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Ефективність і результативність навчально-виховного процесу у вищій школі у вирішальній 
мірі залежить від двох ключових осіб – викладача та студента. У масиві наукових розробок у цій 
галузі превалює проблематика, що стосується переважно тем, котрі досліджують вплив викладача 
на студента у контексті пошуків найефективнішої методики викладання, психолого-педагогічних 
підходів у роботі із студентами, врешті проблем пов’язаних із підготовкою викладача-фахівця 
вищої школи [6; 7; 9]. Разом з тим не підлягає сумніву, що процеси навчання і виховання можуть 
бути повноцінними лише тоді, коли вони є взаємними, коли навчається і виховується не лише 
студент, а й викладач. Педагогічний процес розглядається як спільна діяльність, діалог 
рівноправних учасників і таким чином переводиться на рівень міжособистісних стосунків. 
Викладач є посередником між студентами та навчальним матеріалом, засвоєння цього  матеріалу 
відбувається безпосередньо у процесі навчання, тому викладач повинен бути готовим до 
виконання ролі порадника, помічника, консультанта, комунікатора, партнера. Очевидно, що 
особистість людини залежить від виховання, від того, які цінності буде закладено в неї. 
Найбільший вплив на характер людини справляє родина, але не менш важливий, а в деяких 
випадках навіть більш значний вплив здійснює викладач. Тож, саме на викладачі лежить 
відповідальність за те, яким буде наше наступне покоління, тому дуже важливо знати яким має 
бути сам викладач, для того щоб виховати гідну людину суспільства. Успішному виконанню таких 
завдань сприяє наявність у нього таких якостей як схильність до лідерства, готовність прийти на 
допомогу, доброта, вміння активізувати почуття відповідальності. Отже, особистість викладача 
вищої школи волею неволею є в центрі уваги студентів. Відтак для нього вельми актуальним 
елементом коригування своїх взаємин із студентами не лише у дидактичній площині, але й суто 
міжособистісних взаєминах, що невід’ємні від загального навчально-виховного процесу є 
критичний погляд на свою персону збоку. Не кожному це до вподоби, проте є корисним навіть з 
огляду на власне самовдосконалення. Актуальність цієї проблеми на сучасному етапі годі 
переоцінити адже навколишній світ дуже динамічний, а студенти виступають одними із 
найкращих його рефлекторів, що неодноразово підтверджував історичний досвід. Тому не дивно, 
що в останні роки у психолого-педагогічних, соціологічних дослідженнях все більшу увагу 
надають вивченню так би мовити внутрішньому світу студентської молоді, її рефлексій на 
оточення, у тому числі і на викладацький корпус [1; 2; 3; 4]. 

У пропонованій розвідці поставлено за мету з’ясувати чинники, які впливають на 
формування образу викладача вищої школи у студентському середовищі, притаманні йому 
позитивні і негативні якості, а відтак  конструювання його ідеального образу очима студентів. Для 
виконання поставленого завдання було застосовано метод міні-анкетування. Окрім того було 
використано опубліковані результати соціологічних досліджень проведені працівниками 
соціологічного центру Львівського національного університету ім. І. Франка. Центр щороку 
проводить анкетування на різних факультетах, у яких одне із чільних місць посідає блок питань, 
що стосуються ставлення студентів до викладання предметів та викладачів. Розглядаючи питання 
образу викладача в оцінках студентів, треба також враховувати індивідуальний досвід самих 
студентів: ті з них, котрі мають бодай мінімальний практичний досвід – навчання у інших 
навчальних закладах, праця і студенти котрі одразу із школи вступили до вищого навчального 
закладу різняться у своїй візії викладацького корпусу. Студент, який опинився в університеті 
одразу після закінчення школи автоматично переносить навички навчання зі школи до 
університету. Цим можна й пояснити ту увагу, яка в першу чергу приділяється викладачеві. Саме 
він повинен зацікавлювати, стимулювати тощо. Роль студента у такому випадку пасивна – він 
тільки “приймач”, а не активний учасник цього процесу. Ситуація дещо змінюється з роками. 
Студенти старших курсів починають розуміти, що не все залежить лише від викладачів, а дуже 
багато й від студентів, і як похідна від цього – самоосвіта, на якій і акцентують увагу студенти. 
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Першокурсники намагаються побачити у викладачі університету певним чином ідеалізований тип.  
Ідеальний образ сучасного викладача вищої часто асоціюється із яскравою, самобутньою, 
творчою, не позбавленою харизматичності особистістю, здатною відчути проблеми і суперечності 
життя і пропустити крізь свою індивідуальність, своє життя, особистість, яка передає життєві 
цінності і зразки професійної поведінки. Однак ідеал часто не є адекватним реальному образу 
викладача. Це помічають студенти доволі скоро. Принаймні за семестр-два про кожного з 
викладачів складається усталене уявлення доповнене стереотипними уявленнями студентів з 
минулих років.  

В процесі даного дослідження студентам першого курсу було запропоновано на власний 
розсуд дати розгорнуті відповіді на два запитання: 1) виділити риси в особистості викладача які їм 
особливо імпонують і 2) назвати риси котрі вони не сприймають. Загалом відповідно до кількості 
отриманих відповідей їх можна зранжувати наступним чином : 

1. Фаховість у викладанні, загальна ерудованість. 
2. Взаємини із студентами. 
3. Якості характеру. 
4. Зовнішній вигляд. 
5. Особиста громадянська позиція. 
Спочатку ми з’ясували домінуюче емоційно-почуттєве тло наративів молоді стосовно 

запропонованої теми. Відтак за своїм стилем відповіді були толерантно-доброзичливі. Студенти 
відчувають потребу довірливого спілкування з викладачем, в інтелектуальній позиції та баченні 
світу, якому могли б довіряти. Доволі прикметними є думки однієї студентки, яка пише: “Я дуже 
рада, що навчаюся в університеті, в якому викладають надзвичайно розумні люди. Викладач – це 
особистість, надзвичайно освічена, комунікабельна, має дуже великий досвід. Мені подобаються 
поки-що усі викладачі… Негативних рис у викладачів я не бачу. Я думаю, що ми повинні 
сприймати їх такими, які вони є” [5]. 

Перше і друге місце з дуже малим розривом посідають дидактичні й академічні здібності 
викладача з одного боку і його оцінки в контексті взаємин із студентами. Дидактичні здібності – 
це здібності передавати студентам навчальний матеріал доступно, зрозуміло, викликати у них 
активну самостійну думку, організувати самостійну діяльність, керувати пізнавальною 
активністю. Академічні здібності – здібності до галузі науки, що є предметом викладання. Здібний 
педагог добре знає навчальний предмет, досконало, глибоко володіє матеріалом, має до нього 
великий пізнавальний інтерес, проводить дослідницьку роботу. Він постійно знайомиться з 
новими досягненнями у своїй галузі. Найхарактерніші позитивні відповіді щодо першої групи 
були такі: “розумний”, “має хороші власні знання”, “освічений”, “бездоганне знання предмета, 
який викладає”, “володіння великою кількістю інформації”, “має хороші знання і лише тоді може 
поділитися своїми знаннями”, “обізнаність не тільки у своєму фаху”. Цікавими є й оцінки 
студентами роботи викладача з точки зору методики викладання предмету. До позитивних якостей 
студенти найчастіше відносили наступні: “вміння зацікавити і захопити”, “використання інших 
методів заохочення для навчання, крім залякування”, “доступно викладає матеріал”, “цікаво 
викладає матеріал, а не суто по підручнику”, “вміння передати свої знання студенту”, “зрозумілий 
виклад матеріалу”, “розповіді протягом пари на декілька тем, які не стосуються лекції чи семінару 
(якісь цікаві історії про студентів з життя)”. Цікавими, але цілком очікуваними є критичні або й 
відверто негативні якості котрі виділяють студенти особливо щодо дидактичних та частково 
академічних здібностей викладача: “вбачання у викладі матеріалу тільки заробітку”, “має нечітку 
вимову і погані ораторські навички”, “незнання самим викладачем свого предмету”, “зануда, 
нудний виклад лекції” , “коли ціла пара стосується тільки плану без відходу від теми”. “Коли свій 
погляд викладач під час лекції фокусує лише на кількох “відмінниках”, - пише студент, у мене 
виникає враження, що я зайвий. Коли викладач рівномірно охоплює поглядом усіх нас, то це дає 
змогу зацікавитися та спонукає нас до активної роботи, дискусії”. Думки студентів про гучність 
мовлення викладача під час лекції: “Інколи викладачі говорять дуже тихо, інколи  дуже кричать”. 
Студенти звертають увагу й на емоційність мовлення викладача, як противагу монотонності в 
процесі викладу змісту лекції: “Люблю емоційне мовлення викладача, яскраве, образне, насичене 
афоризмами (бажано власними)!” [1, c. 112]. Ще одна цікава і, мабуть, найсуттєвіша рефлексія, 
котра спонукає замислитися над проблемою власне фахового й інтелектуального рівня викладача. 
У одному із наративів студентка написала: “Найбільше мене нервує, коли викладачі (або вчителі) 
самі знають не більше за студентів (учнів) але ставлять себе вище за всіх” [5]. 
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Цікавими і різнобарвними є висловлювання студентів щодо перцептивних здібностей 
викладача тобто його уміння вникнути у внутрішній світ студента, його психологічна 
спостережливість, пов’язана з розумінням особистості студента і його тимчасових психічних 
станів. Для більшості студентів є важливим, аби викладач був яскравою індивідуальністю, яка 
своїм прикладом мотивуватиме до формування неповторного особистісного світу молодої 
особистості. Водночас, значна частина студентів на перший план особистісних якостей ставить 
важливу, критеріальну якість для професії викладача –  здатність педагога любити своїх студентів. 
Проведені у Львівському національному університеті ім. І. Франка дослідження показали, що 40% 
опитаних студентів бажають бачити у постаті викладача яскраву індивідуальність, 31% – 
доброзичливу людину, котра їх розуміє і любить, 29% – бути добрим фахівцем [1, с. 109]. З цього 
приводу можна навести характерне висловлювання студентки. У відповіді на поставлене 
запитання, щодо позитивних якостей викладача вона пише: “Добре коли викладач може 
зацікавити матеріалом, який викладає і завдяки цьому сприяє вивченню поданого матеріалу; коли 
викладач є вимогливий, але справедливий; коли співпрацює з  студентами і допомагає їм у 
проблемах, які виникли при засвоєнні матеріалу; коли викладач входить у ситуацію кожного 
студента і має до кожного підхід”, “класно, коли викладач сміється зі студентами, розуміє жарти, є 
що згадати після пари”. Тут же є зауваження щодо негативних рис: “Коли викладач є дуже 
вимогливим, але несправедливим щодо оцінювання знань, коли нехтує стараннями студента”, 
“безжалісний до студентів, намагається завалити студентів на екзаменах”, “знущається з менш 
здібних студентів”, “коли викладач розуміє, що студент недовчив і все одно валить”, “вживає 
нецензурну лексику до студентів” [5]. Хоча студенти передусім у взаєминах із викладачем 
цінують демократичний стиль спілкування це не означає, що їм подобається панібратство. Чимало 
відповідей серед негативних сторін спілкування викладача зі студентами називали “загравання”, 
поблажливість до так званих “любимчиків”. 

Серед позитивних особистісних якостей характеру викладача студенти надають перевагу 
почуттю гумору, тактовності, пунктуальності, чесності, справедливості, непідкупності (що 
поєднується із поясненням “не хабарник”), щирості. Серед негативних особистісних якостей 
більше всього студенти називають, байдужість та пихатість, дратівливість, агресивність. Відтак 
найгіршою моделлю викладача є незацікавлена у студентах людина із власними амбіціями.  

Студенти спостерігають за зовнішнім виглядом викладачів. Їм подобається гарний та 
охайний зовнішній вигляд, при чому дослідження показують, що цій якості викладача хлопці 
надають більшої уваги, ніж дівчата [4]. Як показали дослідження Надії Гапон і Максиміліана 
Дубняка у ЛНУ ім. Івана Франка серед опитаних 45% студентів вважає, що викладач повинен 
користуватися класичним гардеробом, 40% вдягатися зі смаком, а решта – бути акуратним чи 
носити одяг з елементами національного стилю [1, c. 110]. Є й критичні висловлювання, серед них 
– “неохайність”, “лякає зовнішнім виглядом”, під час занять жує жуйку. Певного значення 
студенти надають віку викладача. Трохи більше 40% опитаних вважають, що молоді викладачі, які 
“нещодавно самі були студентами”, краще розуміють їх та з ними легше неформально 
спілкуватися. Частина авторів наративів висловлює думку, що вік викладача корелює з його 
знаннями та досвідом, тому їм цікавіше працювати з досвідченішими педагогами [1, c. 110]. 

Підсумовуючи, можна згрупувати якості уявно ідеального портрету викладача очима 
студентів наступним чином:  

1. Здібності, уміння, знання, навички: високий рівень інтелекту, професійні знання, уміння 
гарно подати матеріал; організаторські здібності; уміння здійснювати індивідуальний підхід до 
студента, спрямованість і мотивація діяльності, захопленість. 

2.  Риси характеру, які виражають ставлення і спрямованість на справедливість, 
принциповість, послідовність, сумлінність тощо; вольові: наполегливість, самостійність, 
цілеспрямованість. Якості, пов’язані з темпераментом: розважливість, відповідність реакції 
зовнішньому збуднику.  

3. Комунікативні якості: комунікабельність, почуття міри, педагогічний такт, 
товариськість, соціальна чутливість. 

4. Інші психічні властивості: високі моральні якості, зрілість, екстравертність, 
домінантність, емоційна стабільність.  

Серед позитивних якостей викладача, студенти усе-таки вибудовують своєрідну ієрархію, де 
присутні:  

1. Якості, що характеризують рівень знання викладача.  
2. Якості, які виявляються в міжособистісних стосунках. 
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3. Особистісні якості. Серед них найважливішими студенти визнають чуйність, чутливість, 
уважність, стриманість, вимогливість, об’єктивність, справедливість, чесність, принциповість, 
скромність, життєрадісність, почуття гумору.  
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