îäíî÷àñíîãî ïðèéíÿòòÿ íåâåðáàëüíèõ ñèãíàë³â ó÷íÿìè ³ ðåàãóâàííÿ íà íèõ; ã) îäí³ºþ ç³ ñêëàäîâèõ îïòèìàëüíîãî ïåäàãîã³÷íîãî ñï³ëêóâàííÿ º äîñêîíàëå âîëîä³ííÿ â÷èòåëåì çàñîáàìè ïåäàãîã³÷íèõ âïëèâ³â, çîêðåìà: ïåäàãîã³÷íîþ òåõí³êîþ, âñ³ìà âåðáàëüíèìè òà íåâåðáàëüíèìè çàñîáàìè ñï³ëêóâàííÿ. Âèêîðèñòàííÿ â÷èòåëåì íåâåðáàëüíèõ çàñîá³â ñï³ëêóâàííÿ ó ä³ÿëüíîñò³ çàáåçïå÷óº éîãî çäàòí³ñòü äî àêòèâíîãî é åôåêòèâíîãî ñï³ëêóâàííÿ, õàðàêòåðèçóº éîãî âì³ííÿ ïåðåäà÷³ òà àäåêâàòíîãî ñïðèéìàííÿ ³íôîðìàö³¿, ñïðèÿº îïòèìàëüí³é îðãàí³çàö³¿ âçàºìîä³¿ ç³ øêîëÿðàìè, ðåôëåêñ³¿.
У другому розділі ,,Презентація невербальних засобів спілкування в діяльності вчителя та його вміння довільно їх продукувати” визначено загальну стратегію, методичні засади експериментального дослідження, обґрунтовано й описано систему прийомів та діагностичних методик, що були застосовані на етапі констатувального експерименту; наведено та інтерпретовано отримані результати.
Багатогранність проблеми використання невербальних засобів спілкування у діяльності вчителя є важливою лінією аналізу соціально-психологічної оптимізації навчально-виховних впливів педагогічної діяльності, у тенетах якої існує багато невирішених питань. Це зумовлено як порівняно невеликою кількістю досліджень у цій сфері, так і особливістю їх організації на початковому етапі розробки даної проблеми. Відсутність загальновизнаної концептуальної моделі явища призводить до розрізненості експериментальних досліджень. Не існує комплексного підходу у його вивченні, а відтак – і можливості порівнювати представленість різних аспектів даного феномена в структурі діяльності педагога.
Ïðîöåäóðà êîìïëåêñíîãî åìï³ðè÷íîãî äîñë³äæåííÿ îñîáëèâîñòåé âèêîðèñòàííÿ íåâåðáàëüíèõ çàñîá³â êîìóí³êàö³¿ â ä³ÿëüíîñò³ â÷èòåëÿ ïðîâîäèëàñü ó ïåð³îä ³ç 2002 ïî 2008 ðð. íà áàç³ îñâ³òí³õ çàêëàä³â ì. Ð³âíîãî, â ðåàëüíèõ óìîâàõ íàâ÷àëüíî-âèõîâíîãî ïðîöåñó òà ï³ä ÷àñ ïðîõîäæåííÿ ïðàêòèêè ñòóäåíòàìè ÐÄÃÓ, é îðãàí³çàö³éíî ïåðåäáà÷àëà íàñòóïí³ åòàïè:
На етапі розробки процедури емпіричного дослідження вирішувались наступні завдання: планування процедури емпіричного дослідження; планування орієнтовних показників, які потрібно дослідити. Другий етап пов’язаний із постановкою таких завдань: розгляд існуючих методик, валідних для дослідження психологічних особливостей використання невербальних засобів спілкування вчителем; підбір необхідного психодіагностичного інструментарію та його апробація.
Îá´ðóíòóâàííÿ òà ï³äá³ð àäåêâàòíèõ ìåòîäèê, ó ñâîþ ÷åðãó, ñïðèÿëè âèð³øåííþ íàñòóïíèõ çàâäàíü íà òðåòüîìó åòàï³ åìï³ðè÷íîãî äîñë³äæåííÿ, à ñàìå: óçàãàëüíåííÿ ³íôîðìàö³¿ ùîäî îñîáëèâîñòåé âèêîðèñòàííÿ íåâåðáàëüíèõ (ê³íåñè÷íèõ, ì³ì³÷íèõ, ôîíàö³éíèõ) çàñîá³â ñï³ëêóâàííÿ â÷èòåëåì ó éîãî ä³ÿëüíîñò³; âèçíà÷åííÿ ôàêòîð³â, ùî âïëèâàþòü íà ïåðåäà÷ó ,,ïåäàãîã³÷íî äîö³ëüíèõ” åìîö³é òà ïî÷óòò³â ïåäàãîãà çà äîïîìîãîþ íåâåðáàëüíèõ çàñîá³â ñï³ëêóâàííÿ; âèçíà÷åííÿ îñîáëèâîñòåé ïåðåäà÷³ åìîö³éíèõ íàâàíòàæåíü ð³çíèõ âèä³â âèñëîâëþâàíü â÷èòåëÿ íåâåðáàëüíèìè êîìïîíåíòàìè; âèÿâëåííÿ åìîö³éíèõ ³íòîíàö³é ð³çíî¿ ìîäàëüíîñò³, ÿê³ íàé÷àñò³øå âèêîðèñòîâóþòüñÿ â÷èòåëåì íà óðîö³; ç’ÿñóâàííÿ ôîðìàëüíî-äèíàì³÷íèõ (òåìï, ð³çíîìàí³òí³ñòü, òðèâàë³ñòü, ê³ëüê³ñòü, ³íòåíñèâí³ñòü), çì³ñòîâíèõ (³íäèâ³äóàëüíèé æåñòîâèé òåçàóðóñ, íàÿâí³ñòü îñîáëèâî ïîêàçîâèõ, òèïîâèõ æåñò³â) îñîáëèâîñòåé íåâåðáàëüíèõ çàñîá³â òà ìîæëèâîñòåé ¿õ âèêîðèñòàííÿ ó ä³ÿëüíîñò³ ïåäàãîãà; âèçíà÷åííÿ åìîö³éíî¿ ìîäàëüíîñò³ îêðåìèõ íåâåðáàëüíèõ êîìïîíåíò³â (ê³íåñè÷íèõ, ì³ì³÷íèõ, ôîíàö³éíèõ) ñï³ëêóâàííÿ ó ä³ÿëüíîñò³ â÷èòåëÿ; ç’ÿñóâàííÿ âïëèâó íåâåðáàëüíèõ çàñîá³â ñï³ëêóâàííÿ â÷èòåëÿ íà åìîö³éíèé ñòàí ó÷íÿ; âèÿâëåííÿ çàëåæíîñò³ ì³æ îñîáèñò³ñíèìè îñîáëèâîñòÿìè â÷èòåëÿ òà óñï³øí³ñòþ ïðîäóêóâàííÿ ôîíàö³éíèõ êîìïîíåíò³â íåâåðáàëüíèõ çàñîá³â.
Четвертий етап констатувального експерименту пов'язаний із постановкою наступних завдань: математико-статистична обробка отриманих результатів; кількісна систематизація отриманих даних їх узагальнення та логічна інтерпретація; опис та обґрунтування результатів емпіричного дослідження. Всього у дослідженні взяли участь 135 педагогів, 20 студентів РДГУ і 202 учня.
Оскільки на початковому етапі емпіричного дослідження були виявлені деякі складнощі одночасної фіксації кінесичних, мімічних та фонаційних невербальних засобів учителів у ході ведення уроків, нами було прийнято рішення розглядати кожен із представлених компонентів, застосовуючи інфракому-нікативний рівень дослідження. Під інфракомунікативним рівнем дослідження розуміємо розгляд компонентів одного каналу (кінесичного, мімічного, інтона-ційного) з метою вивчення даного коду, зменшуючи вплив інтерференції інших кодів і вплив засобів експресії один на одного.
У процесі дослідження практичне розв’язання завдань охоплювало виявлення як значимих інтонаційно-виразних висловлювань, так і тих, які певною мірою навантажені кінесичними та мімічними невербальними сигналами. Психолінгвістичний аналіз наукових джерел дав можливість виділити найбільш типові у діяльності вчителя різновиди мовленнєвого впливу, які були відповідно систематизовані. Запропонована система і слугувала основою для класифікації інтонаційно-виразних висловлювань, які найчастіше продукуються вчителем під час проведення уроків. Зміст цієї процедури полягав у наступному: 1) відбирались значимі інтонаційно-виразні висловлювання, емоційне забарвлення яких було погоджене в процесі ідентифікації; 2) складався список ідентифікованих мо-дальностей емоційних інтонацій, що найчастіше зустрічались у мовленні вчителів. Аналіз фактичного матеріалу показує, що висловлювання різних типів емоційного навантаження можуть передавати експресію різноманітних почуттів учителя.
Найбільше емоційне навантаження несуть висловлювання волевиявлення (21,4 %). Вони відмічаються різноманітністю емоційних інтонацій, які характеризують вираження директивних зауважень, подібних приписам, наказам, проханням, вимогам, порадам, а також вираження емоційного ставлення до учнів у формі роздратованості, незадоволення, гніву, нехтування, неприязні. Також у волевиявленнях виражаються подив, розчарування, образа, нетерпіння, впевненість або невпевненість. Висловлювання, що несуть навантаження емоційного впливу через вираження ставлення (образа, погроза, скарга, дорікання), склали 19,2 %. Менше емоційне навантаження мають висловлювання оцінки (15,2 %), а також інформування або роз’яснення (14,5 %). Для оціночних висловлювань домінуючим є вираження ставлення до учнів у вигляді різних відтінків задоволення або незадоволення. У висловлюваннях, що пов’язані з роз’ясненням або передачею інформації за допомогою інтонації, найчастіше пере-дається емоційне ставлення вчителя до змістовної сторони мовлення, а саме: іронія, подив, смуток, жалкування, впевненість, пафос, гордість, гнів, обурення.
Певна частка цих висловлювань відображала невдоволене або суворе ставлення до учня через підвищення сили голосу, включення інтонацій роздратування під час розповіді або пояснення. Менше емоційне навантаження несуть запитальні (14,2 %), конвенційні (8,2 %) висловлювання та підказування (7,3 %). У запитальних висловлюваннях за допомогою інтонації виражаються нев-доволення, гнів, іронія, подив, інтерес, образа, жалкування. Конвенційні висло-влювання, представлені в основному звертаннями та заохоченнями до відповіді, передають симпатію й антипатію, незадоволення і задоволення, подив, радість.
Ðåçóëüòàòè âèçíà÷åííÿ ÷àñòîòè ïðîäóêóâàííÿ åìîö³éíèõ ³íòîíàö³é ð³çíî¿ ìîäàëüíîñò³ â ìîâëåíí³ â÷èòåë³â ïîêàçàëè, ùî ÷àñò³øå ³íøèõ ïðîäóêóþòüñÿ åìîö³éí³ ³íòîíàö³¿ ãðóïè ãí³âó: ðîçäðàòîâàí³ñòü, íåçàäîâîëåííÿ, ãí³â, çë³ñòü, îáóðåííÿ (22,5 %) òà ãðóïè ðàäîñò³: çàäîâîëåííÿ, ðàä³ñòü, òåïëîòà – 16,6 %. Åìîö³éí³ ³íòîíàö³¿, ÿê³ âèðàæàþòü äîì³íàíòíå ñòàâëåííÿ, çîêðåìà: ñóâîð³ñòü, âèìîãëèâ³ñòü – 8,7 %. Î÷åâèäíî, öå óçãîäæóºòüñÿ ç òðàäèö³éíî êóëüòèâîâàíèì ó ñóñï³ëüñòâ³ óÿâëåííÿì ïðî â÷èòåëÿ, ÿê ïðî ñóâîðîãî é âèìîãëèâîãî äèñöèï-ë³íàòîðà, çðàçêà â ïîâåä³íö³. Ïîð³âíÿííÿ ÷àñòîòè ïðîÿâó íåãàòèâíèõ ³ ïîçèòèâíèõ åìîö³é ïîêàçóº, ùî íåãàòèâí³ åìîö³¿ ìàéæå âäâ³÷³ (1078 ïðîòè 641) ïåðåâèùóþòü çà îáñÿãîì ïîçèòèâí³.
Àíàë³ç âèâ÷åííÿ âïëèâó íåâåðáàëüíî¿ ïîâåä³íêè ïåäàãîãà íà åìîö³éíèé ñòàí ó÷í³â òà âèÿâëåííÿ çâ’ÿçêó ì³æ æåñòèêóëÿö³ºþ â÷èòåëÿ òà éîãî îñîáèñò³ñíèìè õàðàêòåðèñòèêàìè â ³íòåðïðåòàö³¿ øêîëÿð³â ïîêàçàâ, ùî îòðèìàí³ ðåçóëüòàòè çà äâîìà ñåð³ÿìè îïèòóâàííÿ (âåðáàëüíîþ ³ íåâåðáàëüíîþ) óçãîäæóþòüñÿ ì³æ ñîáîþ ïðè ³íòåðïðåòàö³¿ á³ëüøîñò³ æåñò³â, ùî ñêëàäàº 68,7 %. Ó÷í³ ëåãøå ³äåíòèô³êóþòü æåñòè òà ñï³ââ³äíîñÿòü ¿õ ³ç îñîáèñò³ñíèìè õàðàêòåðèñòèêàìè â÷èòåëÿ, ñïèðàþ÷èñü íà ìàëþíêè-³ëþñòðàö³¿ (íåâåðáàëüíà ñåð³¿), àí³æ íà ¿õíº ñëîâåñíå òðàêòóâàííÿ (âåðáàëüíà ñåð³ÿ). Âñ³ íàçâàí³ ó÷íÿìè õàðàêòåðèñòèêè ÿêîñòåé ó÷èòåëÿ áóëè ïîä³ëåí³ íà äâ³ ãðóïè.
Äî ïåðøî¿ – áóëè â³äíåñåí³ õàðàêòåðèñòèêè îñîáèñò³ñíèõ ÿêîñòåé ó÷èòåëÿ, ùî âèçíà÷àëè ñâ³òîãëÿä, îñîáëèâîñò³ ïàì’ÿò³, óâàãè, ìèñëåííÿ, óÿâè, âåðáàëüí³ ³ íåâåðáàëüí³ êîìóí³êàòèâí³ âì³ííÿ, ïî÷óòòÿ òà åìîö³éí³ ñòàíè, âîëüîâ³ ÿêîñò³, ñòàâëåííÿ äî ñåáå òîùî (78,8 %).
Äî äðóãî¿ ãðóïè óâ³éøëè õàðàêòåðèñòèêè ïðîôåñ³éíèõ ÿêîñòåé ó÷èòåëÿ, çîêðåìà: ïðîôåñ³éí³ çíàííÿ, ïðîôåñ³éí³ âì³ííÿ òà ä³¿, ñòàâëåííÿ äî ó÷í³â, îñîáëèâîñò³ ïåäàãîã³÷íîãî âïëèâó (14,4 %). Îòðèìàí³ äàí³ ïðîâåäåíîãî îïèòóâàííÿ ñâ³ä÷àòü ïðî çâ’ÿçîê óñ³õ òèï³â çíàê³â æåñò³â ó ñèòóàö³ÿõ ñï³ëêóâàííÿ íà óðîêàõ, ùî âèâ÷àëèñü, ïåðåäóñ³ì, ç îñîáèñò³ñíèìè ÿêîñòÿìè ïåäàãîãà. Âèñîê³ ïîêàçíèêè îòðèìàí³ ó ãðóïàõ æåñò³â-ñèìïòîì³â (64 ,2% – ² ñåð³ÿ; 70,4 % – ²² ñåð³ÿ), äàë³ (â³äïîâ³äíî 59,6 % ³, 55,4 %) – â æåñòàõ-ðåãóëÿòîðàõ ³ íàéìåíø³ (58,2 % òà 50,4 %) â æåñòàõ-³íôîðìàòîðàõ. Æåñòè-³íôîðìàòîðè ²² ñåð³¿ îäíàêîâîþ ì³ðîþ ïîâ’ÿçàí³ ç äâîìà ãðóïàìè ÿêîñòåé ïåäàãîãà (50,0 % òà 50,0 %). Æåñòè-ñèìïòîìè ãðóï, ÿê³ âèâ÷àëèñü, âèÿâèëèñü ïîâ’ÿçàíèìè âîäíî÷àñ àáî ç ïîçèòèâíèìè, àáî ç íåãàòèâíèìè ÿêîñòÿìè â÷èòåëÿ (ñåð³ÿ ²: ,,+” 41,6 %; ,,–” 47,4 %), (ñåð³ÿ ²²: ,,+” 43,2 %; ,,–” 49,5 %). Æåñòè-ðåãóëÿòîðè ³ æåñòè-³íôîðìàòîðè ÷àñò³øå ç’ÿâëÿþòüñÿ ó çâ’ÿçêó ç ïîçèòèâíèìè õàðàêòåðèñòèêàìè â÷èòåëÿ, â³äïîâ³äíî, çà äâîìà ñåð³ÿìè – 53,4 % ³ 52,6 % òà 54,8 % ³ 67,2 %. Çà äàíèìè âñ³õ ñèòóàö³éíèõ ôðàãìåíò³â óðîê³â, ïðè çàãàëüí³é îö³íö³ îñîáèñòîñò³ â÷èòåëÿ, ÷àñò³øå øêîëÿðàìè â³äì³÷àëèñü íåãàòèâí³ ÿêîñò³, à ïðè îö³íö³ ïåäàãîã³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³ – ïîçèòèâí³.
Äîñë³äæåííÿ äîâ³ëüíîãî ïðîäóêóâàííÿ íåâåðáàëüíèõ çàñîá³â ñï³ëêóâàííÿ â÷èòåëÿìè ó ä³ÿëüíîñò³ ïðîâîäèëîñü ³ç çàñòîñóâàííÿì ìåòîäèêè ,,Ñàìîîö³íêà âèêîðèñòàííÿ íåâåðáàëüíèõ çàñîá³â ñï³ëêóâàííÿ â÷èòåëåì” òà ñïåö³àëüíî çîðãàí³çîâàíèì ñïîñòåðåæåííÿì. Ó á³ëüøîñò³ âèïàäê³â â³äì³÷åíî, ùî âèêîðèñòàííÿ íåâåðáàëüíèõ çàñîá³â ñï³ëêóâàííÿ íîñèòü ìèìîâ³ëüíèé õàðàêòåð ³ âèêîíóºòüñÿ íà ³íòó¿òèâíîìó ð³âí³, ³, â³äïîâ³äíî, íå çàâæäè ìîæå áóòè åôåêòèâíèì ó ì³æîñîáèñò³ñíîìó ñï³ëêóâàíí³. Ïðè öüîìó íåîáõ³äí³ñòü âèêîðèñòàííÿ íåâåðáàëüíèõ çàñîá³â ñï³ëêóâàííÿ óñâ³äîìëþºòüñÿ âñ³ìà îáñòåæóâàíèìè â÷èòåëÿìè.
Ó â³äïîâ³äÿõ íà çàïèòàííÿ, ÷è ïëàíóþòü ïðè ï³äãîòîâö³ äî óðîêó îáñòåæóâàí³ â÷èòåë³ âèêîðèñòîâóâàòè çàñîáè íåâåðáàëüíî¿ êîìóí³êàö³¿, á³ëüø³ñòü âêàçóâàëè íà òå, ùî ÷àñò³øå öüîãî íå ïðîäóìóþòü (65,1 %); ó òîé ÷àñ, ÿê 20,9 % â³äì³òèëè, ùî öå ,,ìîæëèâî”, à ñàìå òîä³, êîëè âèíèêàº íåîáõ³äí³ñòü çàñòîñóâàííÿ íàî÷íèõ çàñîá³â, ³ ëèøå 13,9 % â³äïîâ³ëè ,,òàê”. Ùîäî óñâ³äîìëåííÿ ÿêèì ÷èíîì ñòâîðåííÿ åìîö³éíîãî ôîíó óðîêó çàëåæèòü â³ä óì³ëîãî âèêîðèñòàííÿ íåâåðáàëüíèõ çàñîá³â ñï³ëêóâàííÿ, 18,6 % â÷èòåë³â âèçíàëè, ùî ÷åðåç íàäì³ðíó åìîö³éí³ñòü (íåãàòèâíó) ,,óðîê ïî÷èíàº æèòè ñâî¿ì æèòòÿì”; 48,8 % ïåäàãîã³â â³äïîâ³ëè, ùî öå ,,ìîæëèâî” áóâàº. 34,9 % âêàçàëè íà âèíèêíåííÿ â³ä÷óòòÿ íåäîðå÷íîñò³ â ïîÿâ³ äåÿêèõ åìîö³é (ÿê³ ñòàþòü çðîçóì³ëèìè ëèøå òèì, õòî ¿õ ïðîäóêóº), 39,5 % ïåäàãîã³â âêàçàëè, ùî òàê³ ñèòóàö³¿ ,,ìîæëèâî” âèíèêàþòü. Ìàéæå ïîëîâèíà îáñòåæóâàíèõ ïåäàãîã³â (48,8 %) âèçíàþòü, ùî âèêîðèñòîâóþòü ãó÷í³ñòü âëàñíîãî ãîëîñó ÿê çàñ³á âïëèâó íà øêîëÿð³â ó íàâ÷àëüíèõ ñèòóàö³ÿõ, 30,2 % âêàçàëè, ùî ,,ìîæëèâî” ðîáëÿòü öå, ³ ëèøå 20,9 % íå çàñòîñîâóþòü òàê³ ìåòîäè ó ñâî¿é ä³ÿëüíîñò³. Ïðîñòîðîâó îðãàí³çàö³þ íàâ÷àëüíî¿ ñèòóàö³¿ âðàõîâóþòü 44,1 % îáñòåæóâàíèõ ó÷èòåë³â, 30,2 % – ,,ìîæëèâî”, çâåðòàþòü íà öå óâàãó, à 25,6 % âçàãàë³ íå çàäóìóþòüñÿ íàä öèì.
Âèçíà÷åííÿ õàðàêòåðó ïåäàãîã³÷íèõ âïëèâ³â íà ó÷í³â ó çâ’ÿçêó ç ³íòåíñèâí³ñòþ âèêîðèñòàííÿ æåñò³â, òà âèÿâëåííÿ çâ’ÿçêó ì³æ ð³çíèìè ãðóïàìè æåñò³â ç óðàõóâàííÿì òèõ ôóíêö³é, ÿê³ âîíè âèêîíóþòü, íàìè áóëî çîðãàí³çîâàíå ñïîñòåðåæåííÿ çà æåñòèêóëÿö³ºþ â÷èòåëÿ, ï³ä ÷àñ ÿêîãî ô³êñóâàëîñÿ ¿õ âèêîðèñòàííÿ â÷èòåëåì çà 6 òà 12 õâèëèí â ð³çíèõ ñèòóàö³ÿõ óðîêó.
Àíàë³ç äèíàì³êè ïðîÿâó æåñò³â äàº ï³äñòàâó ñòâåðäæóâàòè, ùî çíà÷íîþ ³íòåíñèâí³ñòþ õàðàêòåðèçóþòüñÿ æåñòè-ñèìïòîìè, òîáòî ò³ æåñòè, ÿê³ îáóìîâëåí³ ñèòóàòèâíî ³ ïîïåðåäíüî íå ìîæóòü áóòè ïðîäóìàíèìè. Òàêîæ àíàë³ç ïîð³âíÿííÿ ñåðåäí³õ âèá³ðêîâèõ ïî ãðóïàõ æåñò³â, ÿê³ ô³êñóâàëèñü çà 6 òà 12 õâ., ïîêàçóº ñåðåäíº çíà÷åííÿ ³íòåíñèâíîñò³ æåñò³â-ñèìïòîì³â çà 6 õâ. äîð³âíþº 1,08file_0.unknown
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0,13; çà 12 õâ. – 0,73file_1.unknown
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0,13; æåñò³â-³íôîðìàòîð³â – â³äïîâ³äíî 0,83file_2.unknown
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0,19 òà 0,58file_3.unknown
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0,1; äëÿ æåñò³â-ðåãóëÿòîð³â – 0,43file_4.unknown
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0,17 òà – 0,35file_5.unknown
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0,07. Îäíàê ñë³ä â³äì³òèòè ð³çíèöþ ì³æ ïåâíèìè ãðóïàìè æåñò³â. Òàê, ó íàøîìó âèïàäêó ð³çíèöÿ ùîäî ê³ëüêîñò³ âèêîðèñòàíèõ æåñò³â-ñèìïòîì³â (38,6 %) ³ æåñò³â-³íôîðìàòîð³â (32,6 %) º íåçíà÷íîþ. Öå º ñâ³ä÷åííÿì òîãî, ùî ö³ äâ³ ãðóïè æåñò³â º áëèçüêèìè çà ôóíêö³ÿìè, ÿê³ âîíè âèêîíóþòü ó ïåäàãîã³÷íîìó ïðîöåñ³. Âàæëèâèì º òîé ôàêò, ùî ó ñï³ëêóâàíí³ æåñòè, â ïåðøó ÷åðãó, âèñòóïàþòü ÿê çíàêîâ³ çàñîáè ðåàë³çàö³¿ éîãî îñíîâíèõ ôóíêö³é. Æåñòè, ùî ðåàë³çóþòü ôóíêö³þ ñàìîâèðàæåííÿ, ñàìîïðåçåíòàö³¿ (âèðàæåííÿ ñòàâëåííÿ, óñòàíîâîê, áàæàíü, îö³íîê ñóá’ºêòà) ³ ñêëàäàþòü ãðóïó æåñò³â-ñèìïòîì³â. Ó÷èòåëþ ïîñò³éíî äîâîäèòüñÿ äàâàòè îö³íêó îá’ºêòó âèâ÷åííÿ, ñèòóàö³¿, ÿêà º â êëàñ³, ó÷íåâ³. Ôóíêö³ÿ ñàìîïðåçåíòàö³¿ ó ïåäàãîã³÷íîìó ñï³ëêóâàíí³ ñïðèÿº ñàìîâèðàæåííþ îñîáèñòîñò³ â÷èòåëÿ, àäæå éîìó íàäçâè÷àéíî âàæëèâî âì³òè ñåáå ïîäàòè, ùîá áóòè çðîçóì³ëèì äëÿ ³íøèõ. Æåñòè, ùî ïåðåâàæíî âèêîíóþòü ôóíêö³þ ³íôîðìàö³éíî-êîìóí³êàòèâíó, íåñóòü êîíñòàòóþ÷ó ³íôîðìàö³þ ïðî îá’ºêò (ðîçì³ð, ôîðìó) ÷è ïðî ñóá’ºêò. Ôóíêö³¿, ÿê³ âèêîíóþòü ö³ äâ³ ãðóïè æåñò³â ó ïåäàãîã³÷íîìó ïðîöåñ³, º äåùî ïîä³áíèìè àáî òàêèìè, ùî äîïîâíþþòü îäíà îäíó; ñàìå öèì ³ ìîæíà ïîÿñíèòè ¿õ ìàéæå îäíàêîâó ê³ëüê³ñòü óæèâàííÿ â÷èòåëåì ó ïðîöåñ³ óðîêó.
Æåñòè-ðåãóëÿòîðè (28,8 %) âèêîíóþòü ïåðåâàæíî ðåãóëÿòèâíó ôóíêö³þ, ÿêà ïðîÿâëÿºòüñÿ ïðè âñòóï³ ó êîíòàêò (â³òàííÿ ïåäàãîãà ç êëàñîì ÷è îêðåìèì ó÷íåì), ó ñèòóàö³¿ ï³äòðèìêè àáî ï³äñèëåííÿ êîíòàêòó (êîíàòèâíà, íàïðèêëàä, êèâàííÿ ãîëîâîþ ï³ä ÷àñ â³äïîâ³ä³ ó÷íÿ), ïðè çàâåðøåíí³ êîíòàêòó (åíäíà – âèõ³ä ³ç êîíòàêòó, êîëè â÷èòåëü ìîæå çóïèíèòè ó÷íÿ, ÿêèé â³äïîâ³äàº), ñïîíóêàëüíà. Ï³ä ÷àñ ñïîñòåðåæåííÿ â³äì³÷åíî, ùî ñàìå öÿ ãðóïà æåñò³â àêòèâíî âèêîðèñòîâóºòüñÿ ïàðàëåëüíî ç âåðáàëüíèìè çàñîáàìè, ÷èì ³ ìîæíà ïîÿñíèòè äåùî íèæ÷èé â³äñîòêîâèé ïîêàçíèê äàíî¿ ãðóïè æåñò³â ïîð³âíÿíî ç ³íøèìè.
Ó âèâ÷åíí³ îñîáëèâîñòåé ïðåçåíòóâàííÿ åìîö³éíèõ ñòàí³â ïåäàãîãà çà äîïîìîãîþ ôîíàö³éíèõ êîìïîíåíò³â íåâåðáàëüíèõ çàñîá³â áóâ âèêîðèñòàíèé ïðèéîì åìîö³éíî-ñåìàíòè÷íî¿ ³íâåðñ³¿. Âèãîëîøåííÿ îáñòåæóâàíèìè, â ÿêîñò³ ÿêèõ âèñòóïèëè ñòóäåíòè òà â÷èòåë³, îäíèõ ³ òèõ æå ñàìèõ ñë³â ³ç 18 ð³çíèìè â³äò³íêàìè ³íòîíàö³¿ ³ â³äòâîðþþòü ñóòü äàíîãî ïðèéîìó. Äî ïîäàëüøîãî àíàë³çó çàëó÷àëàñü ãðóïà åêñïåðò³â ³ç ÷èñëà ìàã³ñòðàíò³â, ÿêà âèçíà÷àëà óñï³øí³ñòü ïðîäóêóâàííÿ åìîö³éíèõ ³íòîíàö³é. Ó ðåçóëüòàò³ îáðîáêè ïåðâèííîãî ìàòåð³àëó áóëà îòðèìàíà ìàòðèöÿ îö³íîê óñï³øíîñò³ ïðîäóêóâàííÿ åìîö³éíèõ ³íòîíàö³é ó ðîçì³ð³ 18 íà 34 (÷èñëî îïòàíò³â) ç äîïîìîãîþ ÿêî¿ âèçíà÷àâñÿ ³íäèâ³äóàëüíèé ð³âåíü ìàéñòåðíîñò³. Ï³äðàõóíêè ïðîâîäèëèñü îêðåìî ïî âèá³ðö³ ñòóäåíò³â ³ â÷èòåë³â. Ïîêàçíèê óñï³øíîñò³ ïðîäóêóâàííÿ åìîö³éíèõ ³íòîíàö³é äëÿ ñòóäåíò³â äîð³âíþº 4,31file_6.unknown
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0,71; äëÿ â÷èòåë³â 5,19file_7.unknown
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0,60. Îòðèìàí³ äàí³ ñâ³ä÷àòü, ùî ³íäèâ³äóàëüíèé ð³âåíü ìàéñòåðíîñò³ ïðîäóêóâàííÿ åìîö³éíèõ ³íòîíàö³é äåùî âèùèé ó â÷èòåë³â ïîð³âíÿíî ç³ ñòóäåíòàìè. Öå ñòàòèñòè÷íî çíà÷èìî çà t-êðèòåð³ºì Ñòüþäåíòà, äëÿ k = 32; tô = 3,14 > 2,750 tst, ïðè Ð file_8.unknown

thumbnail_8.wmf
£


 0,01.
Äëÿ âèÿâëåííÿ çâ’ÿçêó ì³æ óñï³øí³ñòþ ïðîäóêóâàííÿ åìîö³éíèõ ³íòîíàö³é òà îñîáèñò³ñíèìè îñîáëèâîñòÿìè îáñòåæóâàíèõ ó÷èòåë³â òà ñòóäåíò³â áóâ ïðîâåäåíèé êîðåëÿö³éíèé àíàë³ç. Äîñë³äæóâàâñÿ âçàºìîçâ’ÿçîê ïîêàçíèê³â ³íäèâ³äóàëüíîãî êîåô³ö³ºíòà óñï³øíîñò³ ïðîäóêóâàííÿ åìîö³éíèõ ³íòîíàö³é ³ îö³íî÷íèõ çíà÷åíü çà òåñòîì Êåòòåëëà ïî êîæíîìó îñîáèñò³ñíîìó ôàêòîðó. Ñòàòèñòè÷íî äîñòîâ³ðíèì âèÿâèâñÿ çâ’ÿçîê óñï³øíîñò³ ïðîäóêóâàííÿ åìîö³éíèõ ³íòîíàö³é ³ç òàêèìè ôàêòîðàìè, ÿê ð³âåíü ³íòåëåêòó (- 0,977 ïðè ð file_9.unknown
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 0,001), åìîö³éíà ñòàá³ëüí³ñòü (+ 0,415 ïðè ð file_10.unknown
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 0,05), äîì³íàíòí³ñòü (- 0,536 ïðè ð file_11.unknown
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 0,01), ñóìë³íí³ñòü (+ 0,647 ïðè p file_12.unknown
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 0,001), ï³äîçð³ë³ñòü (+ 0,616 ïðè p file_13.unknown
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 0,001), ïî÷óòòÿ íåïîâíîö³ííîñò³ (- 0,730 ïðè pfile_14.unknown
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 0,001), ñàìîäîñòàòí³ñòü (0,791 ïðè pfile_15.unknown
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 0,001), âèñîêèé êîíòðîëü (+ 0,467 ïðè p file_16.unknown
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 0,01). Çâ’ÿçîê óñï³øíîñò³ ïðîäóêóâàííÿ ³íòîíàö³é ³ç íèçüêèì ð³âíåì ðîçâèòêó ³íòåëåêòó ìîæíà ïîÿñíèòè òèì, ùî òåñò Êåòòåëëà (ôàêòîð Â) øâèäøå âèì³ðþº çäàòí³ñòü äîñë³äæóâàíîãî âèð³øóâàòè ëîã³÷í³ çàäà÷³ íà ñëîâåñíîìó ìàòåð³àë³, àí³æ ³íòåëåêò. Ö³ëêîì çàêîíîì³ðíèé çâ’ÿçîê óñï³øíîñò³ ïðîäóêóâàííÿ åìîö³éíèõ ³íòîíàö³é ³ç âèñîêîþ ñóìë³íí³ñòþ (ôàêòîð G). Óñï³øíî ïðîäóêóþòü åìîö³éí³ ³íòîíàö³¿ â÷èòåë³, çäàòí³ êåðóâàòè åìîö³ÿìè òà íàñòðîÿìè, òàê³, ÿê³ âì³þòü íàéòè ¿ì ïîÿñíåííÿ (ôàêòîð Ñ); ç âèñîêèì ð³âíåì äîâ³ëüíîñò³ òà óñâ³äîìëåíîñò³ ïîâåä³íêè (ôàêòîð Q3); âåñåë³, æèòòºðàä³ñí³, âïåâíåí³ ó ñîá³ òà ñâî¿õ ìîæëèâîñòÿõ, åíåðã³éí³, àêòèâí³ (ôàêòîð Î); íåçàëåæí³, ñàìîñò³éí³ (ôàêòîð Q2); íåäîâ³ðëèâ³, ç âèñîêèì ð³âíåì òðèâîæíîñò³ ³ çàíåïîêîºííÿ (ôàêòîð L); ç ðèñàìè êîíôîðìíîñò³ (ôàêòîð Å). Îòæå, ðåçóëüòàòè êîðåëÿö³éíîãî àíàë³çó ñâ³ä÷àòü ïðî òå, ùî ³íòîíàö³éíà âèðàçí³ñòü ìîâëåííÿ çíà÷íîþ ì³ðîþ îáóìîâëåíà îñîáèñò³ñíèìè îñîáëèâîñòÿìè îáñòåæóâàíèõ íàìè ïåäàãîã³â.
Îòðèìàí³ äàí³ íà ð³çíèõ åòàïàõ íàøîãî äîñë³äæåííÿ äàëè íàì ö³ëêîì îá´ðóíòîâàíó ï³äñòàâó äëÿ ðîçðîáêè ñïåö³àëüíèõ çàõîä³â íàâ÷àëüíî-ðîçâèâàëüíîãî ñïðÿìóâàííÿ, ùî áóëè âò³ëåí³ ó ôîðìóâàëüíîìó åêñïåðèìåíò³.
Ó òðåòüîìó ðîçä³ë³ ,,Äîñë³äíî-åêñïåðèìåíòàëüíå ôîðìóâàííÿ âì³íü òà íàâè÷îê âèêîðèñòàííÿ íåâåðáàëüíèõ çàñîá³â ñï³ëêóâàííÿ ó ä³ÿëüíîñò³ â÷èòåëÿ” îá´ðóíòîâàíî îñíîâí³ ïðèíöèïè òà ìåõàí³çìè ïîáóäîâè ïðîãðàìè íàâ÷àííÿ, ñïðÿìîâàíîãî íà ôîðìóâàííÿ ó ïåäàãîã³â âì³íü òà íàâè÷îê âèêîðèñòàííÿ ó ä³ÿëüíîñò³ íåâåðáàëüíèõ çàñîá³â ñï³ëêóâàííÿ. Çàâäàííÿ ôîðìóâàëüíîãî åòàïó äîñë³äæåííÿ ïîëÿãàëî â òîìó, ùîá ðîçðîáèòè é àïðîáóâàòè íà ïðàêòèö³ øëÿõè òà çàñîáè îïòèì³çàö³¿ íåâåðáàëüíî¿ ïîâåä³íêè â÷èòåëÿ, à ñàìå: à) â õîä³ îðãàí³çàö³¿ ì³æîñîáèñò³ñíî¿ âçàºìîä³¿ ó ñèñòåì³ ,,â÷èòåëü-ó÷åíü”; á) ó ñèòóàö³ÿõ îñîáèñò³ñíîãî ñï³ëêóâàííÿ ç ó÷íÿìè; â) â òèõ óìîâàõ òà âèäàõ ñï³ëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³, ùî äîñòóïí³ äëÿ ïðîåêòóâàííÿ òà ìîäåëþâàííÿ ïåâíîãî òèïó âçàºìèí ó íàâ÷àëüíî-âèõîâíîìó ïðîöåñ³.
Ðåàë³çàö³ÿ ïðîãðàìè ïðîâîäèëàñÿ ïðîòÿãîì 2006-2008 ðð. íà áàç³ çàãàëüíîîñâ³òí³õ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â ¹ 9, ¹ 12 ì. Ð³âíå. Ó ôîðìóâàëüíîìó åêñïåðèìåíò³ áðàëè ó÷àñòü 43 ïåäàãîãè.
Ó õîä³ ðîçðîáêè ïðîãðàìè ôîðìóâàëüíîãî åêñïåðèìåíòó ìè âèõîäèëè ç òîãî, ùî ïðîöåñ ôîðìóâàííÿ âì³íü òà íàâè÷îê ³ç âèêîðèñòàííÿ íåâåðáàëüíèõ çàñîá³â ó ä³ÿëüíîñò³ â÷èòåëÿ ìàòèìå ðåçóëüòàòèâí³ñòü, ÿêùî â³í áóäå ñïðèÿòè ðîçøèðåííþ óÿâëåííÿ ïåäàãîã³â ïðî ìåõàí³çìè ïåäàãîã³÷íîãî ñï³ëêóâàííÿ, îñîáëèâîñò³ âçàºìîä³¿ òà ñï³âïðàö³, ïðî çàñîáè ãóìàí³çàö³¿ âçàºìîñòîñóíê³â ó ñèñòåì³ ,,â÷èòåëü-ó÷åíü”, ðîçâèíå êîìóí³êàòèâí³ âì³ííÿ ³ íàâè÷êè â÷èòåë³â ùîäî àäåêâàòíîãî âèêîðèñòàííÿ íåâåðáàëüíèõ çàñîá³â ñï³ëêóâàííÿ, çáàãàòèòü íîâèìè ïðèéîìàìè òà òåõí³êàìè åêñïðåñèâíî¿ ïîâåä³íêè ¿õ ìîâëåííºâèé àðñåíàë, äîçâîëèòü îá’ºêòèâíî îö³íþâàòè ðåçóëüòàòè âëàñíî¿ êîìóí³êàòèâíî¿ àêòèâíîñò³ é êîìóí³êàòèâíî¿ àêòèâíîñò³ ó÷í³â.
Ç ö³ºþ ìåòîþ íàìè áóëî âèçíà÷åíî òðè ïîñë³äîâí³ åòàïè ïðîãðàìè ôîðìóâàëüíîãî åêñïåðèìåíòó – àíàë³òèêî-ä³àãíîñòè÷íîãî, ïðàêòè÷íîãî ³ êîíòðîëüíîãî çì³ñòó.
Íà ïåðøîìó åòàï³ âèêîðèñòîâóâàëèñü ðåçóëüòàòè êîíñòàòóâàëüíîãî åêñïåðèìåíòó òà äîäàòêîâà ³íôîðìàö³ÿ (áåñ³äè ç ó÷íÿìè, ñïîñòåðåæåííÿ çà ïîâåä³íêîþ ïåäàãîã³â ó ñï³ëêóâàíí³ ç ó÷íÿìè), çä³éñíþâàâñÿ ïîãëèáëåíèé àíàë³ç óì³íü âèêîðèñòàííÿ íåâåðáàëüíèõ çàñîá³â ñï³ëêóâàííÿ â÷èòåëÿìè åêñïåðèìåíòàëüíî¿ ãðóïè ç ìåòîþ ç’ÿñóâàííÿ ³íäèâ³äóàëüíî-ïñèõîëîã³÷íèõ îñîáëèâîñòåé òà â³äì³ííîñòåé ïðîÿâó íåâåðáàëüíî¿ ïîâåä³íêè ïåäàãîãà.
Ðåçóëüòàòè êîíñòàòóâàëüíîãî äîñë³äæåííÿ çà àíêåòîþ ,,Ñàìîîö³íêà âèêîðèñòàííÿ íåâåðáàëüíèõ çàñîá³â ñï³ëêóâàííÿ â÷èòåëåì” áóëè âèêîðèñòàí³ ÿê ìàòåð³àë âõ³äíîãî ä³àãíîñòóâàííÿ, à îáñòåæóâàí³ ïåäàãîãè áóëè ïîä³ëåí³ íà êîíòðîëüíó é åêñïåðèìåíòàëüíó ãðóïè. Â õîä³ àíàë³çó ç’ÿñîâàíî, ùî íåäîñòàòí³é ð³âåíü ðîçâèòêó âì³íü ³ íàâè÷îê ðåàë³çàö³¿ íåâåðáàëüíèõ çàñîá³â ïîâ’ÿçàí³, â ïåðøó ÷åðãó, ç íåóñâ³äîìëåííÿì òà íåðîçóì³ííÿì çíà÷óùîñò³ òà ôóíêö³îíàëüíîãî íàâàíòàæåííÿ öèõ ñêëàäîâèõ êîìóí³êàòèâíî¿ êîìïåòåíòíîñò³, ç íå ñôîðìîâàí³ñòþ óì³íü äî ðåôëåêñ³¿ âëàñíî¿ íåâåðáàëüíî¿ ïîâåä³íêè.
Âèõîäÿ÷è ç ïîëîæåííÿ, ùî åìîö³éí³ ñòàíè ó÷í³â âèñòóïàþòü ÿê ìåòà ³ ðåçóëüòàò ïðîÿâó åìîö³éíî¿ åêñïðåñèâíîñò³ â÷èòåëÿ, âèçíàíî, ùî åìîö³éí³ ñòàíè ó÷í³â íà óðîö³ ìîæóòü ðîçãëÿäàòèñÿ â ÿêîñò³ ïîêàçíèê³â ðîçâèòêó åêñïðåñèâíèõ óì³íü ó÷èòåëÿ. Çàõîäè íàâ÷àëüíî-ìåòîäè÷íîãî çì³ñòó áóëè ñïðÿìîâàí³ íà ðîçøèðåííÿ ³ ïîãëèáëåííÿ çíàíü â÷èòåë³â ïðî íåâåðáàëüí³ çàñîáè ñï³ëêóâàííÿ. Ñåðåä òàêèõ ìåòîäè÷íèõ ôîðì áóëè äîïîâ³ä³, ëåêö³¿, ïðàêòè÷í³ çàíÿòòÿ, ³íäèâ³äóàëüíî-êîíñóëüòàòèâíà ðîáîòà, ð³çíîìàí³òí³ ôîðìè é ìåòîäè êîðåêö³éíî¿ ðîáîòè ç ïåäàãîãàìè, çîêðåìà: ãðóïîâ³ äèñêóñ³¿, ðîëüîâ³ ³ãðè òîùî.
Çà ðåçóëüòàòàìè ä³àãíîñòèêè âèçíà÷åíî êîëî çàâäàíü, ïîâ’ÿçàíèõ ³ç ðîçâèòêîì ó äîñë³äæóâàíèõ óì³íü òà íàâè÷îê âèêîðèñòàííÿ íåâåðáàëüíèõ çàñîá³â ñï³ëêóâàííÿ.
Äðóãèé åòàï ïðàêòè÷íî¿ ðîáîòè ì³ñòèâ ñóêóïí³ñòü íàâ÷àëüíî-ìåòîäè÷íèõ çàõîä³â, ñïðÿìîâàíèõ íà ðîçâèòîê óì³íü âèêîðèñòàííÿ çàñîá³â íåâåðáàëüíî¿ êîìóí³êàö³¿ òà íà ¿õ ïðîôåñ³éíå âäîñêîíàëåííÿ. Ç ö³ºþ ìåòîþ àïðîáóâàâñÿ ,,Ïðîôåñ³éíî îð³ºíòîâàíèé òðåí³íã ôîðìóâàííÿ âì³íü òà íàâè÷îê âèêîðèñòàííÿ íåâåðáàëüíèõ çàñîá³â ñï³ëêóâàííÿ ó ïåäàãîã³÷í³é ä³ÿëüíîñò³” ðîçðàõîâàíèé íà 10 çàíÿòü òðèâàë³ñòþ äî äâîõ ãîäèí, çàãàëüíà ê³ëüê³ñòü ãîäèí ñêëàäàº 20. Çì³ñò òðåí³íãó, ïîðÿä ³ç ðîçøèðåííÿì òåîðåòè÷íèõ çíàíü, íàïðàâëåíèé íà ôîðìóâàííÿ ïñèõîëîã³÷íî¿ ãîòîâíîñò³ äî îïòèìàëüíî¿ ðåàë³çàö³¿ êîìóí³êàòèâíî¿ êîìïå-òåíòíîñò³ øëÿõîì íàâ÷àííÿ, âñòàíîâëåííÿ êîíòàêò³â ó ÿêîìîãà øèðøîìó ä³àïàçîí³ ñèòóàö³é ñï³ëêóâàííÿ ç âèêîðèñòàííÿì íåâåðáàëüíèõ çàñîá³â, ðîçâèòîê êîìóí³êàòèâíî-òâîð÷èõ çä³áíîñòåé ïåäàãîã³â, ðåôëåêñèâíèõ óì³íü, óñâ³äîìëåííÿ êîæíèì ó÷èòåëåì îñîáëèâîñòåé âëàñíî¿ íåâåðáàëüíî¿ ïîâåä³íêè.
Ðåçóëüòàòèâí³ñòü òðåí³íãó çàáåçïå÷óâàëàñü âèð³øåííÿì íàñòóïíèõ çàâäàíü: 1) óñâ³äîìëåííÿ ïåäàãîãàìè ðîë³ ³ çíà÷åííÿ âèêîðèñòàííÿ íåâåðáàëüíèõ çàñîá³â ñï³ëêóâàííÿ äëÿ îïòèì³çàö³¿ íàâ÷àëüíî-âèõîâíîãî ïðîöåñó; 2) àêòèâ³çàö³ÿ ïðîöåñó ì³æîñîáèñò³ñíîãî ñï³ëêóâàííÿ çàñîáàìè íåâåðáàëüíî¿ êîìóí³êàö³¿; 3) ïîêðàùåííÿ ñóá’ºêòèâíîãî ñàìîïî÷óòòÿ ó÷àñíèê³â ãðóïè; 4) âèâ÷åííÿ ó÷àñ-íèêàìè ïñèõîëîã³÷íèõ çàêîíîì³ðíîñòåé, åôåêòèâíèõ ñïîñîá³â ì³æîñîáèñò³ñíî¿ âçàºìîä³¿ äëÿ åôåêòèâíîãî é ãàðìîí³éíîãî ñï³ëêóâàííÿ; 5) ðîçâèòîê ñàìî-ñâ³äîìîñò³ òà ñàìîâèâ÷åííÿ ó÷àñíèê³â ãðóïè ç ìåòîþ çì³íè ³ êîðåêö³¿ ïîâåä³íêè äëÿ ðåàë³çàö³¿ òâîð÷îãî ïîòåíö³àëó é îñîáèñò³ñíîãî çðîñòàííÿ; 6) ðîçâèòîê çäàòíîñò³ äî åìîö³éíîãî â³äãóêó íà ïåðåæèâàííÿ ³íøî¿ ëþäèíè, ðîçøèðåííÿ ôîðì åìîö³éíîãî ðåàãóâàííÿ.
Çàâäàííÿ ïñèõîëîãî-ïåäàãîã³÷íîãî íàâ÷àííÿ ðîçâ’ÿçóâàëèñü çà äîïîìîãîþ âèêîðèñòàííÿ ïðèéîì³â ³ ôîðì ðîáîòè òðåí³íãîâèõ ãðóï: ðîëüîâèõ, ä³ëîâèõ, êîìóí³êàòèâíî-ë³íãâ³ñòè÷íèõ ³ãîð, àíàë³çó ñèòóàö³é ïðîöåñó ñï³ëêóâàííÿ, òðåí³íãîâèõ çàâäàíü ³ âïðàâ, ìîäåëþâàííÿ ôðàãìåíò³â ïåäàãîã³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³.
Òðåò³é (êîíòðîëüíèé) åòàï ôîðìóâàëüíîãî åêñïåðèìåíòó ïåðåäáà÷àâ ïðîâåäåííÿ ä³àãíîñòèêè ðåçóëüòàòèâíîñò³ çàïðîïîíîâàíî¿ ïðîãðàìè íàâ÷àííÿ. Â éîãî ðàìêàõ ïðîâîäèëîñü âèõ³äíå ä³àãíîñòóâàííÿ òà çä³éñíþâàâñÿ àíàë³ç ñàìîçâ³ò³â â÷èòåë³â åêñïåðèìåíòàëüíî¿ ãðóïè.
Ðåçóëüòàòè ïîâòîðíîãî àíêåòóâàííÿ ñâ³ä÷àòü, ùî á³ëüø³ñòü â÷èòåë³â åêñïåðèìåíòàëüíî¿ ãðóïè) ñòàëè çâåðòàòè óâàãó íà çíà÷óù³ñòü âèêîðèñòàííÿ íåâåðáàëüíèõ çàñîá³â ³ ïðîäóìóâàòè ¿õ âèêîðèñòàííÿ ïðè ï³äãîòîâö³ äî óðîê³â (78,2 %). Âèêîðèñòàííÿ íåâåðáàëüíèõ çàñîá³â ïî÷àëî íîñèòè äîâ³ëüíèé õàðàêòåð ³ âèêîíóâàòèñü íà êîãí³òèâíîìó, òîáòî á³ëüø óñâ³äîìëþâàíîìó, ðàö³îíàëüíîìó, à íå íà ³íòó¿òèâíîìó ð³âí³, ÿê öå â³äçíà÷àëîñÿ äî ïðîâåäåííÿ òðåí³íãó. Ñàìîîö³íêà ïåäàãîã³â ùîäî çàñòîñóâàííÿ íèìè íåâåðáàëüíèõ êîìïîíåíò³â êîìóí³êàö³¿, çîêðåìà: æåñò³â, ì³ì³êè, ïîñòàâè, âðàõóâàííÿ îñîáëèâîñòåé ïðîñòîðîâî¿ îðãàí³çàö³¿ òà â³çóàëüíèõ êîíòàêò³â ï³ñëÿ ïðîâåäåííÿ òðåí³íãó ó ÂÅÃ ïîì³òíî çðîñëà ³ ïåðåéøëà íà êîãí³òèâíèé ð³âåíü. Ó â³äïîâ³äÿõ íà çàïèòàííÿ, ÿêèì ÷èíîì ñòâîðåííÿ åìîö³éíîãî ôîíó óðîêó çàëåæèòü â³ä óì³ëîãî âèêîðèñòàííÿ íåâåðáàëüíèõ çàñîá³â, ëèøå 8,6 % äîñë³äæóâàíèõ ÂÅÃ âêàçàëè íà òå, ùî ÷åðåç íàäì³ðíó åìîö³éí³ñòü (íåãàòèâíó) ,,óðîê ïî÷èíàº æèòè ñâî¿ì æèòòÿì”, ùî, ïîð³âíÿíî ç â³äïîâ³äÿìè äî òðåí³íãó, ïîì³òíî çíèçèâñÿ. Ï³ñëÿ ïðîâåäåííÿ òðåí³íãó ÂÅÃ ìàéæå íå âèêîðèñòîâóþòü ãó÷í³ñòü âëàñíîãî ãîëîñó (65,2 %) â ÿêîñò³ çàñîáó âïëèâó íà øêîëÿð³â, àëå âñå æ òàêè â îáãîâîðåííÿõ â ãðóï³ âêàçóâàëè, ùî âèêîðèñòîâóþòü ï³äñèëåííÿ ãîëîñó â ñèòóàö³ÿõ ïðèâåðíåííÿ óâàãè, íàãîëîøåííÿ íà âàæëèâîñò³ ÿêî¿ñü ³íôîðìàö³¿, ïðè âèñóíåíí³ ïðèïèñ³â ùîäî ïîâåä³íêè ó÷í³â. 60,8 % ÂÅÃ ïî÷àëè çàìèñëþâàòèñü ïðî ³íòîíàö³þ ãîëîñó ï³ä ÷àñ óðîêó, ïðî íàñè÷åííÿ ³íòîíàö³¿ ð³çíèìè åìîö³éíèìè ìîäàëüíîñòÿìè, íà â³äì³íó â³ä ÂÊÃ (35,0 %).
65,2 % ïåäàãîã³â (ç 30,4 % – äî òðåí³íãó) ñòàëè çàäóìóâàòèñÿ ïðî òå, ÿêèé ìàþòü âèðàç îáëè÷÷ÿ â ïåâí³é íàâ÷àëüí³é ñèòóàö³¿. Ùîäî âèêîðèñòàííÿ æåñò³â 69,5 % â÷èòåë³â òåïåð ñë³äêóþòü çà òèì, ÿê³ æåñòè ñóïðîâîäæóþòü ÷è äîïîâíþþòü ¿õíº ìîâëåííÿ, ³ 21,7 %, ïðè ìîæëèâîñò³, çâåðòàþòü íà öå óâàãó. Ïðè öüîìó á³ëüø³ñòü ó÷èòåë³â (60,8 %) ÅÃ, íå íàãîëîøóþòü íà âèíèêíåíí³ â³ä÷óòòÿ íåäîðå÷íîãî âèêîðèñòàííÿ òîãî ÷è ³íøîãî æåñòó. ×àñò³øå ïåäàãîãè ñòàëè â³äçíà÷àòè ñèòóàö³¿ äîâ³ëüíî¿ ïîÿâè æåñò³â ïîð³âíÿíî ç åêñïðîìòîì (äî òðåí³íãó), âêàçóþ÷è íà òå, ùî ðîçóì³þòü çíà÷åííÿ ñâî¿õ æåñò³â ³ âèêîðèñòîâóþòü ¿õ çà ïðèçíà÷åííÿì, à íå ,,äå âèéøëî”.
Ïðîñòîðîâó îðãàí³çàö³þ íàâ÷àëüíî¿ ñèòóàö³¿ âðàõîâóþòü 56,5 % îáñòåæóâàíèõ ó÷èòåë³â, 78,2 % ÂÅÃ ï³ñëÿ òðåí³íãó íå ³ãíîðóþòü â³çóàëüíèé êîíòàêò ïðè ñï³ëêóâàíí³ ç ó÷íÿìè íà óðîö³, ³ ëèøå 13,0 % â÷èòåë³â âèáðàëè âàð³àíò ,,ìîæëèâî”. ², íàðåøò³, â³ä÷óòòÿ íåçàäîâîëåíîñò³ òèì, ÿê ïðîâîäÿòü ñâ³é óðîê ñåðåä ó÷èòåë³â åêñïåðèìåíòàëüíî¿ ãðóïè, ï³ñëÿ ïðîâåäåííÿ òðåí³íãó ïîêðàùèëîñü: â³ä 26,0 % íåçàäîâîëåíèõ äî 8,6 %, à òàêîæ òèõ, ÿê³ ùå íå âèçíà÷èëèñü ó öüîìó ïèòàíí³ – ³ç 43,4 % – äî 13,0 % ïåäàãîã³â, ÿê³ ïîÿñíþþòü öå òèì, ùî ¿ì íåîáõ³äíî á³ëüøå ÷àñó äëÿ óñâ³äîìëåííÿ ö³º¿ ³íôîðìàö³¿ òà ¿¿ ïðàêòèêóâàííÿ.
Çàïèòàííÿ ìåòîäèêè ,,Ñàìîîö³íêà âèêîðèñòàííÿ íåâåðáàëüíèõ çàñîá³â ñï³ëêóâàííÿ â÷èòåëåì” áóëè ïîä³ëåí³ íà ãðóïè, ÿê³ âêëþ÷àþòü õàðàêòåðèñòèêè ê³íåñè÷íèõ, ôîíàö³éíèõ, ì³ì³÷íèõ êîìïîíåíò³â. Ïîð³âíÿëüíèé àíàë³ç ðåçóëüòàò³â, îòðèìàíèõ äî ³ ï³ñëÿ ïðîâåäåííÿ ôîðìóâàëüíîãî åêñïåðèìåíòó, çàñâ³ä÷èâ éîãî åôåêòèâí³ñòü.
Òàáëèöÿ 1
Äèíàì³êà ðîçâèòêó óì³íü íåâåðáàëüíîãî ñï³ëêóâàííÿ â÷èòåë³â

ÍÂ 
çàñîáè ïî ãðóïàì
ÅÃ äî òðåí³íãó
(n=23)
ÊÃ(n=20)
ÅÃ ï³ñëÿ òðåí³íãó (n=23)
Ñåðåäíº ó (%) ÅÃ äî òðåí³íãó
Ñåðåäíº ó (%) ÅÃ ï³ñëÿ òðåí³íãó

ê-ñòü
(%)
ê-ñòü
(%)
ê-ñòü
(%)
27,4
66,6
æåñòè
4
17,3
4
20,0
16
69,5



13
56,5
7
35,0
14
60,8



2
8,6
3
15,0
16
69,5


³íòîíàö³ÿ
3
13,0
7
35,5
14
60,8
26,5
61,6

9
39,1
8
40,0
15
62,5


ì³ì³êà
7
30,4
6
30,0
15
65,2
23,8
69,5

4
17,3
4
20,0
17
73,9


Ïîð³âíÿííÿ ðåçóëüòàò³â åêñïåðèìåíòàëüíî¿ ãðóïè â÷èòåë³â äî ³ ï³ñëÿ ïðîâåäåííÿ òðåí³íãó ï³äòâåðäæóº ñòàòèñòè÷íî çíà÷èìó â³äì³íí³ñòü çà äîïîìîãîþ êðèòåð³þ χ2 – Ï³ðñîíà, äëÿ p < 0,05 òà q = 2 (q – ÷èñëî ñòóïåí³â â³ëüíîñò³; q = n-1, äå n – ê³ëüê³ñòü ìîæëèâèõ âàð³àíò³â â³äïîâ³ä³ – â íàøîìó âèïàäêó n = 3) êðèòè÷íå çíà÷åííÿ χ2 = 5,99. Äëÿ ãðóïè ,,æåñòè” χ2 = 23,062; äëÿ ãðóïè ,,³íòîíàö³ÿ” χ2 = 6,766; äëÿ ãðóïè ,,ì³ì³êà” χ2 = 15,341, ùî ïåðåâèùóº êðèòè÷íå çíà÷åííÿ ïîêàçíèêà. Òàêèì ÷èíîì, àíàë³ç ðåçóëüòàò³â ä³àãíîñòóâàííÿ â÷èòåë³â åêñïåðèìåíòàëüíî¿ ãðóïè ïîêàçàâ, ùî ðîçðîáëåíà â ðàìêàõ íàøîãî äîñë³äæåííÿ ïðîãðàìà çàáåçïå÷óº åôåêòèâíèé ðîçâèòîê âì³íü òà íàâè÷îê âèêîðèñòàííÿ íåâåðáàëüíèõ çàñîá³â ñï³ëêóâàííÿ, ñïðèÿº óñâ³äîìëåííþ çíà÷óùîñò³ ¿õ çàñòîñóâàííÿ ó ä³ÿëüíîñò³ â÷èòåëÿ.

ÂÈÑÍÎÂÊÈ
Ó äèñåðòàö³¿ íàâåäåíî òåîðåòè÷íå óçàãàëüíåííÿ ³ íîâå âèð³øåííÿ ïðîáëåìè âèêîðèñòàííÿ íåâåðáàëüíèõ çàñîá³â ñï³ëêóâàííÿ â÷èòåëåì. Çîêðåìà, ó ïðîöåñ³ íàïèñàííÿ ðîáîòè âäàëîñÿ ïîãëèáèòè íàóêîâî-ïñèõîëîã³÷í³ óÿâëåííÿ ïðî çì³ñò, ñòðóêòóðó, ôóíêö³¿ òà ðîëü íåâåðáàëüíèõ çàñîá³â ó ñï³ëêóâàíí³; âèÿâèòè îñîáëèâîñò³ ðåàë³çàö³¿ â÷èòåëåì íåâåðáàëüíèõ çàñîá³â ñï³ëêóâàííÿ ó ïðîôåñ³éí³é ä³ÿëüíîñò³.
1. Ïðîâåäåíèé àíàë³ç ñó÷àñíîãî ñòàíó òåîðåòè÷íèõ òà ïðèêëàäíèõ äîñë³äæåíü íåâåðáàëüíèõ çàñîá³â ñï³ëêóâàííÿ ïîêàçàâ ñóïåðå÷ëèâ³ñòü ï³äõîä³â, íåîäíîçíà÷í³ñòü ó âèçíà÷åíí³ îñíîâíèõ ïîíÿòü òà îñîáëèâîñòåé ¿õ âèêîðèñòàííÿ ó ä³ÿëüíîñò³ â÷èòåëÿ. Íåâåðáàëüí³ çàñîáè ñï³ëêóâàííÿ º êóëüòóðíî-³ñòîðè÷íèì ³ ïñèõîëîã³÷íèì ôåíîìåíîì âíóòð³øíüî-îñîáèñò³ñíî¿ ïðèðîäè, ùî ò³ñíî ïîâ’ÿçàíà ç ðîçâèòêîì ³ ñòàíîâëåííÿì ëþäèíè, ¿¿ ïñèõ³÷íèìè ñòàíàìè òà âëàñòèâîñòÿìè, ñëóãóº çàñîáîì îá’ºêòèâ³çàö³¿, º îäíèì ³ç øëÿõ³â êîìóí³êàö³¿ òà ì³æîñîáèñò³ñíîãî ï³çíàííÿ.
2. Æåñòè, ì³ì³êà òà ³íòîíàö³ÿ – íîñÿòü ïîë³ôóíêö³îíàëüíèé õàðàêòåð. ²íòåíñèâí³é æåñòèêóëÿö³¿ â³äïîâ³äàº ³íòåíñèâíà ì³ì³êà, ïîì³ðí³é æåñòèêóëÿö³¿ – ïîì³ðíà ì³ì³êà, à ì³í³ìàëüíå æåñòèêóëþâàííÿ àáî éîãî â³äñóòí³ñòü óçãîäæóºòüñÿ ç ïîä³áíèì ÿâèùåì – ïî â³äíîøåííþ äî ì³ì³êè. Ö³ åëåìåíòè ñêëàäàþòü ñèñòåìó íåâåðáàëüíèõ çàñîá³â, ÿê³ â àêòàõ ñï³ëêóâàííÿ ñèãíàë³çóþòü ïðî ïñèõ³÷í³ ñòàíè ³íøî¿ ëþäèíè, à çà â³äñóòíîñò³ âåðáàëüíèõ çàñîá³â äëÿ ïåðåäà÷³ îö³ííî-åìîö³éíîãî çì³ñòó âèñëîâëþâàííÿ ñòàþòü ºäèíèìè çàñîáàìè éîãî âèðàæåííÿ.
3. Àíàë³ç åìîö³éíèõ ³íòîíàö³é ó ìîâëåíí³ â÷èòåë³â âèÿâèâ, ùî íàé÷àñò³øå âîíè ïðîäóêóþòüñÿ â êîìóí³êàòèâíèõ ñèòóàö³ÿõ âîëåâèÿâëåííÿ (21,4 %), åìîö³éíîãî âïëèâó (19,2 %), ³íôîðìóâàííÿ (14,5 %), îö³íêè (15,2 %), à òàêîæ ó çàïèòàëüíèõ âèñëîâëþâàííÿõ (14,2 %). Íàéá³ëüø óæèâàíèìè â ìîâëåíí³ â÷èòåë³â º åìîö³éí³ ³íòîíàö³¿ ãðóï ãí³âó (ðîçäðàòóâàííÿ, íåâäîâîëåííÿ, çë³ñòü, îáóðåííÿ); ³íòîíàö³¿-ðàäîñò³ (çàäîâîëåííÿ, ðàä³ñòü, çàõîïëåííÿ); ïîäèâó (çäèâóâàííÿ, íåðîçóì³ííÿ, âàãàííÿ); äîì³íóâàííÿ (âèìîãëèâ³ñòü, ñóâîð³ñòü, âîëîäàðþâàííÿ); ñèìïàò³¿ (òåïëîòà, äîâ³ðà, äîáðîçè÷ëèâ³ñòü). Â åìîö³éíîìó ñïåêòð³ ìîâëåííÿ â÷èòåëÿ ïåðåâàæàþòü íåãàòèâí³ åìîö³¿ (ãí³â, ñìóòîê, îáðàçà), ÿê³ ìàéæå âäâ³÷³ çà îáñÿãîì ïåðåâèùóþòü ïîçèòèâí³ (çàäîâîëåííÿ, òåïëîòà, çàõîïëåííÿ).
4. Âèâ÷åííÿ ³íòåíñèâíîñò³ âæèâàííÿ æåñò³â ó õîä³ ïîð³âíÿííÿ ñåðåäí³õ âèá³ðêîâèõ ïî ãðóïàõ ïîêàçóº, ùî â³äíîñíà ÷àñòîòà ¿õ óæèâàííÿ ïåäàãîãàìè ñêëàäàº: æåñò³â-³íôîðìàòîð³â – 32,6 %, æåñò³â-ðåãóëÿòîð³â – 28,8 %, æåñò³â-ñèìïòîì³â – 38,6 %. Ð³çíèöÿ ó ê³ëüêîñò³ ì³æ ïåâíèìè ãðóïàìè æåñò³â º ñâ³ä÷åííÿì òîãî, ùî ö³ ãðóïè æåñò³â º áëèçüêèìè äî òèõ ôóíêö³é, ÿê³ âîíè âèêîíóþòü ó ïåäàãîã³÷íîìó ïðîöåñ³ (³íôîðìàòèâíà, ðåãóëÿòèâíà, åìîö³éíà).
5. Âñòàíîâëåíî, ùî óñï³øí³ñòü âèêîðèñòàííÿ íåâåðáàëüíèõ çàñîá³â ñï³ëêóâàííÿ îáóìîâëåíà ³íäèâ³äóàëüíî-òèïîëîã³÷íèìè òà îñîáèñò³ñíèìè îñîáëèâîñòÿìè â÷èòåëÿ, çîêðåìà: îáðàçíî-åìîö³éíèì òèïîì ìèñëåííÿ, åìîö³éíîþ ñò³éê³ñòþ, âèñîêîþ ñàìîðåãóëÿö³ºþ ïîâåä³íêîâèõ ïðîÿâ³â, óïåâíåí³ñòþ â ñâî¿õ ñèëàõ, àêòèâí³ñòþ, íåçàëåæí³ñòþ ³ ñàìîñò³éí³ñòþ.
6. Îá´ðóíòîâàíî é àïðîáîâàíî ïðîãðàìó ïñèõîëîãî-ïåäàãîã³÷íîãî íàâ÷àííÿ ç çàñòîñóâàííÿì àêòèâíèõ ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íèõ ìåòîä³â ³ç ôîðìóâàííÿ âì³íü òà íàâè÷îê âèêîðèñòàííÿ íåâåðáàëüíèõ çàñîá³â ñï³ëêóâàííÿ â÷èòåëåì. Ïðîâåäåíå åìï³ðè÷íå äîñë³äæåííÿ ï³äòâåðäèëî ïðèïóùåííÿ ùîäî çâ’ÿçêó íåâåðáàëüíî¿ ïîâåä³íêè, ÿêà ïåðåäáà÷àº îñìèñëåííÿ â÷èòåëåì âëàñíèõ åêñïðåñèâíèõ ïðîÿâ³â, ¿õ êðèòè÷íó ñàìîîö³íêó ç ìîæëèâ³ñòþ ¿õ ôîðìóâàííÿ òà ðîçâèòêó.
7. Ðåçóëüòàòè äîñë³äíî-åêñïåðèìåíòàëüíî¿ ïðîãðàìè ç ôîðìóâàííÿ âì³íü òà íàâè÷îê âèêîðèñòàííÿ íåâåðáàëüíèõ çàñîá³â ñï³ëêóâàííÿ ó ä³ÿëüíîñò³ â÷èòåëÿ ïîêàçàëè ïîçèòèâí³ ðåçóëüòàòè òà äîâåëè åôåêòèâí³ñòü çàñòîñóâàííÿ ðîçðîáëåíîãî êîìïëåêñó çàõîä³â ó ðîáîò³ ç ïåäàãîãàìè. Òåõíîëîã³¿ âèêîðèñòàíèõ ìåòîä³â ðîáîòè ïðèçâîäÿòü äî êîíñòðóêòèâíèõ çì³í ïîâåä³íêè â÷èòåëÿ, à êîìïëåêñ ïñèõîä³àãíîñòè÷íèõ ìåòîäèê äëÿ îö³íêè ð³âíÿ åêñïðåñèâíèõ ÿêîñòåé ó÷èòåëÿ ìîæå óñï³øíî çàñòîñîâóâàòèñü ó ïðîöåñ³ ï³äãîòîâêè é ï³äâèùåííÿ êâàë³ô³êàö³¿ â÷èòåë³â.
Âèêîíàíå äîñë³äæåííÿ íå âè÷åðïóº ïðîáëåìè âèâ÷åííÿ ïñèõîëîã³÷íèõ îñîáëèâîñòåé âèêîðèñòàííÿ íåâåðáàëüíèõ çàñîá³â ñï³ëêóâàííÿ ó ä³ÿëüíîñò³ ïåäàãîãà. Ïåðñïåêòèâè ïîäàëüøîãî äîñë³äæåííÿ âáà÷àºìî ó ñòâîðåíí³ ïðîãðàì ³ ñèñòåìè ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íîãî íàâ÷àííÿ ó íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ ï³äãîòîâêè ìàéáóòí³õ ó÷èòåë³â çà ð³âíåì áàêàëàâð, ìàã³ñòð òà ó ãàëóç³ âäîñêîíàëåííÿ ïðîôåñ³éíî¿ êâàë³ô³êàö³¿ ïåäàãîã³â.
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Äèñåðòàö³éíå äîñë³äæåííÿ ïðèñâÿ÷åíå âèâ÷åííþ ïñèõîëîã³÷íèõ îñîáëèâîñòåé âèêîðèñòàííÿ íåâåðáàëüíèõ çàñîá³â ñï³ëêóâàííÿ ó ä³ÿëüíîñò³ â÷èòåëÿ.
Ïðîàíàë³çîâàíî ñó÷àñíèé ñòàí òåîðåòè÷íèõ òà ïðèêëàäíèõ äîñë³äæåíü íåâåðáàëüíî¿ êîìóí³êàö³¿ é ïîêàçàíî ñóïåðå÷ëèâ³ñòü, íåîäíîçíà÷í³ñòü ó ðîçóì³íí³ îñîáëèâîñòåé âèêîðèñòàííÿ çàñîá³â íåâåðáàëüíîãî ñï³ëêóâàííÿ ó ä³ÿëüíîñò³ â÷èòåëÿ, ùî âêàçóº íà íåäîñòàòíþ ðîçðîáëåí³ñòü ïðîáëåìè é àêòóàëüí³ñòü íàóêîâîãî ïîøóêó â ö³é ãàëóç³. Ðîçãëÿíóòî âïëèâ íåâåðáàëüíî¿ ïîâåä³íêè â÷èòåëÿ íà åìîö³éí³ ñòàíè ó÷í³â ó ì³æîñîáèñò³ñí³é âçàºìîä³¿. Â ðîáîò³ îá´ðóíòîâàíî êîìïëåêñ ìåòîäèê äîñë³äæåííÿ íåâåðáàëüíèõ çàñîá³â ñï³ëêóâàííÿ òà àïðîáîâàíî ïðîãðàìó ïðîôåñ³éíî îð³ºíòîâàíîãî íàâ÷àííÿ ç ðîçâèòêó òà îâîëîä³ííÿ ïåäàãîãàìè âì³ííÿìè òà íàâè÷êàìè âèêîðèñòàííÿ íåâåðáàëüíèõ çàñîá³â êîìóí³êàö³¿ ó ïðîôåñ³éí³é ä³ÿëüíîñò³.
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The scientific research is dedicated to the study of psychological features of using of nonverbal means of communication in the activities of teacher.
It is analyzed the modern condition of theoretical and applied research, approaches, the inconsistency shown nonverbal communication and the ambiguity in the understanding of basic concepts and features of using of kinetic, mimic, back grounding means of nonverbal interaction in professional activity of the teacher, which indicates the lack treatment of problem and relevance of scientific research in this field. Since the positions of subjectivity, it is verified scientific and psychological understanding of the content, structure, functions, emotional and psychological mechanisms of nonverbal means of communications in the behaviouring and activating levels in the activities of the teacher. It is considered her influence on expressive conduct of the teacher on an emotional reactions and conditions of pupils in teacher interaction. It is founded the connection between specialties of various educational situations and character of an emotional nature of their expressiveness in an activities of the teacher.
It is proved that the teacher's own understanding of these events, their critical self-awareness and capacity of development of skills and the skills of production and using of nonverbal means of communication in the professional activities of the teacher is promoting an efficiency of pedagogical interaction, understanding of students and teachers, and so it is gives the grounds to consider the emotional condition of a pupil at the lesson as an indicator of teacher skills to apply nonverbal means of communication.
Key words: nonverbal communication, back grounding, kinetic, mimic means of nonverbal communication, expressive behavior, emotional intonation, gestures, gesture, professionally - oriented training.

