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МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ 
У статті представлено результати емпіричного вивчення заходів використан-
ня імпліцитного психологічного впливу вчителя на учнів молодшого шкіль-
ного віку. Виявлено психолого-педагогічні, дисциплінарно-педагогічні та де-
структивні педагогічні заходи імпліцитного психологічного впливу вчителя 
на учнів. Зазначено, що імпліцитний психологічний вплив здійснюється за-
вдяки проходженню наступних стадій (фаз): формулювання мети та визна-
чення адресата впливу, асоціювання адресата впливу з конкретним, зафіксо-
ваним в пам’яті прототипом (образом) знайомої людини, утворення первин-
ного образу адресата впливу на основі перенесення на нього психологічних 
властивостей-якостей та моделей поведінки сформованого прототипу, здійс-
нення впливу, отримання результату. Описано когнітивну, емоційну та пове-
дінкову складові імпліцитного впливу вчителя на учнів та модель застосу-
вання імпліцитного психологічного впливу вчителя на учня в системі «вчи-
тель-учень». 
Ключові слова: імпліцитний психологічний вплив; система «вчитель-
учень»; заходи імпліцитного психологічного впливу; модель імпліцитного 
впливу вчителя на учнів. 
 

1. ВСТУП 
Постановка проблеми. Актуальність вивчення імпліцитного 

психологічного впливу вчителя на учнів обумовлена специфікою його 
професійної діяльності, яка передбачає здійснення психолого-
педагогічного впливу на учня у міжособової взаємодії в освітньому 
процесі. Ефективність впливу, як засобу реалізації навчально-
виховного процесу, визначається переважно здатністю вчителя орга-
нізувати педагогічну взаємодію, спілкування з учнями і впливати на 
них з метою оволодіння останніми знаннями, вміннями та навичками 
відповідно до вимог навчально-виховного процесу. В процесі такої 
взаємодії вчитель впливає на стани, думки, почуття і дії учнів за допо-
могою різноманітних психологічних засобів. При цьому вплив здійс-
нюється як відкрито, так і приховано (шляхом приховування або мас-
кування його цілей). Імпліцитний психологічний вплив ініціатора 
впливу (вчителя) на учнів передбачає відсутність відкритого тексту 
впливу в повідомленні, однак, містить інформацію, про яку адресат 
впливу (учень) повинен «здогадатися» при сприйнятті. Використання 
вчителем прихованого психологічного впливу в навчально-виховному 
процесі часто сприяє особистісному та інтелектуальному розвитку уч-



Россова М.М. 

77 
 

ня, а також його становленню як особистості. Тому, особливо цікавим 
видається дослідження особливостей застосування імпліцитного пси-
хологічного впливу вчителя на учнів молодшого шкільного віку, оскі-
льки саме у цьому віковому періоді вчитель вибудовує систему отри-
мання знань учнями, зароджує і підкріплює бажання вчитися, ство-
рює фундамент для саморозвитку і самоактуалізації учнів. А, отже, 
психологічний вплив вчителя в навчально-виховному процесі сприяє і 
формуванню особистості учнів. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Висока теорети-
чна і практична значущість проблеми застосування психологічного 
впливу в професійній діяльності представлена у працях українських та 
зарубіжних дослідників: Г. Балла, Є. Доценка, Ф. Зімбардо, 
Т. Кабаченка, Г. Ковальова, В. Корнєєва, В. Кулікова, О. Матеюка, 
В. Москаленко, В. Татенка, Р. Чалдіні та ін. Теоретичні засади застосу-
вання імпліцитного психологічного впливу на особистість представ-
лено в концепціях імпліцитного впливу М. Полані та Г. Райла. 

Метою статті є представлення результатів емпіричного визна-
чення заходів імпліцитного психологічного впливу вчителя на учнів. 

 
2. МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

Розробка моделі застосування імпліцитного психологічного 
впливу вчителем на учнів в системі «вчитель-учень» проводилася на 
основі первинних даних, отриманих за допомогою розробленого ав-
торського опитувальника особливостей застосування прихованого 
психологічного впливу вчителів на учнів в системі «вчитель-учень». 
Цей опитувальник призначений для визначення заходів прихованого 
психологічного впливу, які можуть використовуватись вчителями в 
процесі міжособової взаємодії з учнями в системі «вчитель-учень». 
Загалом він містить 54 твердження, з яких: 18 тверджень спрямовані 
на визначення когнітивної складової, 18 тверджень – на визначення 
емоційної складової, та 18 тверджень – на визначення поведінкової 
складової особистості вчителя. Крім того, кожна з цих трьох частин мі-
стить твердження із запропонованими способами прихованого психо-
логічного впливу на учнів (навіювання, наслідування, зараження, 
стимулювання, ігнорування, самопросування, деструктивна критика), 
відповідно до інструкції опитувальника, досліджуваним вчителям не-
обхідно було оцінити запропоновані в ньому твердження за чотириба-
льною шкалою (повністю погоджуюсь – 4, частково погоджуюсь – 3, 
швидше не погоджуюсь – 2, повністю не погоджуюсь – 1). Безпосеред-
ньо побудова системної моделі застосування імпліцитного психологі-
чного впливу вчителя на учнів молодшого шкільного віку в системі 
«вчитель-учень» здійснювалася на основі факторного аналізу когніти-
вного, емоційного і поведінкового структурних компонентів імпліцит-
ного психологічного впливу з метою визначення особливостей його 
застосування в професійній діяльності вчителями.  
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В опитуванні брало участь 112 вчителів молодших класів загаль-
ноосвітніх шкіл м. Харкова, яких за результатами попередніх дослі-
джень експериментальним шляхом було поділено на три групи: вчи-
телів-провідників (54 особи), вчителів-організаторів (31 особа) та вчи-
телів-контролерів (27 осіб). На цьому етапі емпіричного дослідження 
було проведено в зазначених трьох групах факторний аналіз когніти-
вного, емоційного та поведінкового компонентів імпліцитного психо-
логічного впливу з метою визначення особливостей його застосування 
в професійній діяльності в різних групах.  

 
3. РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

Проведене опитування дало змогу за оцінкою факторних 
коефіцієнтів визначити значення усіх факторів (структурних компо-
нентів) та значення вихідних змінних, а саме: питому вагу вихідних 
значень кожної групи заходів впливу в оцінці кожного фактору. Для 
подальшого аналізу використовувалась об’єднана вибірка: три групи 
заходів імпліцитного психологічного впливу (когнітивні, емоційні, по-
ведінкові) по 18 ознак для 112 об’єктів дослідження (вчителів). Після 
розрахунку матриці кореляцій між відібраними ознаками було прове-
дено компонентний аналіз для уточнення числа факторів. Було 
визначено, що вище одиничного власного значення знаходяться три 
фактори, вигинання графіку спостерігається на рівні третього факто-
ру, а отже, очікуване число факторів від трьох до чотирьох. При пе-
ревірці чотирьох факторної структури, жодна з ознак не мала макси-
мального навантаження за четвертим фактором, тобто не ідентифіку-
валися за змінними. Таким чином, було визначено достатню кількість 
факторів – три. В якості методу факторизації було обрано метод мак-
симальної правдоподібності, який дозволяє оцінити статистичну зна-
чущість якості підгонки (повноти) факторизації за розподілом залиш-
кових коефіцієнтів кореляції. 

Використовуючи результати обробки опитувальника, отримані за 
допомогою пакета математико-статистичної обробки SPSS Statistics 
17.0 був проведений розрахунок факторних навантажень кожної стру-
ктурної компоненти за допомогою методу регресійного аналізу. Ре-
зультати факторного аналізу структурних компонентів засобів імплі-
цитного психологічного впливу вчителів на учнів показали, що сума-
рна інформативність всіх трьох чинників, що дорівнює сумі власних 
значень, поділеній на кількість змінних, становить 0,66341. Виявлені 
фактори пояснюють 60,93% сумарної дисперсії ознак (заходів імплі-
цитного психологічного впливу вчителя на учнів) і становлять більше 
половини всіх можливих засобів, що вважається прийнятним для 
здійснення подальшого аналізe [1, С. 275]. Відповідно до нього пер-
ший фактор має найбільшу інформативність – 24,58 % у сумарній ди-
сперсії ознак, представлених як заходи імпліцитного психологічного 
впливу вчителя на учнів. Виявлені за цим фактором заходи імпліцит-



Россова М.М. 

79 
 

ного психологічного впливу вчителя на учнів в системі «вчитель-
учень» відповідно до закодованих в опитувальнику складових імплі-
цитного впливу, можна розподілити на: 

1) когнітивні – базові когнітивні структури, на які опирається 
вчитель при застосуванні імпліцитного психологічного впливу на уч-
нів: розуміння важливості гармонійного розвитку дитини (0,806), ви-
знання значущості власної думки учня та права на її висвітлення 
(0,756), орієнтація на розвиток вмінь та навичок подолання складних 
навчальних проблемних ситуацій (0,731), впевненість у можливості 
попередження негативних вчинків учнів (0,691), впевненість вчителя 
в досягненні успіху в професійній діяльності (0,653), усвідомлення 
першочергового значення потреб учня у навчанні (0,608), очікування 
поваги з боку учнів (0,482); 

2) емоційні – емоційні реакції та психічні стани, в яких пере-
буває вчитель при застосуванні імпліцитного психологічного впливу 
на учнів: захоплення та гордість за своїх учнів (0,650), задоволення від 
можливості працювати з дитиною та можливості зберегти «дитину в 
собі» (0,306);  

3) поведінкові – способи імпліцитного психологічного впливу 
вчителя на учнів: стимулювання через заохочення (0,785), насліду-
вання на власному прикладі (0,779), навіювання довірою (0,702) і 
(0,696), стимулювання через змагання (0,696), стимулювання через 
учнів до навчання (0,637), наслідування (0,626), навіювання через зіс-
тавлення (0,490), комбінація навіювання довірою і наслідування 
(0,463) та комбінація навіювання довірою та емоційного зараження 
(0,406). 

Отже, психолого-педагогічні заходи імпліцитного психологічного 
впливу:1) на когнітивному рівні – проявляються вірі в те, що кожна 
дитина талановита і може бути старанною й заслуговує на повагу та 
орієнтації на потреби учня; 2) на емоційному – проявляються у толе-
рантному ставленні до учнів, ввічливості, тактовності, щирому захоп-
ленні успіхами учнів, очікуванні поваги з боку учнів; 3) на поведінко-
вому – сприяють всебічному, гармонійному розвитку учнів; розвитку 
самоповаги учнів та поваги до інших людей; розвитку навичок долати 
складні навчальні, повсякденні та життєві проблемні ситуації, нави-
чок конструктивної поведінки в конфліктних ситуаціях. 

Другий фактор має інформативність 20,57 % у сумарній дисперсії 
ознак, представлених як заходи імпліцитного психологічного впливу 
вчителя на учнів. У відповідності з психологічною термінологією цей 
фактор можна ідентифікувати як дисциплінарно-педагогічні заходи 
імпліцитного психологічного впливу вчителя на учнів. Виявлені за 
цим фактором заходи імпліцитного психологічного впливу вчителя на 
учнів в системі «вчитель-учень» відповідно до закодованих в опитува-
льнику складових імпліцитного впливу, можна розподілити на: 
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1) когнітивні – установки вчителя: сприйняття учнів як таких, 
що можуть приносити розчарування та викликати злість (0,677), як 
егоїстичних і вимогливих (0,641), які швидше навчаються поганому, 
аніж хорошому (0,619), які є неслухняними (0,475), визнання того, що 
професійна діяльність вчителя руйнує його нервову систему (0,673), 
орієнтація на принцип діяльності, спрямований на уникнення заподі-
яння шкоди учням (0,581), впевненість у правильності власних дій по 
відношенню до учнів (0,429); 

2) емоційні – емоційні реакції та психічні стани, в яких пере-
буває вчитель при застосуванні імпліцитного психологічного впливу 
на учнів: погіршення настрою (0,773), прояв негативних емоцій від 
взаємодії з деякими учнями (0,640), відчуття відсутності витримки по 
відношенню до учнів (0,502), 

3) поведінкові – способи впливу: стимулювання через пока-
рання (0,765), емоційне зараження (0,758), стимулювання через при-
мус (0,755), навіювання через заборону (0,701), наслідування вчителя 
як взірця (0,682), навіювання через зіставлення (0,676), ігнорування 
позитивних властивостей-якостей учнів (0,590), ігнорування як неу-
важність до виконання домашніх завдань (0,587), стимулювання через 
покарання (0,502), стимулювання через примушування (0,497), само-
просування (0,495), комбінація самопросування та стимулювання че-
рез покарання (0,478), емоційне зараження (0,383), навіювання через 
заборону (0,373). 

Отже, дисциплінарно-педагогічні заходи імпліцитного психологі-
чного впливу: 1) на когнітивному рівні – проявляються у самовпевне-
ності вчителя, сприйнятті професійної діяльності як руйнівної для 
здоров’я вчителя, сприйняття образу учня як негативного, орієнтації 
на дисципліну, а не на навчання і виховання, сила характеру учнів 
вбачається в дисципліні; 2) на емоційному – проявляються у впливі на 
психічні стани учнів через порушення емоційної рівноваги та форму-
вання страхів, прояві негативних емоцій (злості, розчаруванні, по від-
ношенню до учнів, зневазі стосовно прав учнів; 3) на поведінковому – 
проявляються у заходах, спрямованих на зміну особистісних властиво-
стей-якостей учнів, вибудовуванні навчально-виховного процесу без 
врахування індивідуального підходу до учнів, застосуванні привселю-
дних покарань, примусу, зауважень до учнів. 

Третій фактор має інформативність 15,78 % у сумарній дисперсії 
ознак, представлених як заходи імпліцитного психологічного впливу 
вчителя на учнів. Цей фактор можна ідентифікувати як деструктивні 
заходи імпліцитного психологічного впливу вчителя на учнів. Вияв-
лені за цим фактором заходи імпліцитного психологічного впливу 
вчителя на учнів в системі «вчитель-учень» відповідно до закодованих 
в опитувальнику складових імпліцитного впливу, можна розподілити 
на: 1) когнітивні – установки вчителя: сприйняття учнів як неслухня-
них (0,425); 2) емоційні – емоційні реакції та психічні стани, в яких 
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перебуває вчитель при застосуванні імпліцитного психологічного 
впливу на учнів: відчуття гніву (0,577), прояв недоброзичливого став-
лення до учнів (0,556), роздратування (0,517); 3) поведінкові – спосо-
би впливу: самопросування (0,753), ігнорування виконання власних 
професійних обов’язків (-0,701), навіювання (0,639), зараження 
(0,590), стимулювання через примус (0,584), ігнорування проблем уч-
нів (0,414), деструктивна критика (0,339). 

Отже, деструктивні педагогічні заходи імпліцитного психологіч-
ного впливу: 1) на когнітивному рівні – проявляються у сприйняття 
учнів, як таких, що швидше навчаються поганому, ніж хорошому; 2) 
на емоційному – проявляються у прояві негативних емоцій: гніву, ро-
здратування та прояві недоброзичливого ставлення до учнів; 3) на по-
ведінковому – проявляються у заходах, спрямованих на підтримку ди-
сципліни і розвиток відповідальності учнів, вибудовуванні навчально-
виховного процесу з ігноруванням виховних впливів, застосуванні 
критики як способу впливу на учнів. Заходи застосування імпліцитно-
го психологічного впливу вчителя на учнів в системі «вчитель-учень» 
представлено у зведеній таблиці 1. 

Таблиця 1  
Зведена таблиця заходів застосування імпліцитного  

психологічного впливу вчителя на учнів  
в системі «вчитель-учень» 

№
з
/
п 

Складові ім-
пліцитного 
психологіч-
ного впливу 
вчителя на 
учнів 

Заходи імпліцитного психологічного впливу вчителя 

Психолого-педагогічні Дисциплінарно-
педагогічні 

Деструк-
тивні не-
педаго-
гічні 

1 

Когнітивні 
(базові когні-
тивні струк-
тури та уста-
новки вчите-
ля, на які він 
опирається 
при здійсне-
ні імпліцит-
ного психо-
логічного 
впливу на 
учнів) 

- розуміння важливості 
гармонійного розвитку 
дитини; 

- визнання значущості 
власної думки учня та 
права на її висвітлен-
ня; 

- орієнтація на розви-
ток вмінь та навичок 
подолання склад-них 
навчальних проблем-
них ситуацій; 

- впевненість у можли-
вості попередження 
негативних вчинків 

- сприйняття учнів як 
таких, що можуть 
приносити розчару-
вання та викликати 
злість; 
- як егоїстичних і ви-
могливих; 
- які швидше навча-
ються поганому, аніж 
хорошому;  
- які є неслухняними: 
- визнання того, що 
професійна діяль-
ність вчителя руйнує 
його нервову систему; 
- орієнтація на прин-
цип діяльності, спря-

-
 сприй-
няття уч-
нів як не-
слухня-
них 
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учнів; 

- впевненість вчителя в 
досяг-ненні успіху в 
професійній діяль-
ності; 

- усвідомлення пер-
шочерго-вого значен-
ня потреб учня у нав-
чанні; 

- очікування поваги з 
боку учнів 

мований на уникнен-
ня заподіяння шкоди 
учням; 
- впевненість у пра-
вильності власних дій 
по відношенню до 
учнів  

2 

Емоційні 
(емоційні ре-
акції та пси-
хічні стани, в 
яких перебу-
ває вчитель 
при застосу-
ванні імплі-
цитного пси-
хологічного 
впливу на 
учнів) 

- захоплення та гор-
дість за своїх учнів; 
- задоволення від мо-
жливості працювати з 
дитиною та можливо-
сті зберегти «дитину в 
собі» 

- погіршення 
настрою; 

- прояв негативних 
емоцій від взаємодії з 
деякими учнями; 

- відчуття відсутності 
витримки по відно-
шенню до учнів 

- відчуття 
гніву і 
розд-
ратуван-
ня; 
- прояв 
недобро-
зи-
чливого 
ставлен-
ня до уч-
нів 

3 

Поведін-
кові (спо-
соби імплі-
цитного 

психологіч-
ного впливу 
за учнів) 

- наслідування дій та 
поведінки на власно-
му прикладі; 

- навіювання довірою 
та через зіставлення; 

- стимулювання через 
змагання та через за-
охочення; 

- комбінація 
навіювання довірою і 
наслідування; 

- комбінація 
навіювання довірою 
та емоційного зара-
ження. 

- стимулювання через 
покарання та через 
примус; 

- емоційне заражен-
ня;  

- навіювання через 
заборону та через 
зіставлення; 

 - наслідування вчи-
теля як взірця; 

- ігнорування пози-
тивних властивостей-
якостей учнів та ігно-
рування як неуваж-
ність до виконання 
домашніх завдань;  

- самоп-
росу-
вання; 
- ігнору-
вання 
(вико-
нання 
власних 
профе-
сійних 
обов’язків
, проблем 
учнів); 
- навію-
вання; 
- зара-
ження;  
 - стиму-
люва-ння 
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- самопросування; 

- комбінація самопро-
сування та стиму-
лювання через пока-
рання 

через 
примус; 
- деструк-
тив-на 
критика 

При здійсненні конструктивного імпліцитного психологічного 
впливу вчителя на учнів вчителю необхідно свідомо притримуватися 
конструктивної моделі поведінки, що базується на активізації устано-
вок, яка відбувається постійно завдяки впливу звичок, досвіду минулої 
поведінки тощо. Завдяки автоматизації навичок конструктивного ус-
відомлюваного прихованого професійного психологічного впливу, 
який з часом (приблизно через десять років, за визначенням 
Л. Елісєєвої) переходить на неусвідомлюваний імпліцитний рівень [2]. 
На цьому рівні психологічний вплив здійснюється вчителем автома-
тично, без осмислення, без обґрунтування його необхідності, плану-
вання. Для останніх дій необхідними передумовами можуть бути мо-
тивація та можливість обмірковування вчителем власних дій, що не 
завжди вбачається можливим в ситуаціях оперативної швидкої, об-
меженої в часі та засобах взаємодії з учнями. З метою навчання вчи-
телів застосовувати конструктивний професійний психологічний 
вплив як експліцитно так і імпліцитно доречно виробити в них уста-
новки (когнітивні схеми), які б накопичуючись в пам’яті вчителя, виті-
сняючись у неусвідомлювану її зону склали б базовий пласт досвіду, 
знань, вмінь та навичок його застосування. Такими установками мо-
жуть бути: 

1) активізація схеми самосвідомості, що передбачає форму-
вання установок-принципів по відношенню до прихованого профе-
сійного психологічного впливу (цілі застосування, вибір мішеней та 
засобів впливу тощо). Така активізація самосвідомості сприяє відмові 
вчителем від деструктивних форм впливу загалом; 

2) активізація установок (диспозиційна позиція) застосування 
професійного прихованого психологічного впливу – формування 
комплексу установок вчителя, завдяки яким він усвідомлює себе спра-
вжнім висококласним фахівцем. Розвиток цієї установки та її часте 
використання й вербальне вираження через певний час запускає фун-
кціонування сформованої когнітивної схеми в особистісній базі досві-
ду вчителя.  

Установки стосовно застосування прихованого професійного пси-
хологічного впливу вчителя на учнів, які сформувалися на основі без-
пореседнього особистісного досвіду вчителя, є більш доступними (да-
ють більші можливості впливу), ніж установки, які було сформовано 
непрямим шляхом (запозичення, за допомогою тренінгів, корекцій-
них заходів тощо) [3]. 
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Результати, отримані при проведенні факторного аналізу дали 
можливість розробити системну модель застосування вчителем ім-
пліцитного психологічного впливу на учнів молодшого шкільного віку 
в навчально-виховному процесі. Імпліцитний психологічний вплив 
здійснюється завдяки проходженню наступних стадій (фаз): форму-
лювання мети та визначення адресата впливу → асоціювання адресата 
впливу з конкретним, зафіксованим в пам’яті прототипом (образом) 
знайомої людини → утворення первинного образу адресата впливу на 
основі перенесення на нього психологічних властивостей-якостей та 
моделей поведінки сформованого прототипу → здійснення впливу → 
отримання результату. Системна модель застосування імпліцитного 
психологічного впливу вчителя на учня в системі «вчитель-учень» 
представлена на рисунку 1, в якій представлено поділ системи на дві 
частини – підсистему «вчитель» та підсистему «учень». 

Підсистема «вчитель» містить когнітивну, емоційну та поведінко-
ву складові імпліцитного психологічного впливу вчителя на учнів. Ко-
гнітивна складова включає такі компоненти: базові когнітивні струк-
тури (ціннісні орієнтації, та інтереси вчителя, набутий досвід взаємодії 
з учнями) та установки, на які він опирається при здійснені імпліцит-
ного психологічного впливу на учнів: 1) психолого-педагогічні (розу-
міння важливості гармонійного розвитку особистості, визнання зна-
чущості власної думки учня та права на її висвітлення, орієнтація на 
розвиток вмінь та навичок подолання учнями складних навчальних 
проблемних ситуацій, впевненість у можливості попередження нега-
тивних вчинків учнів; впевненість вчителя в досягненні успіху в про-
фесійній діяльності, усвідомлення першочергового значення потреб 
учня у навчанні та вихованні, очікування поваги з боку учнів); 
2) дисциплінарно-педагогічні (сприйняття учнів як таких, що можуть 
приносити розчарування та викликати злість, як егоїстичних і вимог-
ливих, які є неслухняними, установка на те, що професійна діяльність 
вчителя руйнує його нервову систему, орієнтація на принцип діяльно-
сті, спрямований на уникнення заподіяння шкоди учням, впевненість 
у правильності власних дій по відношенню до учнів); 3) деструктивні 
непедагогічні (сприйняття учнів як неслухняних).  

Когнітивна складова активізує схему самосвідомості та установок 
на здійснення професійної діяльності, впливає емоційну складову ім-
пліцитного психологічного впливу і значимо визначає її, а разом ког-
нітивна та емоційна складові визначають поведінку вчителя, який 
прагне діяти так, щоб досягати цінних для нього результатів впливу і 
уникати ситуацій, які не відповідають його уявленням про бажаний 
результат імпліцитного психологічного впливу на учнів в навчально-
виховному процесі.  

Емоційна складова імпліцитного психологічного впливу вчителя 
на учнів може бути охарактеризована через: наявність переживання 
задоволення від зусиль, що спрямовуються на досягнення результату  
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Рис. 1. Системна модель застосування імпліцитного психологічного  

впливу вчителя на учнів в системі «вчитель-учень» 
 



Актуальні проблеми психології…, том 7, випуск 49 

86 
 

впливу та на особливості емоційних реакцій, які демонструє вчитель 
при зустрічі з труднощами і невдачами. Відповідно до розробленої си-
стемної моделі імпліцитного психологічного впливу вчителя на учнів 
до психолого-педагогічних емоційних реакцій при здійсненні впливу 
відносяться: захоплення та гордість за своїх учнів, задоволення від 
можливості працювати з дитиною та можливості зберегти «дитину в 
собі»; до дисциплінарно педагогічних – погіршення настрою, прояв 
негативних емоцій від взаємодії з деякими учнями, відчуття відсутно-
сті витримки по відношенню до учнів; до деструктивних непедагогіч-
них – відчуття гніву і роздратування, прояв недоброзичливого став-
лення до учнів. 

Поведінкова складова імпліцитного психологічного впливу вчи-
теля на учнів являє систему поведінкових актів, спрямованих на зміни 
в особистісних структурах учнів і включає наступні способи впливу: 1) 
психологічно-педагогічні способи впливу – стимулювання через зма-
гання та через заохочення, наслідування дій та поведінки на прикладі 
вчителя, навіювання довірою та через зіставлення, комбінація навію-
вання довірою і наслідування, комбінація навіювання довірою та емо-
ційного зараження; 2) дисциплінарно-педагогічні способи впливу: 
стимулювання через покарання та через примус, емоційне зараження, 
навіювання через заборону та через зіставлення, наслідування вчите-
ля як взірця, ігнорування позитивних властивостей-якостей учнів та 
ігнорування як неуважність до виконання домашніх завдань, самопро-
сування, комбінація самопросування та стимулювання через покаран-
ня; 3) деструктивні непедагогічні способи впливу: самопросування, іг-
норування (виконання власних професійних обов’язків, проблем уч-
нів), зараження негативними емоціями, стимулювання через примус, 
навіювання відповідальності, деструктивна критика. 

Результатом застосування імпліцитного психологічного впливу 
вчителя на учнів в навчально-виховному процесі вбачається зміна під-
системи «учень», а саме: когнітивної (в уявленнях про здібності, знан-
ня, вміння, навички, відповідність очікуванням дорослих, соціальну 
значимість тощо), емоційної (у внутрішньому самопочутті, настрої, са-
моповазі, самокритичності, самоприниженні тощо) та поведінкової (у 
прагненнях досягати успіхів у навчанні та інших видах діяльності, бути 
зрозумілим, завойовувати симпатії, повагу, підвищувати власний статус 
тощо або бажання залишатися непомітним) складових психіки учня. 

В системній моделі застосування вчителем імпліцитного психоло-
гічного впливу на учнів в системі «вчитель-учень» показано стрілоч-
ками показано зв’язок між підсистемами та їхніми компонентами. 

 
3. ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ  
ДОСЛІДЖЕНЬ 

Системна модель застосування імпліцитного психологічного 
впливу вчителя на учня в системі «вчитель-учень» містить наступні 



Россова М.М. 

87 
 

складові: 1) в підсистемі «вчитель» – когнітивну (базові когнітивні 
структури (ціннісні орієнтації, та інтереси вчителя, набутий досвід 
взаємодії з учнями) та установки, на які він опирається при здійснені 
імпліцитного психологічного впливу на учнів), емоційну (емоційні ре-
акції та стан, в яких перебуває вчитель при застосуванні цього виду 
впливу на учнів) та поведінкову (способи імпліцитного психологічного 
впливу за учнів) з окресленням психолого-педагогічних, дисципліна-
рно-педагогічних та деструктивних непедагогічних особливостей; 2) в 
підсистемі «учень» окреслено особистісні зміни в когнітивній (в уяв-
леннях про здібності, знання, вміння, навички, відповідність очіку-
ванням дорослих, соціальну значимість тощо), в емоційній (у внутрі-
шньому самопочутті, настрої, самоповазі, самокритичності, самопри-
ниженні тощо) та поведінковій (у прагненнях досягати успіхів у на-
вчанні та інших видах діяльності, бути зрозумілим, завойовувати сим-
патії, повагу, підвищувати власний статус тощо або бажання залиша-
тися непомітним) складових психіки учня. Перспективи подальших 
розвідок пов’язані з розробкою заходів, спрямованих на розвиток у 
вчителів знань, умінь і навичок використання прихованого професій-
ного психологічного впливу учителем при виконанні професійних 
обов'язків, а також з проведенням емпіричних досліджень змін особи-
стісних конструктів психіки учнів в умовах застосування учителем по 
відношенню до них імпліцитного психологічного впливу. 

 
Список використаних джерел 

1. Наследов А. Д. Математические методы психологического исследования. Ана-
лиз и интерпретация данных : учебное пособие. 4-е изд., стереотип. Санкт-
Петербург : Речь, 2012. 392 с. 

2. Елисеева Л. А. Социально-философский анализ неявного знания профессио-
нала (на примере сотрудника оперативных подразделений МВД) : дис... канд.. 
философ. наук : 09.00.11. Архангельск, 2011. 184 с. 

3. Семечкин Н. П. Психология социального влияния. Санкт-Петербург : Речь, 
2004. 304 с. 

 
Spysok vykorystanykh dzherel 

1. Nasledov A. D. (2012). Matematicheskiye metody psikhologicheskogo issledovaniya. 
Analiz i interpretatsiya dannykh : uchebnoye posobiye [Mathematical methods of 
psychological research.  Data Analysis and Interpretation: A Tutorial]. 4-e izd.. ste-
reotip. Sankt-Peterburg : Rech. 392 s. [in Russian]. 

2. Eliseyeva L. A. (2011). Sotsialno-filosofskiy analiz neyavnogo znaniya professionala 
(na primere sotrudnika operativnykh podrazdeleniy MVD) : dis... kand.. filosof. nauk 
: 09.00.11 [Socio-philosophical analysis of the implicit knowledge of a professional 
(for example, an employee of the operational units of the Ministry of Internal Af-
fairs): disc ... candidate. philosopher. Sciences : 09.00.11]. Arkhangelsk. 184 s. [in 
Russian]. 

3. Semechkin N. P. Psikhologiya sotsialnogo vliyaniya [Psychology of Social Influence]. 
Sankt-Peterburg : Rech. 2004. 304 s. [in Russian]. 

 
 



Актуальні проблеми психології…, том 7, випуск 49 

88 
 

Mariia Rossova 
MODEL OF APPLICATION OF IMPLICIT PSYCHOLOGICAL  
INFLUENCE OF TEACHER ON ELEMENTARY SCHOOL PUPILS 

The article are presented the results of empirical study of the measures of the use of 
implicit psychological influence of the teacher on the elementary school pupils. The psy-
chological-pedagogical, disciplinary-pedagogical and destructive pedagogical measures of 
the implicit psychological influence of the teacher on the students are revealed. It is stated 
that the implicit psychological impact is due to the passage of the following stages (phas-
es): formulation of the purpose and determination of the addressee of the impact, associat-
ing the addressee of the impact with a specific prototype (image) of a familiar person, the 
formation of the primary image of the addressee of the impact on the basis of transfer to it 
psychological properties-qualities and behavior patterns of the formed prototype, the im-
pact, the result. The cognitive, emotional and behavioral components of the teacher's im-
plicit influence on pupils are described. It is stated that the model of application of implicit 
psychological influence of the teacher on the pupilin the system "teacher-pupil" contains: 
in the subsystem "teacher" - basic cognitive structures (value orientations and interests of 
the teacher, gained experience of interaction with students) and the settings on which it 
relies in the implementation of implicit psychological influence on students, emotional re-
actions and states in which the teacher is in the application of this type of influence on stu-
dents and ways of implicit psychological influence on students with the definition of psy-
chological and pedagogical, discipline plinar-pedagogical and destructive non-pedagogical 
features; and in the subsystem "pupil" - personal changes in the constituents of the stu-
dent's psyche: in the ideas of abilities, knowledge, skills, attitudes, expectations of adults, 
social significance, etc., in inner state of health, mood, self-esteem, self-criticism, self-
humiliation, etc. in success in learning and other activities, be clear, win sympathy, respect, 
improve one's status, etc., or desire to remain unnoticed. 

Keywords: implicit psychological impact the teacher-student system; measures 
of implicit psychological influence; model of the implicit influence of the teacher on the 
pupils. 

 
Россова М.М. 
МОДЕЛЬ ПРИМЕНЕНИЯ ИМПЛИЦИТНО ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО 
ВОЗДЕЙСТВИЯ УЧИТЕЛЯ НА УЧАЩИХСЯ  
МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

В статье представлены результаты эмпирического изучения мер использова-
ния имплицитно психологического воздействия учителя на учащихся младшего 
школьного возраста. Выявлены психолого-педагогические, дисциплинарно-
педагогические и деструктивные педагогические мероприятия имплицитно психо-
логического воздействия учителя на учащихся. Отмечено, что имплицитный психо-
логическое воздействие осуществляется благодаря прохождению следующих ста-
дий (фаз): формулировка цели и определения адресата воздействия, ассоциирова-
ние адресата воздействия с конкретным, зафиксированным в памяти прототипом 
(образом) знакомого человека, образование первичного образа адресата воздей-
ствия на основе переноса на него психологических свойств-качеств и моделей пове-
дения сформированного прототипа, оказания влияния, получение результата. Опи-
саны когнитивную, эмоциональную и поведенческую составляющие имплицитного 
воздействия учителя на учащихся и модель применения имплицитно психологиче-
ского воздействия учителя на ученика в системе «учитель-ученик». 

Ключевые слова: имплицитное психологическое воздействие; система 
«учитель-ученик»; меры имплицитно психологического воздействия; модель 
имплицитного воздействия учителя на учащихся. 


