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Анотація. В статті розглянуто теоретико-методичне обґрунтування 

міжособистісних стосунків вчителя і учнями на уроці фізичної культури, їх 

найбільш плідний процес виховання, навчання, яке саме надійно забезпечується 

системою взаємовідносин. Міжособистісні стосунки мають складну 

структуру. Ці стосунки виникають між членами колективу на ґрунті їхнього 

спілкування та взаємодії у процесі реалізації завдань, на виконання яких 

спрямовуються їхні зусилля. 
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авторитет вчителя, міжособистісні стосунки, соціометричний метод. 

Annotation. The article considers theoretical and methodical justification of 

interpersonal relations of teachers and pupils at a lesson of physical culture, the most 

fruitful process of education, learning that it is reliably ensured by a system of 

relationships. Interpersonal relationships are complex. These relations arise between 

team members because of their communication and interaction in the process of 



implementation of tasks the implementation of which directed their efforts. 
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Вступ. 

Сучасне виховання важке, тому необхідно усіма засобами мобілізувати 

волю учня на важку працю, пов’язану іноді з больовими відчуттями. Своїм 

працелюбством, організованістю та оптимізмом вчитель повинен «заводити» 

своїх учнів, залучити їх до праці з великими навантаженнями. Спостерігаючи за 

учнями, вчитель може та повинен знати сильні та слабкі його сторони, характер 

вольові якості, здібність поступитися особистими інтересами заради 

командних, патриотизм. Дуже важливо знати і такі психофізіологічні 

особливості, як здібність концентрувати увагу, вміння зосереджуватися при 

наявності сторонніх подразників та цілий ряд особистісних якостей: ініціативу і 

наполегливість, нерішучість, відношення до товаришів по команді та до 

суперників, комунікабельність, здатність до самопожертвування, готовність до 

взаємодопомоги, відношення до перемоги, поразки, особистим помилкам, 

самокритичність, об’єктивність, вимогливість до себе та загальну 

дисциплінованість. [2; 3; 7] 

Неправильні способи спілкування призводять до протиставлення настав-

ника своїм учням. Це наштовхує на пошук інших шляхів «боротьби» за порядок 

на заняттях. Одним із таких шляхів є профілактичні заходи, що створюють на 

уроках обстановку, коли порушення будуть просто неможливими. Якщо 

вчитель досконало опанував навчальний матеріал, він так організує школярів, 

що на сторонні справи у них просто не залишиться часу. Так, уміння поєднати 

підрахунок при виконанні вправ (менше рахувати) з конкретними методичними 

вказівками дасть тренеру змогу «звільнити себе» для виконання прямих 

функцій — вчити. 

Добрій робочій атмосфері на заняттях сприяє також прагнення вчителя 

виправляти типові помилки. При цьому вчитель може «не зауважити» пору-

шень до певного часу, якщо відчуває, що в певній ситуації він ще не може 



проти них боротись.  

Не в усьому треба бачити порушення. Адже заняття фізичними вправами -

високоемоційні, а учням притаманно виражати свої емоції. Показником 

майстерності вчителя, без сумніву, є уміння гасити негативні емоції і 

закріплювати позитивні. 

Завдання вчителя полягає в тому, щоб створити на уроках умови, за яких 

кожен учень знайшов би своє, особисто йому необхідне. 

У процесі багаторічної, довгої співпраці гарний вчитель, як правило, 

прагне якомога краще пізнати та зрозуміти свого підлеглого. В цьому процесі у 

кожного вчителя формується свій індивідуальний підхід, особистості роботи з 

різними учнями. Встає питання: яким повинен бути вчитель працюючий з 

учнями, яку роль він відіграє у їхньому житті, як повинні складатися 

взаємовідносини з учнями та як він сприймається ними, які якості повинні мати 

вчителя. Вчитель в свою чергу також повинен вносити корективи у характер 

взаємовідносин з учнями і в деякій мірі змінювати тактику своєї поведінки, 

враховуючи ступень фізичного, духовного та соціального дорослення. Вчителя 

та учня повинні пов’язувати повага, довіра, співчуття та симпатія. Саме на 

вчителя лягає обов’язок підтримувати ці відносини на рівні тісної співпраці. 

Огляд літератури. 

При дослідженні даного питання важливе значення мають праці таких 

фахівців: Басов Н.В., Вишневський О., Корпенчук С.Г., Кузьмінський А.І., 

Сергієнко Л.П., Герцин М.С., Вацеба О.М., Шиян Б.М. [1; 3; 4; 5; 6; 7; 9] 

Складні проблеми, які виникають у цей момент перед вчителем та учнем, 

іноді здаються не вирішними. Але вирішувати їх все ж треба, і в кожному 

конкретному випадку індивідуально. 

Основний текст. 

Велику допомогу у роботі вчителя можуть додати батьки юних учнів з 

якими потрібно підтримувати тісний зв’язок. Вони являються надійними 

помічниками, слідкуючими за навчанням, режимом дня своїх дітей. В той час 

неможна допускати втручання батьків у тренувальний процес, нав’язування 



ними своїх думок, вирішення питання участі у змаганнях, їх активність треба 

направити на надання допомоги в організації активного відпочинку, екскурсій, 

проведення змагань, виховних заходів. 

Дуже важливою якістю вчителя являється вміння визнавати свої помилки, 

що не являється ознакою слабкості. Це показує, що він здраво мислить та діє, 

не дозволяє собі захопитися завзятим поглядами. Тому перш за все потрібно 

вчитися на своїх помилках і не допускати їх у майбутньому. Відступ від цих 

правил іноді приводить до того, що вчитель з лідера педагогічного процесу 

поступово перетворюється у помічника.  

Соціометрія є загальним методом вимірювання соціальних явищ. На 

практиці ж за цим терміном закріпилось вужче значення, яке обмежується 

дослідженнями соціальної(неформальної) структури малих груп і колективів. 

Правомірність застосування цього методу для пізнання психічної 

індивідуальності шкільного класу випливає з тієї обставини, що останній за 

своєю природою є певною соціальною групою. Соціометричний метод дає 

змогу охарактеризувати психічну індивідуальність групи за параметром його 

соціальної (неформальної) структури, виявити характерні для нього 

особливості міжособистісних взаємин, наявні угруповання, найбільш і найменш 

популярних членів групи тощо. [1; 2] 

При цьому надається можливість виявити міру бажаності партнера, який 

обирається, через послідовний потрійний вибір за принципом: "дуже бажаний", 

"бажаний", "менш бажаний". Результати одержаних виборів занотовуються у 

соціометричну матрицю й аналізуються шляхом підрахунку кількості виборів, 

зроблених щодо кожного члена групи. Інформація може бути математично 

оброблена і виражена графічно у вигляді соціограми. Популярність членів 

групи, їх статус має такий характер: "зірки" - ті, кого обирають найчастіше; їм 

поступаються "популярні", які мають по три-чотири вибори; менш популярних 

називають "знехтувані" - один-два вибори; поза вибором залишаються 

"ізольовані", з якими ніхто не виявляє бажання співпрацювати. Представники 

останньої підгрупи становлять собою контингент підвищеного соціально-



психологічного ризику й потребують до себе особливої уваги та розуміння. 

В період проведення експерименту на базі загальноосвітньої школи № 35 

м. Краматорська у 7-х класах на початку учбового року у жовтні було 

проведено соціометричне дослідження з метою виявлення статусу учнів та 

міжособистісних взаємин у колективі. При цьому була застосована методика 

соціометричного типу Дж. Морено. А потім у кінці учбового року проведене 

ще одне експериментальне тестування цих класів з ціллю обґрунтувати користь 

використання методів дослідження для підвищення рівня міжособистісних 

взаємодій у класі. 

Спочатку учням була запропонована анкета відповіді з якої були поміщені 

у таблиці, де вертикальні колонки показують вибори, зроблені кожним з учнів, 

а горизонтальні рядки — скільки разів було обрано кожного учня, а у останніх 

колонках таблиці відбито загальні кількості виборів та статус учня. 

Учням були надані 3 запитання: 

1. Кого я бачу у ролі командира класу? 

2. З ким би я бажав далі займатися в одному класі? 

3. З ким би я не хотів бути в одному класі? 

В аналізі використовувались такі поняття: «зірка», «бажані», 

«малобажані», «ізольовані», «знехтувані». 

Отримані результати дослідження можна подати у графічній формі. Одна з 

найпоширеніших процедур у цій сфері - складання соціограми кругового типу. 

Як показано в додатках, така соціограма складається з п’яти концентричних кіл. 

Розташування учня на діаграмі визначається кількістю одержаних ним виборів. 

Коли учням надається по три вибори (як у наведеній анкеті, учень, який дістав 

понад 7 виборів («зірка») розташовується у центральному колі; 4-6 виборів - у 

другому кільці; 1 - З вибори - у третьому кільці; 0 позитивних виборів - у 

четвертому; жодних виборів - у п’ятому. 

Подавши результати соціометричного обстеження в такій формі, можна 

легко побачити, наскільки щільною чи дифузною є структура соціальної 

взаємодії у класах. Мабуть, оптимальним був би такий стан, коли всі учні 



розташувалися б у межах першого або другого кільця. Це свідчило б про 

наявність соціальної рівноваги в класі, але звичайно так не буває. Як показує 

соціограма, один два учня виявляються ізольованими від решти. Наявність у 

класі лідерів є природним і цілком імовірним, але ті, хто насолоджується цим 

статусом, дістають його часто за рахунок знехтування інших. Учитель має це 

враховувати й докладати зусиль, аби «засвітити» й заохотити сильні сторони та 

можливості лідерства також в інших учнів. 

Лідер - це особистість, яка користується визнанням та авторитетом у класі 

й за якою клас визнає право приймати рішення у значущих для нього ситуаціях, 

бути організатором діяльності групи й регулювати взаємини в ній. Для 

колективу оптимальним вважається варіант, коли формальний лідер-керівник 

водночас є неформальним лідером. За даних умов його діяльність здійснюється 

максимально ефективно і найповніше виявляє психологічний потенціал групи. 

[5] 

У колективі за певних обставин часто виникають неофіційні групи, що так 

само висувають своїх лідерів. Якщо міжособистісні стосунки у групі 

підпорядковані загальній меті, то наявність лідерів неофіційних груп не тільки 

не заважає, а й допомагає колективу розв'язувати поставлені завдання. Якщо ж 

цілі діяльності окремих угруповань перестають бути підпорядкованими 

загальній меті, то колектив, по суті, перетворюється на конгломерат окремих 

груп, в яких не лише лідери, а й усі члени можуть вступати в антагоністичні 

міжособистісні стосунки. Вчителю важливо вчасно помічати ці процеси в 

колективі, щоб запобігати його руйнуванню та розпаду. 

Дуже важливим моментом є виявлення неофіційного лідера з 

антисоціальною спрямованістю. В таких випадках він приховує своє лідерство і 

зовнішню роль лідера відіграє підставне лице. Отже, необхідно виявити 

прихованого лідера-дезорганізатора і підірвати його вплив на членів групи. Тут 

потрібно протиставити його тим цінностям, які осуджуються в даній групі, а не 

тим, які прийняті (нецензурне висловлювання, куріння і т.д.). Треба знати 

інтереси, традиції команди, щоб використовувати соціально-психологічні 



закономірності (механізми співчуття, співпереживання і т.д.) в досягненні 

навчально-виховних цілей. [10] 

З урахуванням результатів першого дослідження та зроблених 

рекомендацій у квітні 2014 року було проведено ще одне повторне 

дослідження. 

У результаті дослідження виявилося, що (рис.1) лідерів у класі «А» - 2 

учня , що складає 12,5 %; лідерів у класі «В» - учень, що складає 6,25 %; 

статус «бажані» мають 9 учнів - 56,25 %; 

статус «малобажані» мають 6 учнів - 37,5 %; 

статус «знехтовані» мають і учень - 6,25%; 

статус «ізольовані» - 0 % . 
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Рис.1. 

 

Поліпшилась картина у класі «В»(рис.2) 
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Рис.1. 
 

статус «бажані» мають 8 учнів - 50 %; 

статус «малобажані» мають 6 учнів - 37,5%; 

статус «знехтовані» мають і учень - 6,25%; 

статус «ізольовані» - 0 % . 

На початкових стадіях формування групи вибір характеризується 

безпосереднім емоційним забарвленням, а орієнтації вибору спрямовані 



переважно на зовнішні переваги партнера - зовнішню привабливість, манери, 

контактність та ін. Вибір у групах більш високого рівня розвитку здійснюється 

не лише на основі почуттів, що виникають при першому враженні, а й виходячи 

з оцінки глибших особистісних якостей, що виявляються у спільній діяльності, 

у значущих для особистості вчинках, світоглядних установках, переконаннях. 

Методики соціометричного типу важко вписати в ту чи іншу 

класифікаційну схему, оскільки вони втілюють в собі риси кількох 

психодіагностичних методів. По-перше соціометрія забезпечує нам реальні 

дані, тому що інформація, яку повідомляють нам окремі респонденти - 

результат життєвих вражень, по-друге - кожний респондент виступає тут в ролі 

експерта, по-третє, оскільки вибори, зроблені окремими членами колективу, 

дають нам кількісні дані, які потім певним чином узагальнюються, маємо тут 

справу з своєрідним груповим рейтингом, і можемо побачити як в цілому 

розвивається колектив, як в колективі розвивається особистість, хоча для 

визначення цього питання - розвиток особистості - звичайно ж необхідно 

проводити додаткові дослідження. 

Висновки. 

1. Найбільш плідний процес виховання і навчання забезпечується саме 

завдяки надійного побудування системи взаємовідносин. 

2. При теоретико-методичному обґрунтуванні міжособистісних стосунків 

між вчителем і учнем спостерігаємо перевантаження функціональної і нервової 

систем. 

3. Важливо, щоб між вчителем і учнем були умови повного розуміння і 

співпраці. Вчитель повинен знати як правильно мотивувати учня на досягнення 

певного результату. 

4. Важливим аспектом життєдіяльності колективу є міжособистісні 

стосунки між вчителем і учнем в процесі занять фізичною культурою. 

5. Одним із важливих методів вимірювання соціальних явищ є метод 

соціометрії.  
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