
мисленням та інтуїцією, морально-естетичним ставленням до 
життя, глибоким переконанням і твердою волею. 

Як бачимо, найчастіше серед структурних компонентів 
педагогічної культури називають: 

• особистісні якості; 
• професійні знання; 
• професійні уміння; 
• педагогічний досвід; 
• творчий підхід до вирішення педагогічних завдань. 
Велике значення мають особистісні характеристики ви

кладача ВНЗ, оскільки мета підготовки майбутнього фахівця з 
вищою освітою передбачає формування в нього професійно 
значущих ссобистісних якостей. Викладач має демонструвати 
не тільки зразки науково-педагогічної діяльності, а й певні яко
сті особистості, які мають таке саме важливе значення, як і його 
професійні знання і вміння. Цим пояснюється підвищення ви
мог до професіоналізму особистості сучасного викладача. Ви
кладач мовби відтворює себе у своїх студентах. Вони перейма
ють від нього не тільки професійно-наукові знання, а й уроки 
життя, професійний досвід, моральні і життєві цінності, погля
ди та переконання, манеру поведінки, спосіб мислення, окремі 
звички тощо. 

Особистісне, переконливе, захоплююче ставлення ви
кладача до навчального матеріалу посилює його вплив на сту
дентів, викликає у них інтерес до нього. Через це до зовнішніх 
складників іміджу викладача також відносять виконання ним 
вимог щодо педагогічного спілкування, дотримання правил по
ведінки, норм етикету в процесі сумісної професійної діяльнос
ті (форма звертання, манера спілкування і навіть форма ділово
го одягу - все це є нормами ділового етикету). 

Однак слід зазначити, що зовнішній складник іміджу ви
кладача не повинен розходитись із внутрішнім боком - рівнем 
його духовного розвитку, який проявляється у системі цінностей 
(загальнолюдських, національних, громадських та ін.). 

Педагогічна культура викладача ВНЗ є джерелом про
яву його наукової і загальної ерудиції, педагогічної майстерно
сті, культури мовлення і спілкування, духовного багатства, про-
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явом його творчої індивідуальності як віддзеркалення результа
ту постійного самовдосконалення і саморозвитку. На наш по
гляд, педагогічна культура є гармонією культури творчих 
знань, творчої дії, почуттів і спілкування. 

Н. А. Сорока, канд. психолог. наук, доц. 
Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого 

ЗНАЧУЩІСТЬ ПЕДАГОГІЧНОГО ТАКТУ 
У ПРОФЕСІЙНІЙ КУЛЬТУРІ ВИКЛАДАЧА 

ВИЩОЇ ШКОЛИ 

Стратегія розвитку освіти в Україні передбачає карди-
нальне реформування всієї освітньої системи. Тому нині педагог-
ичною наукою ведеться пошук нових моделей організації на-
вчально-виховного процесу, які дозволять утвердити якісно нові 
взаємини між суб'єктами навчання. Освітня парадигма спрямова-
на на гуманізацію навчання та активізацію пізнавальної діяльності 
і самостійної роботи студента, що забезпечить інтенсивне оволо-
діння комплексом знань, умінь і навичок. її метою є гармонійний 
розвиток особистості майбутнього фахівця. Процес навчання має 
бути зорієнтований на розвиток здібностей, креативних можливо-
стей особистості студента навчатися впродовж усього життя. Мо-
дернізація системи освіти висуває питання формування професій-
ної культури викладача на одне з перших місць. 

Характерною ознакою професіоналізму викладача є пе-
дагогічний такт. Це поняття включає професійну психолого-
педагогічну особливість поведінки викладача у відносинах зі 
студентами, яка відповідає цілям і завданням виховання та про-
являється у його творчій діяльності. Педагогічний такт перед-
бачає відповідне ставлення до студентів, уміння в кожному 
конкретному випадку знаходити правильну лінію поведінки. 

Педагогічний такт — це педагогічно грамотне спілкуван-
ня в складних педагогічних ситуаціях, уміння знайти педагогіч-
но доцільний і ефективний спосіб впливу, відчуття міри, швид-
кість реакції, здатність швидко оцінювати ситуацію і знаходити 
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оrrтималоне ріше1шя. 
Педагогічний такт також проявляється в умінні керува

ти своїми почуrгями, не втрачати самовладання, емоційної врі
вноваженості у лосднапні з високою принциповіс-nо та вимог

ливістю, з чуйним людяним ставленням до студента. Він вима
гає критичності й самокритичності в оцінці своєї праці, нетер
пимості до шаблону, формалізму, застою думки і справи, до 
бюрократизму і пихи, поваги. Педагогічний такт реалізусться 

через мову і стиль поведінки. 
Суn1ість педагогічного такту nолягає в педагогічно до

цільному ставленні та впливі nедагога на студентів, у вмінні 

налагоджувати nродуктивний стиль спL'lКування. 
Освовні показники педагогічного такту науково-

nедагогічного працівника: 
• людяІІість без зарозумілості~ 
• вимогливість без бруrальності та причепливості; 
• педагогічний уплив без наказів, навіювань, попере

джено, без nриниження особистої гідності студеtгга; 

• уміння висловлювати розnорядження, вказівки та 
прохання без зухвалості, зарозумілості; 

• уміння слухати сnіврозмовника, не nроявляючи бай
дужості та зверхності; 

• урівноваженість, са.\tовладання і діловий тон спілку
вання, без дратівливості та сухості; 

• простота в спілкуванні без фамільярності та rtані

братства, nоказухи; 
• nринциповість і наполегливість без уnертості~ 
• уважність, чутливість і емпатичність без їх підкрес-

лення~ 

• гумор без посміху; 

• скромність без удаваності. 

Удосконаленню педагогічного такту науково-nедагогіч

ного працівника сприяє так званий соціальний іtгrелект, який 
трактують як особлнву індивідуальну рису, що дає змогу розу
міти студевта, усвідомлювати мотивацію його nоведінки, розпі
знавати найсуrгєвіwі риси індивідуальності . Ця якість проявля
ється як: 
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nросоціальна сnрямованість, готовність до співnраці, 
особиста зацікавленість у добробуті інших~ 

- соціальна ефективність як очікування успіху в 
розв'язанні міжособистісних проблем; 

- емnатичюtй itrrepec та особисте співчугrя, які забезпе
чукm, декодування невербал:ьних ознак емоційних nереживань~ 

- адекватне визначення ціннісних ·аспектів ставлення 

до себе й до інших. 
Оrже, педагогічний такт виховують, його набувають ра

зом із nедагогічною культурою і він nроявлясться в nедагогіч
ній діяльності. Він є показником зрілості науково-педагогічного 
працівника як майстра свосї сnрави. Це великий засіб, за допо
r.юrою якого студентів можна перетворити на своіХ сnільників 

чп, навnакн, суnерн~tЮв. 
Педагог у ВНЗ nови11ен працювати над формуванням 

власного педагогіч ного такту й nостійно його вдосконалювати. 
Як немає межі досконалості, так і немає межі nрояву різномані
тних і багатограшІИх аспектів педагогічного такту. 

Якщо раніше студенти nогоджувалися !fЗ nозицію підпо
рядкованого, то тепер вони nparнyrь до сшуації сnівпраці, яка 

nередбачає певні вимоги до організації сnілкування: діалогіч
ність, взаємну довіру, реальний психологічний контакт, здатнJсть 

науково-nедагогічного nрацівника відмовитися від дикта'І)' й пе
рейти до взаємодіі. Обов'язковою вимогою студентів є наявність 
педагогічного такту, який nроявляється у зовнішньо~f)' вигляді 
науково-педагогічного працівника, тоні сnілкування, самов.1а

данні, умінШ без грубощів досягти бажаних результатів. 

Ж. В. Чеоtr~аа.лова, конд. юрид. наук, а:и:т 
Нац .. юрид. )111-m ім. Ярослава Мудрого 

КУ ЛЬ ТУР А ОСОБИСТОСТІ ВИКЛАДА ЧА 
ТА ЇЇ СЮІАДОВІ 

Глибокі соціальні й економі•rні зрушення, що відбува
ються на межі третього тисячоліття в Україні, сnонукають до 
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