
230 

Таким образом, обращение к традициям и культуре народа будет 
способствовать эффективному развитию процесса социально-нрав-
ственного воспитания детей, т. к только в народной педагогике встреча-
ется такое многообразие средств и факторов этого вида воспитания: при-
рода, игра, слово, труд, общение, традиции, религия, искусство.  

 
Хавіна І. 

НТУ «ХПІ» 

ОСОБИСТІСНІ ЯКОСТІ СУЧАСНОГО ВИКЛАДАЧА  

В ПЕДАГОГІЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 

Усі особисті якості сучасного викладача взаємопов’язані й однаково 
важливі. Він повинен мати інтерес до своєї професії, педагогічні нахили й 
покликання. Інтерес до професії відбивається в позитивному емоційному 
ставленні до студентів, у прагненні постійно вдосконалювати свої педа-
гогічні знання й навички. Викладач повинен мати стійке бажання присвя-
тити себе педагогічній діяльності, оскільки не може педагог бути успіш-
ним, якщо він байдуже ставиться до своєї професії. Одними з найважли-
віших якостей викладача вважають його педагогічний обов’язок і відпо-
відальність, оскільки ці якості вимагають дотримання професійної честі й 
моралі, а вищий вияв цього – самовідданість педагога. Ці якості форму-
ють авторитет викладача, без якого студенти не визнаватимуть інтелекту-
альну та моральну сили й переваги педагога. Авторитетний викладач по-
винен бути ерудованим, толерантним, принциповим, справедливим, від-
повідальним, має гідно поводитися, бути бадьорим, життєрадісним, при-
вітним, стриманим, привабливим не тільки зовні, але й внутрішньо.  

Важливими для сучасного викладача є такі якості, як педагогічні зді-
бності, педагогічна культура й майстерність, професійно-педагогічна 
компетентність і техніка, педагогічна творчість. Професіоналізм – якість 
педагога, без якої він не може продуктивно, грамотно розв’язувати соціа-
льні, професійні й особистісні завдання. Педагогічна культура забезпечує 
вдосконалення навчально-виховного процесу й самовдосконалення само-
го педагога та охоплює такі компоненти, як етика, ерудиція, культура мо-
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влення, спілкування, загальна культура, духовне багатство, прагнення до 
самовдосконалення. Чим вищою є професійна культура викладача, тим 
більш різноманітною й ефективною буде його взаємодія зі студентами, 
що надасть змогу викладачеві піднятися до вершин педагогічної майсте-
рності. Педагогічна майстерність – це синтез наукових знань, умінь, на-
вичок, методичного мистецтва й особистих якостей викладача, які ґрун-
туються на його високому фаховому рівні, високій загальній культурі та 
педагогічному досвіді. Ця якість є результатом багаторічного педагогіч-
ного досвіду та творчого саморозвитку й вимагає постійної праці над со-
бою, опановування нових досягнень педагогічної теорії навчання й вихо-
вання, формування чіткої професійної позиції. 

Сучасний викладач невтомно повинен розвивати педагогічну техні-
ку, яка передбачає наявність певних умінь педагога, умінь поводження, 
володіння емоціями, культури мовлення, знань основ психотехніки для 
розуміння власного психічного стану, емоційного стану колег і студентів, 
а також спроможність адекватно реагувати та впливати на ці явища. Ви-
кладач повинен бути здатним до педагогічної творчості, яка є невичерп-
ним джерелом ініціативи педагога, його активності, інновацій і дасть 
змогу дохідливо, цікаво і зрозуміло викладати навчальний матеріал. Без 
усіх цих якостей неможливо стати найкращим педагогом, тому кожному 
сучасному викладачеві потрібно постійно розвивати й удосконалювати ці 
якості, бо педагог – визначальна фігура системи освіти. 
 

Черняева А. 
УО «ВГУ им. П. М. Машерова» 

ЭМПИРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СТРАХОВ  
ДЕТЕЙ С ТРУДНОСТЯМИ В ОБУЧЕНИИ,  

НАХОДЯЩИХСЯ В УСЛОВИЯХ МАТЕРИНСКОЙ ДЕПРИВАЦИИ 

В старшем дошкольном и младшем школьном возрасте у детей фор-

мируется опыт межличностных отношений, основанный на умении ре-

бенка принимать и играть роли, предвидеть и планировать действия дру-

гого, понимать его чувства и намерения. Ситуация угрозы вызывает эмо-


