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УДК 378.4.091.12.011.3–051:17.023.36
ДЕЯКІ МІРКУВАННЯ ЩОДО ПЕДАГОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ 

ВИКЛАДАЧА ЗВО
 

Н.К. Черно, 
Одеська національна академія харчових технологій, м. Одеса

В умовах тривалої економічної й моральної кризи ефективність вихов-
ного впливу викладача знижується, оскільки на нього покладається подвійне 
завдання: він покликаний не лише формувати особистість майбутнього фахі-
вця, розвивати основи його загальнолюдської та професійної культури, але й 
зберігати та захищати особистість від моральної деградації. Викладач вищої 
школи повинен брати на себе відповідальність за утвердження норм і 
цінностей педагогічної культури як у своїй професійній діяльності, так і в 
оточуючому його соціальному середовищі [1].

Для успішного виконання своїх функцій викладач має бути організато-
ром, оратором, аналітиком, психологом, висококомпетентним фахівцем у 
своїй галузі, ерудитом в інших галузях знань. Також викладач повинен мати 
талант, природні здібності. Від нього вимагаються великі розумові, фізичні, 
часові й емоційно-вольові затрати. Викладач ВНЗ має бути творчою особис-
тістю, оскільки підготувати майбутнього творчого фахівця може лише творча 
особистість [1,2].

Описуючи складові педагогічної культури викладача, 
В.О. Барабанщиков дослідник виділяє наступні: педагогічну спрямованість 
особистості; психолого-педагогічну ерудицію й інтелігентність; педагогічне 
спілкування й поведінку; педагогічну майстерність; систему професійно-
педагогічних якостей; уміння поєднувати педагогічну й наукову діяльність; 
моральну чистоту; гармонію раціонального й емоційного; вимогливість; пот-
ребу в самовдосконаленні [2].

Для становлення студента як особистості вагу має не тільки, зміст того, 
що говорить педагог, скільки морально-духовне багатство цього педагога.

Тривалий час дискутується питання про сутність такої якості людини, 
як інтелігентність Тому тлумачні словники нерідко ототожнюють інтелігент-
ність з освіченістю. Однак останнім часом трактування цього поняття дещо 
розширено. Педагоги всіх рівнів, а передусім педагоги вищої школи, мають 
формувати в собі почуття інтелігентності. Інтелігентність – це дзеркало душі 
й розуму вихователя, взірець для наслідування. Вона має виступати 
показником морально-духовного ідеалу для тих, хто нас оточує. Високе 
звання професора, доцента, викладача ВНЗ пов’язується з інтелектуальною і 
моральною довершеністю людини, з найвищим проявом професіоналізму у 
своїй галузі. Тому інтелігентність, безумовно, є стрижнем становлення 
педагогічної майстерності викладача.

Прояв педагогом своїх життєвих ідеалів особливо важливий у наш час, 
коли у зв’язку з історичними змінами, соціальними катаклізмами зникли 

м. Одддддееееесссааааа

ефектттиииииииввнннннііііістттттььььь вввввииииихов-
поклааааддддддддааааааааається подддддвввввііійййййнннне 

истість мааааааааайййййййббббббббутнього ффффааааахххххііііі---
профффеееееееесссссссссіііііййноїїїїїїї кккккууууууууультури, але ййййййй 

ної дегррррраааааааадддддддддааааааааацццццццццііііііііїїїїїїїїї....... ВВВикклллллллааааааааадддддддддаааааааааччччччччч ввввввввииищої 
льність за утверддддддддджжжжжжжжжеееенняя нннннннннооорм і

воїй ппррррррррроофффффффффееееееееесссссссссііііійній діялллллллллььннннннннності, так і
вищі [1].

їх фуууннннннннкккцій вииииииииикклллллллладддддаааааччч   ммммммммаааааааааєєєєєєєєє  ббббббббууууууутти орга
ихологоммммм,,, ввввиииисокоооокккккккккооомммммпппппетентним ф

х галузях знаннннннььььььь. ТТТТакоооооожжжжжжжжж вввввикладач п
Від нньььььььоогггггоооо вимммммааааагггаааааюююююютттттььссссяяя вввввввввеееллллллллликі ро

ві затрати. ВВВВВииииккккккклллллааадддддааач ВНННННЗЗЗЗЗ  мммммммммає бути
увати  мммммммммаааааааааййййййййбббббббббууууууууутттттттттнннньоооооггггго тттттвворчого фахівц

склллллллллаадддддддддові пеееееееееддддддддаааааааааггогіііііччччччннннної 
щиков досллллллллліідддддддддннннннннник виділяяяяяяяяє наступні

; психолого-пппеееееееееддддааааааагггггггогічнуууууу ееееееерррррррррууууудицію
ння ййй ппппповедінку; пппппппппеееееееееддддддддааааггггоооггггііііііііічччччччччннну ма

огічнииххххх яяяякккккоостей; уміння поєднуват
ральнууууу чччччиииииссссстотуууу;;;;;;  гггггггггаааааааарррррррррмммммммммооонію раціонал

ребу в ссссссааамммммооооовввдддддосссскккккооооонннннннаалеееееннннннннннннннннніііііі [2].
ДДДДДлллля стттааааанноооовввввввлленняяяя  сстттттттттууууудента

щщщщщооооо гоооооооввввворить пееееедддддагггггоооооггггг, сссскккккііііільки
ТТТТрррррииииивалий чааааассссс дддддискут

як інтелллллііііігггееееенннннтність Тому
нннннііість з освввввіііііччеееееннннністю. О
ррррррозззззшшшшширено. ППППППППедаго
фффффорррррммммууууувввввати в собі
й рооозззззуууууууууммму ви
показником
зззззвввввання п
морал
свої
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звичні ідеали, а нові, ще не утвердилися повною мірою. Залишати молоде 
покоління без істинних взірців – означає підштовхувати його до стану 
розчарування, пасивності, духовної деградації [3-6].
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