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ПЕДАГОГ М АЙБУТНЬОГО -  СТУДЕНТСЬКІ РОЗДУМИ

У сучасному світі все частіше можна зіткнутися з проблемою, який 
же має бути справжній педагог та як змінюється його роль з роками. 
Надзвичайно важливим є процес вдосконалення педагогічної роботи, адже 
сучасна вища освіта України постійно оновлюється і тому слід іти в ногу з 
часом як педагогам, так і студентам. Зараз відбуваються важливі 
перетворення у освітній сфері і тому постає питання удосконалення 
професійної підготовки педагогів.

Аналіз досліджень засвідчує неабиякий інтерес науковців до 
підготовки педагогів професійного навчання у закладах вищої освіти. 
Інформацію на дану тему можемо почерпнути у дослідженнях 
В. Андрущенка, П. Атутова, С. Батишева, В. Безрукова, Е. Зеєра, І. Зязюна, 
В. Кременя, В. Ледньова, Н. Ничкало, та інші.

Українськими та зарубіжними вченими було досліджено 
формування професійних якостей педагога, застосування різноманітних 
прийомів та методів виховання та навчання у закладах вищої освіти. 
Зокрема цими дослідженнями займалися: А. Алексюк, Р. Гуревич, О. Нови
ков, Л. Божович, А. Маркова.

Педагогічна практика посідає важливе місце у процесі формування 
особистості педагога. Цій проблемі присвячено праці Ф. Гоноболіна,
О. Щербакова, Е. Гришина, Н. Кузьміної, В. Сластеніна, Л. Спіріна та ін.

Але дослідження, які б були присвячені саме тому, який же має бути 
педагог майбутнього не втратять свою актуальність.

Метою статті є встановити які професійно значимі якості повинні бути 
притаманні педагогу майбутнього саме з точки зору студентів; підібрати 
вислови відомих людей про педагогічну професію.

Педагогічна робота складна, відповідальна, але разом із тим почесна і 
надзвичайно важлива. Як стверджував відомий український педагог, 
заслужений учитель Василь Сухомлинський: «Учитель -  одна з
найдавніших професій, місія якої -  працювати на майбутнє!» [3].

Але педагог -  це не просто фахівець, який повідомляє факти і правила, 
це той, хто знає свій предмет достеменно, і розуміє, що саме здобувачі 
освіти можуть вивчити самостійно, а в чому їм потрібна допомога для більш 
глибокого опанування предмета.

Яким же має бути майбутній педагог на думку студентів? Перш за все 
у нього повинні бути наявні такі професійно значимі якості як:
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-  гуманність -  любов до дітей, вміння поважати їхню людську 
гідність, потреба і здатність подавати кваліфіковану педагогічну допомогу в 
їхньому особистішому розвитку;

-  справжня інтелігентність (інтелект, ерудиція, висока культура 
поведінки);

-  правдивість, справедливість, порядність, чесність, гідність, 
працьовитість, самовідданість;

-  інноваційний стиль науково-педагогічного мислення, готовність 
до формування нових цінностей і прийняття творчих рішень;

-  любов до предмета, який викладається, потреба в знаннях, у 
систематичній самоосвіті;

-  здатність до між особового спілкування, ведення діалогу, 
переговорів; наявність педагогічного такту, що визначає стиль поведінки 
педагога, спричиняє впевненість учнів у його доброзичливості, чуйності, 
доброті, толерантності.

Одну з головних ролей, на думку студентів, відіграють манери 
педагога. Вони повинні бути природними і невимушеними. На це звертає 
особливі увагу К. Д. Ушинський [7].

Стиль, переконання і погляди педагога мають бути гуманістично 
спрямованими. Відомий лозунг медпрацівників “Не зашкодь” можна також 
віднести і до професії педагога. Навіть погляд важить надто багато для 
здобувачів освіти, щоб його ігнорувати. Педагог не має права зашкодити 
психіці дитини ні поглядом, ні жестом, ні мімікою, ні словом. Так, 
І. Я. Франко написав спогад, присвячений вчителю гімназії, де він нав
чався, Е. Турчинському. У фрагменті його розповіді є такі рядки: 
“Радість, смуток або гнів ми розуміли швидше з його очей, обличчя, 
рухів, ніж з його слів. І треба було бачити, як з появою задоволеної 
усмішки на його обличчі, прояснювалися обличчя його учнів, весь клас 
охоплювався радістю” [7]. Спираючись на сучасні технології та сучасні 
методи навчання, педагог майбутнього повинен не тільки володіти 
книжковою інформацією, а й опановувати сучасну техніку, за допомогою 
якої подавати навчальну інформацію цікавіше та доступніше. Доцільним 
є використання такого наочного методу, як ілюстрація. На думку 
студентів результативність ілюстрації залежить від методики показу. 
Значна кількість ілюстрацій відволікає студентів від з ’ясування суті 
явищ, що вивчаються. В окремих випадках доцільно використовувати 
роздатковий матеріал (фотографії, презентації, таблиці).

Отже, майбутній педагог -  це перш за все наставник, оскільки має 
бути дзеркалом добрих звичаїв. Педагог майбутнього повинен 
демонструвати власним прикладом і досвідом ті цінності, які він виховує у 
молоді.

Найкращі педагоги завжди мали не тільки високу зацікавленість до 
предмета, який вони викладають, а й добре розумілися на ньому. Ця риса 
стає дедалі нагальнішою в часи, коли більше використовуються 
комп’ютери і пошукові системи. Адже педагоги повинні допомагати 
зрозуміти і проаналізувати інформацію, яка береться з інтернету.
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Обов'язковим завданням для педагога майбутнього є навчити 
здобувачів саморозвитку -  досліджувати самостійно факти і вчитися їх 
використовувати.

Таким чином, провівши певні аналітичні дослідження, ми з’ясували 
яким бачать студенти педагога майбутнього. У педагогічній діяльності 
особистість учителя відіграє важливу роль, тому слід зазначити, що 
формування у майбутніх педагогів не тільки професійних, а й професійно -  
особистісних якостей нині набувають все більшого значення. Також стає 
очевидним факт взаємозв’язку педагога із сучасними технологіями, які нині 
широко використовуються в освітньому процесі.
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