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Особистість викладача ВНЗ як фактор становлення майбутнього фахівця – психолога

 Підготовка студентів до професійної взаємодії представляє собою системно-організаційний когнітивно-дидактичний процес, де головна роль належить особистості викладача.  Викладач ВНЗ не тільки організує взаємодію в системі «викладач-студент», а й виступає зразком  професійних дій, вчинків, майбутнього фахового становлення. Розуміння викладача завдяки емпатії, ідентифікації складає у студента основу для проекції на себе його особистісних та професійних властивостей та якостей. Саме це перетворює студента з об’єкта репродуктивного відтворення в активного, творчого користувача науковою інформацію для становлення власної професійної концепції, пролонгованої в майбутнє.
Нами було проведено дослідження, в якому приймали участь студенти ГМІ третього курсу напряму «Психологія». Завданнями було прослідкувати як оцінюють одного викладача декілька груп; як оцінює викладача кожен студент індивідуально;  і який вплив має образ авторитетного викладача на розвиток їх професійної концепції. За результатами дослідження, оцінки в групах відносно «надлишкових» (викладач як особистість, колегіальність, доступність змісту) і «недостатніх» (гуманність, критичність мислення) параметрів, в загалом, співпадають. Студенти при обранні точки відліку своєї індивідуальної концепції професійної діяльності віддають перевагу загальнотеоретичної концепції, ніж індивідуальної концепції викладача. Індивідуальні відповіді студентів значно відрізнялися від групових показників. Отже, процес становлення індивідуальної концепції учбово-професійної діяльності хоча і протікає в просторі  міжособистісної взаємодії в системах «викладач-студент» і «студент-студент», але остаточне рішення залишається за самим студентом.
Сенс учбово-професійної діяльності групи розгортається в просторі між параметрами «викладач як особистість» та «гуманність», «доступність», «системність». Цей простір можна представити як послідовність вербально-прагматичних подій, в яких студенти намагаються реалізувати свою потребу в контакті з особистістю, яка має високу соціальну та професійну референтність. Студенти очікують від викладача демонстрації емпатійної поведінки, адаптованого викладання наукових положень з практичним застосуванням дидактичних та загально професіональних прийомів.
Отже, взаємодія в системі «викладач-група», представлена в ментальності викладача та студентів, а простір, який забезпечує розгортання педагогічної взаємодії опосередковується модальністю діади «викладач як особистість – знижена соціальна і професійна суб’єктивність». Співставлення «недостатніх» та «надлишкових» параметрів може бути трактована таким чином: «Не потрібно надмірно співчувати нам, доступно та з використанням відповідних дидактичних прийомів викладаючи програмний матеріал. Доведіть, на що Ви особисто соціально і професійно здібні». Саме ці очікування студентів є основною функцією викладача ВНЗ, наочно подаючи приклад особистісного відношення до професії.

