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ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ОБРАЗУ УЧНЯ У  

СВІДОМОСТІ ВЧИТЕЛІВ 

 

Важливою складовою особистості педагога, окрім професійної 

позиції, є такий компонент як “розуміння особистості учня”. Саме 

розуміння мотивів, вчинків, якостей учнів є запорукою ефективності 

педагогічної діяльності. 

Одним із важливих компонентів особистості вчителя є розвинута 

професійна педагогічна позиція. На думку А. К. Маркової, професійна 

педагогічна позиція є стійкою системою відносин вчителя до учнів та до 

себе, що визначає її поведінку та тип взаємовідносин з учнями. 

Також важливішою частиною професійної діяльності вчителя є 

формування мотивів навчальної діяльності школярів. А. К. Марковою було 

визначено, що мотивація обумовлена, в першу чергу, саме новою 

соціальною роллю, якої набуває дитина (з “простої дитини” вона стає 

школярем), але дана мотивація не може підтримувати навчальну роботу 

протягом довгого часу та поступово зовсім втрачає своє значення. Саме 

тому, вже на початку навчання, формування мотивів, які нададуть 

навчанню значимий зміст, коли навчання само по собі стає важливою 

метою для дитини, стає одним із головних завдань для вчителя. Треба 

зазначити, що навчально-пізнавальні мотиви формуються саме в ході 

навчальної діяльності, тому так важливо, як здійснюється ця діяльність. 

В педагогічній та психологічній літературі виділяють таке поняття як 

“образ дитини”. Це поняття уособлює собою набір наукових та буденних 

уявлень щодо дітей, які формуються у вчителя як в процесі педагогічної 

взаємодії, так і у міжособистісному спілкуванні. 

Юдіна Є. Г. в своїх дослідженнях виділяла такий структурний 

компонент професійної позиції вчителя як “образ учня”. Це поняття 

характеризується тим, що найчастіше в уявленні вчителів вже існує певне, 

інколи неусвідомлене, уявлення того, яким би він хотів бачити учня. 
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Відповідно до нього, вчитель може робити зусилля, спрямовані на те, щоб 

сформувати у реального учня ті якості, які відповідають його ідеальному 

образу. Крім того, структура “образа учня” включає в себе також і 

уявлення про те, які якості повинні бути присутніми в учні вже сьогодні. 

Важливість перцептивних здібностей для педагогів підтверджує й 

Є.І. Рогов. В структурі цих здібностей він виділяв певні, можна сказати, 

противопоставлені типи розвитку. До першого типу належать вчителі, що 

мають високий рівень нестереотипної ідентифікації. Другому типу 

властиві пасивність в розумінні учнів та стереотипне сприйняття учнів. 

Результати дослідження С. В. Кондратьєвої вказують на те, що в 

залежності від спрямованості педагога на навчальну діяльність та 

предметність, він формує в змісті “образу учня” ті якості, які є найбільш 

важливими в навчанні для даної сфери. Тобто вчитель формує ті знання, 

вміння, навички, якими має володіти учень, щоб бути успішним у його 

предметі навчання. 

Одже існуючий у свідомості “образ учня” виступає еталоном в оцінці 

дитини. Таким чином, вчитель схильний оцінювати особистісні 

властивості учня нерозривно від його успішності в навчанні. 
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