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Місце викладача в процесі учбово-професійної
 діяльності студента
На якому б етапі професійного становлення не був викладач, він ніколи не може вважати свою професійну концепцію остаточно завершеною. В цій відкритості, незавершеності відображається фундаментальна особливість розвитку особистості викладача, формування його індивідуального досвіду, професійної самосвідомості та структур професійного мислення. Професійно-педагогічна діяльність відноситься до соціономічних видів праці, де спілкування супроводжуючи трудову діяльність, перетворюється у професійно значущу, суттєву сторону. Якщо викладач домагається поваги у студентів до своїх педагогічних міркувань та дій, то для активнішої частини студентської молоді стає референтною особою, здатною суттєво впливати не тільки на успішність навчання, але й на формування позитивної професійної спрямованості.
У процесі бесід, спостережень за студентами та за результатами анкетування було скадено певний перелік причин створення негативного ставлення студентів до викладачів: допущення викладачем нетактовності щодо студента; незнання особистісних інтересів, прагнень молоді; неврахування викладачем індивідуальних особливостей студента в процесі викладання матеріалу (надмірно швидкий або монотонний виклад, який заважає осмисленню); висока вимогливість до поведінки; відсутність контакту після навчальних занять; неоднакове ставлення  до різних студентів; несучасність поглядів, світогляду викладача; відсутність педагогічної витримки.
Аналіз наведених причин дозволяє робити висновок, що пасивна позиція викладача може негативно вплинути на особистісне та професійне становлення майбутніх фахівців. Деякі студенти зазначають, що часто відчувають надмірну критичність з боку викладача, їм важко знайти спільну мову, і як результат втрачається інтерес до навчання.  Тому, на практиці, розпочинаючи роботу зі студентами, педагог має проявити свої комунікативні, емпатійні здібності. Рефлексивна позиція викладача найбільше чітко проявляється тоді, коли він робить предметом свого аналізу ті конструктивно-методичні схеми, якими користується у процесі розв’язання професійно-педагогічних завдань. 
 
Професійно-педагогічна діяльність викладача – це неперервний процес розв’язання ряду педагогічних задач, спрямованих на досягнення загальної мети – навчання та розвитку особистості студента. Суттєвою стороною цього процесу стає професійно-педагогічне спілкування. При розв’язанні навчаючих задач, спілкування дозволяє забезпечити повноцінний психологічний контакт між викладачем та студентом, формувати позитивну професійну мотивацію. При розв’язанні контролюючих завдань, через спілкування налагоджуються доцільні взаємостосунки, психологічний контакт між викладачем та студентом, що суттєво впливає на ефективність пізнавальної діяльності студентів, формується спрямованість на професійну діяльність, долаються психологічні бар’єри. Завдяки спілкуванню стає можливим створити такі психологічні ситуації, що стимулюють самоосвіту та самовиховання особистості, долаються соціально-психологічні фактори, які стримують розвиток особистості (скутість, невпевненість в собі, тощо), створюються можливості щодо виявлення та врахування індивідуально-типологічних особливостей студентів в процесі залучення їх до професійної діяльності, здійснюється соціально-психологічна корекція розвитку та становлення особистісних та професійних якостей.
Отже, викладач має розв’язати загальну комунікативну задачу на організацію процесу безпосередньої взаємодії з студентами, через яку тільки і можна здійснити реальний та продуктивний вплив у практичній педагогічній діяльності. Так, В.О.Кан-Калік, аналізуючи цю проблему, відмічає що комунікативна задача є похідною по відношенню до задачі педагогічної, випливає з останньої і визначається нею.


