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Постановка проблеми. Сучасний етап розбудови вищої
освіти в Україні характеризується різноманітними процесами,
що забезпечують її інтеграцію у світовий освітній простір.
Якісний рух у цьому напрямку потребує виконання певних
умов, серед яких чільне місце посідає висока кваліфікація про-
відного суб’єкта навчальної діяльності — викладача.

Бачення навчальних закладів вищої освіти як певної педа-
гогічної системи, елементами якої є цілі освіти, її зміст, засоби
педагогічної комунікації (освітні технології), педагогічний
склад і студенти дозволяє зрозуміти той факт, що саме рівень
їхньої якості зумовлює рівень якості освіти загалом1. Можна
припустити, що одним із найпотужніших чинників, які зумов-
люють показники якості вищої освіти, є педагогічний потенці-
ал університетів. На думку Є. Чернишової, про це беззапереч-
но свідчать:

 той факт, що викладацький склад є одним із головних
компонентів педагогічної системи «ВНЗ»;

                     
1 Кузьмина Н. В. Профессионализм личности преподавателя и мастера производ-

ственного обучения. — М.: Высшая школа, 1990. — 119 с.
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 результати опитування студентів, випускників, робото-
давців, топ-менеджерів таких закладів освіти, а також самих
викладачів;

 результати аналізу як української, так і зарубіжної публі-
цистики та наукової літератури, що досліджує проблеми вищої
школи;

 і насамкінець той факт, що оцінка кадрового потенціалу
є формальним складником рейтингової оцінки ВНЗ у різнома-
нітних системах рейтингування1.

Педагогічний процес, що реалізується вищою школою, за-
безпечує розгортання спільної навчальної діяльності виклада-
чів і студентів, спрямованої на здобуття останніми власного
професійного досвіду. Суто дидактичний аспект навчально-
професійної діяльності є вагомим, але лише «одним із». Оскіль-
ки йдеться про спільну діяльність та її групового суб’єкта, то
не менш вагомим виявляється фактор взаємодії викладача зі
студентами, що зміщує акценти у сферу міжособистісних сто-
сунків. У «Великій дидактиці» Ян Амос Коменський наголо-
шував, що успіхи учнів залежать передусім від учителя, і тому
ця професія є «найпочеснішою під сонцем», а тому «найкращі
з-поміж людей нехай будуть учителями». Викладач для студен-
та є не лише носієм певних знань, посередником між ним і на-
укою, а й особистістю, яка виявляє свої риси під час їхнього
навчального та позанавчального спілкування. У такий спосіб
викладач безпосередньо впливає на особистість студента. Са-
ме тому для студентів має особистісне значення все те, що
стосується реалізації професійної діяльності їхніми виклада-
чами. Отже, викладач для студента набуває цінність не лише у
якості партнера у навчально-професійній діяльності і допома-
гає набуттю ними професійного досвіду, а й особистості, що
володіє певними компетентностями, які зумовлюють високу
ефективність цього процесу.

Виділення не вирішених раніше частин загальної проб-
леми. Результати сучасних досліджень2 засвідчують наявність
інтересу до проблем особистості викладача, його профе-
                     

1 Чернишова Є. Розвиток кадрового потенціалу навчальних закладів системи ви-
щої освіти : зарубіжний досвід / Є. Чернишова // Порівняльно-педагогічні студії. —
№ 2(12). — 2012 . — С. 68—80.

2 Андреев А. А. Подготовка преподавателей высшей школы / Алексей Андреев //
Высшее образование в России. — № 5. — 2006. С. 14—18; Гаєвська С. Б. Конструкт
«справедливість-несправедливість» у системі особистісних конструктів старшоклас-
ників / Світлана Борисівна Гаєвська. Магістерська робота: Житомир: ЖДПУ
ім. І. Франка, 2008. — 67 с.; Кімлик О. А. Дослідження семантичної складності по-
няття справедливості у студентів вищих навчальних закладів / Ольга Анатоліївна
Кімлик. Магістерська робота: Житомир: ЖДПУ ім. І. Франка, 2009. — 65 с.; Ор-
лов Ю. М. Восхождение к индивидуальности: [кн. для учителя] / Юрий Михайлович
Орлов. — М. : Просвещение, 1991. — 287с.; Россия и ЕС на пути к общеевропейско-
му пространству высшего образования: сценарии будущего: сб. аналит. материалов
по сотрудничеству в области образования со странами Европы в рамках реализации
«дорожній карты» Россия — ЕС / Е. М. Горбунова, Б. В. Железов, М. В. Ларионова и
др. ; отв. ред. М. В. Ларионова; Гос. ун-т — Высшая школа экономики. — М. : Изд.
дом ГУ ВШЭ, 2007. — 330 с.
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сійних компетентностей. Опитування, проведені серед сту-
дентської молоді, виявили перелік якостей особистості викла-
дача, які вони найбільше поціновують. Йдеться про якості, що
характеризують рівень знань викладача; якості, які виявляють-
ся в міжособистісних стосунках; власне якості їхньої особис-
тості; зовнішні характеристики. Наприклад, серед особистіс-
них якостей найважливішими студенти визнають справедли-
вість, чуйність, чутливість, уважність, стриманість, вимогли-
вість, об’єктивність, чесність, принциповість, скромність, жит-
тєрадісність, почуття гумору1. В іншому дослідженні знаходи-
мо такі якості особистості, як толерантність, врівноваженість,
терпіння, ввічливість, оптимальна вимогливість, доброзичли-
вість, емпатія, розуміння студентів, повага до них, об’єк-
тивність, справедливість, неупередженість, безпристрасність,
адекватність оцінювання результатів навчальної діяльності2.
Звичайно, така констатація є важливою для розуміння психо-
логічного портрету «ідеального» викладача, якого б хотіли ба-
чити студенти у якості свого партнера у навчально-професійній
діяльності та у діловому спілкуванні поза аудиторією. Можна
побачити, що виокремлено якості, які зумовлюють психологіч-
ний комфорт студентів у процесі навчання. Це зайвий раз при-
вертає увагу до психологічної складової навчання, зокрема до
якості педагогічного спілкування. Водночас, продукт навчаль-
но-професійної діяльності описується категоріями професій-
ного досвіду і досягненню відповідного рівня цього досвіду у
студентів слугує професійна компетентність викладачів —
суб’єктів їхньої спільної діяльності. Зважаючи на сказане, стає
зрозумілою необхідність дослідження взаємозв’язку між вияв-
леними «ідеальними» особистісними якостями викладача, рів-
нем його професіоналізму і результативності його спільної зі
студентами навчальної діяльності. Це важливий напрямок до-
слідницької роботи і психологів, і педагогів, який є наразі ак-
туальним і має широкі перспективи щодо управління якістю
вищої освіти. У зазначеному широкому дослідницькому полі
на даному етапі нашої роботи ми бачимо доцільність зосере-
дитись на вивченні особливостей такого зв’язку, аналізуючи
результати діяльності викладачів, у структурі особистості яких
по-різному виявляється якість «справедливість». Оскільки
справедливість викладача у навчальних взаєминах зі студен-
тами в умовах сучасного навчання набуває особливого зна-
чення, актуальною є відповідь на питання про те, чи детермі-
нує зазначена якість прояв його конкретних професійних
компетентностей.
                     

1 Гаєвська С. Б. Конструкт «справедливість-несправедливість» у системі осо-
бистісних конструктів старшокласників / Світлана Борисівна Гаєвська. Магістерська
робота: — Житомир : ЖДПУ ім. І. Франка, 2008. — 67 с.

2 Чернишова Є. Розвиток кадрового потенціалу навчальних закладів системи
вищої освіти : зарубіжний досвід / Є. Чернишова // Порівняльно-педагогічні сту-
дії. — № 2(12). — 2012 . — С. 68—80.
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Мета статті. Отже, головною метою цієї роботи є вста-
новлення зв'язку між результативністю навчально-профе-
сійної діяльності студентів і компетентністю викладачів,
яких студенти характеризують як справедливих чи неспра-
ведливих з огляду на специфічні особливості навчальної
взаємодії з ними.

Виклад основного матеріалу. У структурі моральної сві-
домості студентів феномен справедливості є одним з основ-
них. Це пов’язано з головним новоутворенням юнацького ві-
ку — пізнанням та усвідомленням власного внутрішнього
досвіду та формуванням світогляду. Завдяки цьому студент
має змогу здійснювати моральну оцінку поведінки людей. Ви-
користовувані студентами моральні поняття вже є складними
та діалектично пов’язаними конструктами, які вони самостій-
но створюють, перевіряють на практиці та застосовують упро-
довж життя. Студент оцінює ситуацію вже не з точки зору
однієї зовнішньо заданої моральної категорії, а поєднує усві-
домлені та структуровані конструкти, враховує їхню взаємо-
дію та взаємозалежність. У навчальній взаємодії викладач
виступає значимим суб’єктом, оцінка його особистості та
діяльності за параметром справедливості для студента є при-
родною.

У якості гіпотези нами було висунуто припущення про те,
що викладачі з полярними проявами справедливості у струк-
турі власної особистості мають відмінні результати спільної
навчальної діяльності зі студентами, що проявляється у харак-
тері взаємодії, академічній успішності студентів та їхньому
ставленні до предмета. Це зумовлюється тим, що їхня викла-
дацька діяльність реалізується за допомогою відмінних моде-
лей професійної компетентності.

У дослідженні взяли участь студенти третього та четверто-
го курсів фінансово-економічного факультету Київського на-
ціонального економічного університету імені Вадима Гетьма-
на. На користь такого вибору респондентів для експертного
оцінювання проявів професійної діяльності викладачів слугу-
вав той факт, що саме ця категорія студентів має найрозшире-
ніші навчальні взаємини з основним складом викладачів, що
працює на факультеті. Термін навчання студентів III—IV курсу
підвищує ймовірність того, що вони мали досвід навчальної
взаємодії з більшою кількістю одних і тих самих викладачів, з
якими зустрічалися під час свого навчання і інші студенти-
експерти.

На першому етапі дослідження були створені емпіричні ко-
реляти, які описують прояв справедливої та несправедливої
поведінки викладачів, що виявляється в навчальному процесі.
Спираючись на ці описи, проводилось опитування студентів з
метою скринінгу загалу викладачів, з якими вони зустрічались
у навчальному процесі, і розподіл останніх на дві категорії:
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«справедливі» та «несправедливі». У результаті були сформо-
вані два списки викладачів: до першого увійшли прізвища ви-
кладачів, яких переважна більшість студентів відносила до ка-
тегорії справедливих, а до другого потрапили ті викладачі,
яких переважна більшість студентів характеризувала як не-
справедливих у навчальних стосунках з ними. Подальша робо-
та полягала у визначенні професійних компетентностей викла-
дачів з полярними проявами справедливості у навчальній
взаємодії зі студентами. Для реалізації поставленого завдання
застосовувався метод репертуарних решіток Дж. А. Келлі. Діаг-
ностичні можливості саме цього методу є найширшими для
розв’язання поставлених дослідницьких завдань. Техніка ре-
пертуарних решіток спирається на теорію особистісних конс-
труктів — концепцію, що пояснює, як людина сприймає, ін-
терпретує, оцінює і прогнозує свій життєвий досвід, а також
навколишній світ. Принцип біполярності конструкту є фунда-
ментальним принципом теорії Дж. А. Келлі. Оцінки людей і
подій, здійснені саме через призму опозицій, оскільки конти-
нуум вияву явища обмежується його протилежними за значен-
ням проявами, мають високий ступінь інформативності для ді-
агностики та створюють максимально можливе інформаційне
підґрунтя для прогнозування, оскільки дозволяють бачити не
тільки щось дане, але і протилежне цьому — альтернативний
спосіб поведінки, властивість або якість особистості1.

У процесі роботи були використані репертуарні решітки —
матриці, стовпцями якої є об'єкти, а рядками — біполярні
конструкти. У якості об'єктів виступили викладачі, диференці-
йовані студентами як справедливі та несправедливі у навчаль-
ній взаємодії з ними. Для роботи з матрицями використовував-
ся прийом порівняння трьох об’єктів, що обирались у випад-
ковому порядку, але обов’язково містили протилежні категорії
об’єктів. Кожному студенту-експерту ставилось запитання:
«Що в професійній діяльності двох викладачів можна вважати
спільним і що їхню роботу відрізняє від роботи третього?». У
такий спосіб виокремлювались конструкти — характеристики
викладацької діяльності, подані у вигляді біполярних проявів.
Загалом йдеться про сім характеристик: «глибина розуміння
предмета — некомпетентність у змісті предмета», «доступне
пояснення матеріалу — незрозумілі пояснення», «емпатійне
ставлення до студентів — неповага до студентів», «неупере-
джене ставлення до студентів — упереджене ставлення до
студентів» (поділ групи на «улюбленців» і «всіх інших»),
«універсальні критерії оцінювання успішності студентів —
суб’єктивні критерії оцінювання успішності студентів», «то-
лерантне ставлення до власної думки студента — нав’язування
                     

1 Kelly, G. A. The psychology of personal constructs: Vol. 1. A theory of personali-
ty. — London: Routledge. 1991. Vol. 2. Clinical diagnosis and psychotherapy. — London:
Routledge. (Original work published 1955).
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своєї думки як єдиної правильної», «об’єктивне оцінювання
результатів навчання (відповідно до рівня знань студента) —
суб’єктивне оцінювання (на основі власного ставлення до сту-
дента)».

У процесі дослідження виокремлено конструкти, які є ком-
петентностями професійної діяльності справедливих і неспра-
ведливих викладачів, що, в свою чергу, є елементами моделі їх-
ньої професійної поведінки. Кожна така модель зумовлює став-
лення студентів до них як до професіоналів і до особистостей,
визначає ставлення студентів до предмету, який вони виклада-
ють, а також до процесу навчальної взаємодії з ними.

На другому етапі дослідження студентам, які не брали уча-
сті в експертному оцінюванні особливостей професійної діяль-
ності викладачів, було запропоновано з огляду на власний до-
свід навчальної взаємодії з цими викладачами зазначити по-
люс прояву виявлених професійних компетентностей. У разі,
коли студент не міг однозначно висловитись на користь про-
яву певної характеристики, допускався варіант відповіді «щось
середнє». У результаті такого опитування була підтверджена
відмінність у структурі професійних компетентностей викла-
дачів, що характеризуються протилежними проявами справед-
ливості. Для унаочнення отриманих результатів нижче подано
діаграми вияву професійних компетентностей зазначених ка-
тегорій викладачів. На них представлено результати оцінки
здійснених респондентами виборів — розмір кожного стовп-
чика свідчить про відповідну відсоткову частку вибору респон-
дентами кожної досліджуваної характеристики професійної
діяльності викладача.

Як бачимо, найвагомішими проявами професійної діяльно-
сті справедливого викладача з точки зору студентів є «неупе-
реджене ставлення до студента» (94 %) та «об’єктивне оціню-
вання» (91 %). На нашу думку, ці характеристики утворюють
певну єдність, оскільки стосуються розподілу винагороди та
покарання за результати навчальної діяльності.

Рис. 1. Вияв професійних компетентностей
у діяльності справедливих викладачів.

Джерело: розроблено авторами.
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Наявність таких особливостей у викладацькій діяльності
є досить потужним мотивуючим до навчання фактором.
Оскільки кожне зусилля студента об’єктивно оцінюється і
кожен має право на помилку без суб’єктивних наслідків у по-
ведінці викладача, студенти з більшою готовністю прийма-
ють високі вимоги викладача до вивчення його предмету. По-
зиція справедливих викладачів може бути схарактеризованою
і з огляду на відому думку Г. Сковороди про те, що найкра-
щою помилкою є та, якої особа припускається у навчанні.
Саме така позиція дає її можливість вільної діяльності, по-
збавленої остраху помилитися і бути покараним за свою по-
милку. Як наслідок, студент відчуває цю свободу і переживає
її як своє природне право, а не якийсь «бонус» від викладача,
який потрібно заслужити.

Загалом проблема оцінювання у навчанні трансформується
у питання про норми справедливості (правила розподілу вина-
городи та покарання за виконану роботу та її результати). Та-
кими нормами зазвичай вважають:

• неупередженість: справедливим вважається те, що сту-
дент, який виконав більшу частку роботи, заслуговує більшої
винагороди — вищої оцінки, більшої кількості балів тощо;

• рівність: справедливим є те, що за однакову роботу всі,
хто її виконував, повинні отримати однакову винагороду;

• розподіл відносно зусиль: справедливим є те, що сту-
дент, який доклав більше зусиль до виконання завдання, за-
слуговує більшої винагороди, аніж той, хто не докладав зу-
силля.

Результати цього аспекту нашого дослідження слугують
підтвердженням існуючої в науці думки.

Дещо меншу значимість мають параметри «універсальні
критерії оцінки успішності» (75 %) та «доступність викла-
дання» (73 %). Попри те, що перший параметр змістовно
ближчий до параметру «об’єктивності оцінювання», він має
певну єдність і з параметром «доступності викладання». До-
ступність та універсальність у даному випадку виступають
синонімами зрозумілості, певної легкості. Все, що студент
розуміє, він легше сприймає і засвоює. А якщо викладач ще й
виявляє щедрість у «даруванні» студенту власного досвіду,
який полегшує процес здобуття ним знань і засвоєння вмінь,
то в очах студента це є виявом справедливого ставлення ви-
кладача до нього.

«Толерантне ставлення до думки студента» (64 %) та «про-
фесійна ерудованість» викладача є чудовим виявом партнер-
ських стосунків суб’єктів навчальної діяльності. Викладач ви-
являє високий рівень професійної кваліфікації, що формує
його авторитетну позицію і, водночас, виявляє готовність
сприйняти погляди студента, скоригувати їх засобами конс-
труктивної критики.
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Достатньо високий ступінь виразу параметру «емпатійне
ставлення до студента» (58 %) свідчить про важливість уміння
викладача зрозуміти актуальну навчальну і життєву ситуацію
студента, «увійти в його положення», за потреби — виразити
співчуття. Йдеться про сприймання студента суб’єктом, а не
об’єктом навчальної взаємодії, про перехід від суто функціо-
нальної взаємодії до міжособистісної. Педагог-суб’єкт є одним
із центрів педагогічного процесу. Він може допускати існу-
вання інших центрів, а може і не допускати. Внаслідок чого
педагогічний процес може бути суб’єкт-об’єктним чи суб’єкт-
суб’єктним за рівнем управління. Останній передбачає певну
паритетність у взаєминах суб’єктів, що для юнаків і дівчат є
критерієм справедливості.

За результатами дослідження є очевидним, що вияв домі-
нуючих професійних компетентностей викладачів, кваліфіко-
ваних студентами як «несправедливі», має дещо іншу струк-
турну організацію. Ми бачимо суттєве переструктурування
складників моделі професійних компетенцій, а також зміни
домінуючих проявів. Усі студенти, які взяли участь у опиту-
ванні, в якості домінуючого прояву вибрали параметр
«суб’єктивність оцінювання». Таке оцінювання, засноване на
власному ставленні до студента, має ще й інше підґрунтя —
наявність «суб’єктивних критеріїв оцінювання успішності
студентів», про що висловились 92 % респондентів. У тісно-
му зв’яз-ку із зазначеними параметрами виступають фактори
«неповага до студентів» (73 %), а також «упереджене став-
лення до студентів» (поділ групи на «улюбленців» і «всіх ін-
ших») — 64 %.

Окремо можна описати групу характеристик професійної
діяльності несправедливих викладачів, що стосується предме-
тної галузі. Ці прояви безпосередньо стосуються їхньої профе-
сійної компетентності. Йдеться про «некомпетентність у змісті
предмету» (75 %), внаслідок чого створюються умови для по-
яви «незрозумілих пояснень» (80 %) і «нав’язування своєї ду-
мки як єдиної правильної» (56 %).

Роблячи невеличкий відступ, фіксуємо примітку на полях
для подальших роздумів: виникає питання про те, яким чином
пов’язані прояви несправедливості та низького рівня професі-
оналізму. Чи може останній зумовлювати психологічний за-
хист викладача, проявом якого є несправедливе ставлення до
студента?

Усе сказане про модель професійної діяльності «несправед-
ливих» викладачів можна унаочнити за допомогою діаграми,
яку подано далі.

Суттєвих відмінностей рівня академічної успішності студе-
нтів, що вивчають предмет, контактуючи зі справедливим та
несправедливим викладачем, у нашому дослідженні виявлено
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не було. Цей факт зумовлений суто організаційними момента-
ми проведення дослідження. Оскільки для участі у ньому зго-
лосились найвмотивованіші студенти (ті, яких турбують пи-
тання власної освіти), вони виявились достатньо успішними у
навчанні. У бесідах про те, що їх мотивує до досягнення висо-
ких результатів у навчанні, в якому вони взаємодіють з не-
справедливими викладачами, такі студенти зазвичай говорять
про пріоритети. Більшість з них робить свідомий вибір на ко-
ристь результату, розуміючи, що процес його досягнення не є
психологічно комфортним для них.

Рис. 2. Вияв професійних компетентностей
у діяльності несправедливих викладачів.

Джерело: розроблено авторами.

Нами було виявлено відмінності, які виявляються у якісних
характеристиках перебігу навчального процесу. Навчальна
взаємодія з несправедливими викладачами вимагає від студен-
тів більших фізичних, психічних та енергетичних затрат. Часто
страх, що викликається усвідомленням залежності від дій ви-
кладача та зовнішніх стандартів (стипендія, червоний диплом
тощо), примушують студентів проявляти надмірну активність,
яка швидкими темпами виснажує їхній ресурс.

Висновки і пропозиції. У процесі дослідження виокрем-
лено конструкти, які є компетентностями професійної діяль-
ності, і водночас елементами моделі їхньої професійної по-
ведінки. Йдеться про такі характеристики, як: «глибина ро-
зуміння предмету — некомпетентність у змісті предмету»,
«доступне пояснення матеріалу — незрозумілі пояснення»,
«емпатійне ставлення до студентів — неповага до студентів»,
«неупереджене ставлення до студентів — упереджене став-
лення до студентів», «універсальні критерії оцінювання ус-
пішності студентів — суб’єктивні критерії оцінювання успі-
шності студентів», «толерантне ставлення до власної думки
студента — нав’язування своєї думки як єдиної правильної»,
«об’єктивне оцінювання результатів навчання — суб’єктивне
оцінювання».
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Аналіз результатів проведеного дослідження показав,
що існують розбіжності у структурній організації моделі
професійної компетентності викладачів, які різняться за ви-
явом справедливості у спільній навальній діяльності зі сту-
дентами.

Наявність особистісного конструкту «справедливість» чи
«несправедливість» у викладача вищої школи і вияв його у пе-
дагогічній діяльності є важливою, але не вирішальною умовою
високого рівня результативності навчання студентів. Зокрема,
структура особистої мотивації студентів є чинником, який сут-
тєво корегує навчальну взаємодію вмотивованих до навчання
студентів з «несправедливими» викладачами, що викладають
предмети високого ступеню професіоналізації.

Проведене нами дослідження дало відповіді на частину по-
ставлених нами запитань, але, водночас, поставило і низку но-
вих. Перспективним, на наш погляд, напрямом подальших до-
сліджень є пошук відповіді на запитання про те, яким є зв’язок
між особистісними якостями справедливого та несправедливо-
го викладача, рівнем його професіоналізму і результативності
його спільної зі студентами, які не мають високого рівня вмо-
тивованості до навчальної діяльності.

Також викликає цікавість отримання відповіді на запитання
про те, яким чином професійні компетентності справедливих
та несправедливих викладачів зумовлюють їхню особистісну
цілісність під час реалізації своєї професійної діяльності, зок-
рема, що дозволяє їм утримувати себе у ресурсному стані, що
призводять до їхньої професійної деформації.

Lyudmyla Muzychko, PhD in Psychology, Docent at Pedagogy and Psychology
Department,

Lyudmyla Heraymovych, Serhiy Nilov, Nadiya Severyna, students of Finance
and Economic faculty of the Kyiv National Economic University named after
Vadym Hetman

DISPALY OF THE PROFESSIONAL COMPETENCIES WITH OPPOSITE
EXERTIONS OF JUSTICE IN THE PROCESS OF THE EDUCATIONAL
INTERACTION WITH STUDENT WITHIN TEACHING AND LEARNING
PROCESS
The article represents the results of empirical research of realisation of the differ-
ent models of high school teachers’ professional competences who reveal oppo-
site exertions of justice in the structure of their own personality in the process of
educational interaction.
The results of contemporary research prove the existence of interest to the
problems of the teacher’s personality, and his professional competencies. Sur-
veys conducted among student youth revealed a list of personality traits of a
teacher which are most appreciated. This is important to understand the psy-
chological portray of a ‘perfect’ teacher, whom students would like to see as their
partner in educational and professional activities and within business communi-
cation outside of the classroom. It is cleared up that the traits which create psy-
chological comfort among students in the educational process are distinguished.
This again draws attention to the psychological component of the learning proc-
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ess, in particular to the quality of the pedagogical communication, and reveals
the necessity to study the interdependence between the revealed ‘ideal’ personal
traits of a teacher plus his level of professionalism and the effectiveness of his
mutual educational activity with the students.
At this stage of the research we see the feasibility to focus on the peculiarities of
this relationship, analyzing the performance of teachers, personality structure of
which manifest the notion of ‘justice’ in different ways. As a teacher’s justice
gains significant importance in the process of educational interaction with stu-
dents, the answer on the question of whether this quality determines the mani-
festation of certain professional competencies remains worth investigating.
As a result of the performed research some qualitative discrepancies in the
structure of teachers’ professional competencies who are classified by students
as just and unjust are revealed,

Key words: competence, construct, injustice, repertoire array (J. A. Kelly), justice.
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